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Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan IJburg 1e fase

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
Dit is onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan IJburg 1e fase, dat tot 14‐12‐2012 ter inzage
ligt. De zienswijze heeft betrekking op het Diemerpark.
De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Amsterdam. Het Dick Hilleniuspad met in
zijn verlengde de Nesciobrug is dé fietsverbinding tussen IJburg en de rest van Amsterdam.
De route is aantrekkelijk en veilig omdat deze grotendeels autovrij is.
Onvermijdelijk zal de voorgenomen aanleg van parkeerplaatsen leiden tot autoverkeer op nu
autovrije fietsroutes. Ons bezwaar richt zich tegen het toestaan van auto’s op het Dick Hilleniuspad
en op fietsroutes in het Diemerpark.
In de Mobiliteitsaanpak Amsterdam (MAA) heeft de gemeente Amsterdam de fietsroute van
Oeverzeggestraat naar de Nesciobrug terecht opgenomen als ‘Plusnet Fiets’. Dat houdt in dat gezien
het aantal fietsers deze route extra kwaliteit voor fietsers behoeft. Op het Plusnet‐fiets wordt
nadrukkelijk gekozen voor de fiets, ook als dat ten koste gaat van OV of auto. Het toelaten van auto’s
op het Dick Hilleniuspad en in het Diemerpark is in strijd met dit gemeentebeleid en gaat ten koste
van grote aantallen forenzen, scholieren en andere fietsers.
Parkerende sporters veroorzaken met hun manoeuvres nu al veel gevaar in de Oeverzeggestraat.
Parkeren in het park zal nog meer auto’s aantrekken, die op de toeleidende routes chaos
veroorzaken.
Alternatief is om bezoekende teams parkeerfaciliteiten te geven in de naburige parkeergarage.
Sommige sporters zullen dit niet ideaal vinden maar het is een voorspelbaar gevolg van de keuze om
sportvoorzieningen in een autovrij park aan te leggen.
Kortom, we vragen u het bestemmingsplan zo in te richten dat extra parkeerplaatsen niet mogelijk
zijn en het Dick Hilleniuspad niet anders te bestemmen dan de overige fiets‐ en wandelpaden in het
Diemerpark, dus als ‘groen‐3’ i.p.v. ‘verkeer‐1’
met vriendelijke groet
Gerrit Faber
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