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Bewonersavond parkeren rond de Zuidas

Geachte mevrouw, heer,
In 2002 is besloten het belanghebbenden parkeren in de Prinses Irenebuurt te
vervangen door betaald parkeren zoals dat ook in de rest van Amsterdam
geldt.Tegen dit besluit kwam destijds veel verzet.
Het huidige bestuur van Stadsdeel Zuid geeft er vooralsnog de voorkeur aan, het
belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt in aangepaste vorm voort te
zetten.
Voorstel dagelijks bestuur
Daarom stelt het bestuur het volgende experiment voor.
In een aantal delen van de Prinses Irenebuurt mag van maandag tot en met
zaterdag, van 9.00 uur tot 19.00 uur alleen geparkeerd worden met een
belanghebbendenvergunning (zie groen omlijnde gebieden op bijgaand kaartje.)
Net zoals nu geldt er betaald parkeren voor de Beethovenstraat, de Prinses
Irenestraat, de Parnassusweg en de Fred. Roeskestraat.
Per huisadres worden maximaal drie belanghebbendenvergunningen op kenteken
uitgegeven. Voor het bezoek kan per adres 1 bezoekersvergunning gekocht
worden waarmee niet langer dan drie uur achtereen geparkeerd mag worden. De
bezoekersvergunning staat niet op kenteken en kan alleen geldig worden gebruikt
in combinatie met de blauwe parkeerschijf. Na 19.00 uur en op zondag kan
iedereen vrij parkeren in de Prinses Irenebuurt.
Een belanghebbendenvergunning kost, per vergunning, € 480,- per jaar.
Een bezoekersvergunning kost € 120,- per jaar.

Informatiebijeenkomst
Voordat we een besluit nemen, willen we graag met u in gesprek over het voorstel.
U bent van harte uitgenodigd op maandag 6 mei, van 19.30 - 21.30 in de VU, de
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, zaal 02A00.
Vervolg
Na deze avond zal het bestuur een definitief voorstel voor het experiment maken,
dat aan het college van B&W van de Gemeente Amsterdam wordt voorgelegd. Als
het college instemt met het voorstel, wordt het experiment gehouden van 1 oktober
2013 tot 1 januari 2015.
Informatie
Voor meer informatie zie
http://www.zuid.amsterdam.nl/wonen en/parkeren en verkeer/parkeren-0/, of u
kunt bellen naar 14-020.
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