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16 april 2013
Afdeling Amsterdam

Aan:

de Gemeenteraad van Amsterdam
per adres:
de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening
Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam

Onderwerp:

ontwerpbestemmingsplan ‘Fred. Roeskestraat’

LS,
We doen hieronder twee wijzigingsvoorstellen voor het ontwerp bestemmingsplan.
1. voet/ fietspad tussen Stadionkade en Fred. Roeskestraat t.o. Jasonstraat

We stellen voor om in het bestemmingsplan een voet/ fietsverbinding op te nemen tussen
Stadionkade en Fred. Roeskestraat, aansluitend op het bruggetje tegenover de Jasonstraat. Zie de
rode pijl op bovenstaand kaartje.
Dit is voor vooral voor fietsende leerlingen van de scholen aan de Roeskestraat een handige en
veilige verbinding, waarmee drukke routes kunnen vermijden. Ook voor wie bijvoorbeeld
boodschappen aan de Stadionweg heeft gedaan en in deze richting naar huis gaat is deze verbinding
handig, veilig en aangenaam. De verbinding draagt bij aan een prettige woonomgeving en maakt dat
de Roeskestraat een beter geheel gaat vormen met de bestaande Stadionbuurt.

2. fietsparkeervoorzieningen
We vragen u om in het bestemmingsplan zowel normen op te nemen als (inpandige) ruimte aan te
wijzen voor het parkeren van fietsen. Langs de Fred. Roeskestraat zijn vele scholen; veel leerlingen,
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leraren en andere bezoekers komen op de fiets of zouden anders gestimuleerd moeten worden om
op de fiets te komen. Dat is voor de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van de kinderen en
volwassenen een goede zaak.
Om dit te stimuleren zijn voldoende fietsparkeervoorzieningen nodig. De scholen, maar ook de
andere instellingen in dit gebied zouden via het bestemmingsplan gedwongen of tenminste
gestimuleerd moeten worden om – met name ook op hun eigen terrein ‐ deze
fietsparkeervoorzieningen aan te leggen. Het is sinds kort in bestemmingsplannen mogelijk om
fietsparkeernormen op te nemen.

met vriendelijke groet,

Gerrit Faber
Fietsersbond Amsterdam
W.G.‐plein 84, 1054 RC Amsterdam
T: 020 6128445
E: g.faber@fietsersbond.nl

