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een aanklacht tegen bet toutparkeren

'
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Dit is het 'laatste hoofdstuk ' van ó& Dienst

Daa1 cm 1s dH klaçhtenbqek

Parke&rbeh(,er Am!; te rdam, ! n dtlt l'l l"Mk lacht
willen we duidal ijk maken wear het ons in

vol' een eenklacht geworden tegen het foutparkeren
in Amsterdam en tegen het fa l end beleid van
het gen\ê&nteber.t uur . ln dit boek is de geschiedeni~:
van de alt ernatieve dienst opgenomen.
Als tweede deel zi j n er (gedeeltes van) kll'!cnt&n
Opgenomen. Een bloemlezing van klachten dus.
die laat ;t ien dat f out-parkeren niet beperltt
blijft tot de grachtengordal maar verspreid
is over de hele stad. Ook blijkt ui t de klachten
dat auwtomob i listen het vaak gemunt hebben
op plekken die bestAmd zijn voor de kwetsbare
verkeersdt.tilnemers zoals voet genge•·s en fietsers.

de at9elopan

aktie~~nden

om g&gOftn is.

FOUTF'ARI<.EREN is niet OCJODGI:WOON.
We hebben op on1e akties tegon hot foutparkaren
in ANsterdam hondarden reekties van Idage rs
gekregen. Kll'l~ro; die ons een set1at een Q1!lgevens
bez"r(}delo ove1 ('lekken iro A;nsterdom, waar
de P•HI<tJfHsituntlt~ onaanvaardbaar is geworden.

ln on!> Mt'rtcY>rd oan deze klagers hebbon we
toegezegd dat we iets zoude" doen 100t al de
klachten.
~dat het gemaentebestuu. als eerste verentwoordelijk 15 voor het porkoerbeleid , vinden we
het è:lls alternat l.eve Dienst Parl,eerbehaer
A~sterdam vanzelfsprekend d~t ze \n kennis
wordon gesteld van cle2e 'foute' plekken.

Alleen weten dat hel fout zit in de stad is
niet voldoende. ~~t wordt hoog tijd dat de
gemeentl:l een veel akt iever en samenhemgander
beleid tegen het foutpa r keren in de stad voert.
Als alternatievo Dienst hebben we dat met ludieke
akties proberen aan te geven, echter we hebben
daarnaest ook idaeen hoe het anders zou kunnen!!

'Amsterd~m

l>taat

Als laatste onderdaal van deze aanklöcht vormt
het hoofdstuk 'Amsterdam staat vol' een bijdrage
van de alte rnatleve Dienst Parkeerbeheer aan
de oplossing van het parkeerprobleem,
Deze bl auwdruk voor een goed parkaerbeleeid
willen we graag nalaten aan het gemeentebef;tuur .
De De 'alternatieve ' Dienst Pórkeerbeheer
zal zeker de vingel r aan d<:> gemeentelijke
pols blijven houden en zonodig zullen er weer
boze Amsterdammers in aktie komen .
Nomens alle bOze amsterdammers.

De Dienst Parkee rbeheer Amst0rdam
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AMSTERDAM

PARKEERBEHEER IN AKTIE!?·
Sinds begin 1983 was er sprake van ~ oprich *
ting van de geMeentelijke Dienst Parkeerboheer.
De oftic1ele oprichting is echter pas cp
1 april 19ti4 een feit.
Het partikulier initiatief heeft hll)r nlet
op willen wachten en heeft op i januari '84
de Dienst Parkeerbeheer ~sterda~ opgericht.
"Het Pbrtikuler initjatief " tmstaat uit een
aantal boze Amsterdemmers die bijelkaargekomen
zijn om hun onvrede te uiten over de parkeerproblematiek in Amsterdam. Een aantal van deze
boze Am,1erd.1mrliGrs zjjn ttktiet in Stop de
Kindermovl •.1 en in de Fietsersbond ENFB*Amsterdam.

De affiches 'Foutparkeren OOODgewoon' en
Alleen al in Amsterdam 70.000 tovt park<\lat'dars
par dag' en •Mooie strooK , vuile streek'

zijn in de loop der maanden met duizenden
verspreid on tevens zijn honderden f~tgepar
keerde auto 's voorzien van een toepasselijke
!;t lckers.

waarom partil<ulier
initiatief
De parkeeroverlast in Amsterdam is ontstellend

groot. Voetgangers en fietsers worden vaak
op levensgevaarlijke wijze in hun mobiliteit
belemmert. Onze 'alternat'ieve' Dienst Parkeerbeheer heeft weinig vertrouwen in het gemeentelijk
beleirt met betrekking tot het oplossen van
de parkeerproblematiek in Amsterdam. Dearom ·
heett ze aktie ondernomen. Het doel van deze
aktie was en is d~t mensen weer gaan praten
over het toutparkeren endat het· daardoor uit
de sfeer van 'doodegewoon' gehaald wordt.
Foutparkeren is helemaal niet doodge~oon!!
. . ., ................... Uilt.. . . . . . . .

Oprichting van onze Dienst is ook een reaktie
op de gemeente Amsterdam die al ruim een jaar
met de t~verformule 'de Dienst Parkeerbeheer
gaar binnenkort funktioneren ' iedereen die
klaagt over het parkeren met een kluitje
in het riet stuurt. De gemeentelijke dienst
is nu enige tijd opgericht, maar in de praktijk
· is er nog weing veranderd. Nog steeds parkeren
er duizenden auto's per dag illegaal dubbel
op stoepen. fietspaden. bruggen, voor deuren,
in plantsoenen enz.
Deertegenover staat een zeer zwak beleid van
gem~nte en justitie. Dagelijks worden er
nog steeds slechts honderd bonnen uitgeschreven
en zo'n 50 ~uto's weggesleept. Povere getallen
vergele~en met de aantallen overtredingen
elke dag .

' .
Via de postbus kwamen mensen al snel met reakties
en vertelden over hun eigen ervaringen.
Deertoe aangemoedigd hebben we klach tenfor~u lieren
verspreid onder buurthuizen en di~nstencentra.
Dit leverde enkele honderden reekties en konkrete
klachten op over de parkeerchaos in Amsterdam.
Door reklamekampegnes i~ kranten en interviews
met radio STAD hebben we meermalen de gelegenheid
gekregen om onze mening over parkeren en het
gevoerde geqeentelijk beleid te spuien.
Dit alles leidde tot de officiêle presentatie
van de Dienst Parkeerbeheer Amsterdam op vrijdag
25 mei aan publiek en pers. 1984

presentatie en ald:ie
De reden voor deze aktiemiddog was de gemeente
Amsterdam een voorbeeld te stellen hoe tegen
toutparkeerders opgetreden zou moeten worden .
Deertoe werd door de 'alternati.eve Dienst
Parkeerbeheer Allsterdam een milieuvriendelijk
en energie zuinig vervoermiddel gekonstrueerd:
de WEGSLEEPFIETS.

Om dit aan de kaak te stellen heeft de Dienst

Perkeerbeheer Amsterdam verschillende kleinere
en g rotere aktres gevoerd. Als start hebben
we via verspreiding van stickers en affiches
getracht orn de ~~~ensen weer te laten praten
over het toutparkeren in de stad .
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Deze bonte wagslecptiat:;, bas.teand uH zeven
aan~ l kaar gelaste fietsen en aangedreve n door
evenzovele mensen is in staat toutgeparkeerde
auwto's onverbiddelijk weg te slepen.
Om 15 , 00 vootrok het voertuig onder begeleidir.g
van de tantnre 'Dl.: EERSTE LIE.FDESNAOH' ,
toeters , bellen en vele sympathisanten vanat
het ·Beurspla i n op z~k naar de eerste overtreder .
Dat het zoeken niet lang hoefde te duren op
het Oamrak . zal voor iedereen die bekend is
in Amsterdam geen verrassing zi.jn.
Door twee 'dienst fietsende' al'nbtenaran van
de Dienst Parkeerbeheer was nog geen vij ftig
meter van het vertr ekpunt de eerste foutparkeerder roeds gesignaleerd .
Onve rbiddeli jk als deze Dienst Parkeerbeheer
Amsterdam is, werd het voortuig zender voorbehoud in de 5leepkonstruktie gesjouwd.
Met vereende trapkracht werd de stoet weer
in beweging gezet en •••..•. de foutgeparkee~de
auwto afgevoerd .
Aan het inmiddel s t oegestroomde publ iek werden
pamt l etten uitgarikte waarin de parkeerproblematiek in Amsterdam nog eens kort en krachtig
herhaa ld werd .
Hj dens de eerste n1s t pauze op de Dam werd
de pers de gelegenheid gegeven de aktievoerders
te i nterviewen over het we l en wee van deze
alternatieveDienst Parkeerbeheer.

Verscheidene publikaties in k renten, gesprakkken
in plaatselijk en l andelijke rad i op rogramma's
zet•en de aktie nog meer kracht bij, evenals
het aktielied dat onder muzikele begele id ing
ovèr het plein schelde;
Als het lente wordt zie ik alleen auwto's
in Amsterdam
Als het zomer wrdt zie i k alleen auwto's
in Amste rdam,
Als het winter wordt zi e ik alleen auwto's
in Amsterdam ;
duizend gele,
du i zend rooie ,
geven gifgas,
geven dooien,
wet geen mens verdragen kan,
z ijn d.ie auwto ' s in Amsterdam.
Na de aktie op de Dam vervolgde de sleepfiets
z ijn we g richting stadhuis. daar eengekomen
werd aan wethouder van der Vlis als voorbeeld
van een dooltreffend middel ter bestrijding
van de parkeeroverlast , een model aangebeden
van de nieuwe diensthelikopter van de Dienst
Parkeerbeheer Ams terdam. Een middel , als we
de konversaties op de politieradio mogen geloven .
dat als enige nog soelaas in de mees t onmogelijke
parkeer-situaties kan bieden.
Ook aanwezig was de direkt~r van de de gemeentelijke
Dienst Parkeerbeheer. dhr. van Engelen aan
wi e duideli jk werd gemaakt dat we op ziJn
parkeerbeleid nog terug zouden komen.

BEWDOII
AUWto
2

tegen

DE SLEEPFIETS

2.

4.

één van de 70.000 op 25 mei.

het slepen op het Rokin

de

AUWTO

3.

het aanhaken
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Damrak.
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6.

(gedeelte van) de fanfare

7.

een van de dienstfietsen

8.

het uitdelen van pamfletten

9.

pers-informatiekar bijna kl aa r

10 .

hel i kopter voor weth. van der Vl is

12.

de nationa le- (VARA) en

~

11.

hon derden op de Dam

13 . internationale (japanse) pers .
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KL.ACHTEN OVER PARKEREN
veel klachten _

In een advertentie van de Dienst Parkeerbeheer in
de Volkskrant van ~8 januari 1984 stond:
'Op 1 januAri 1984 is de Dienst Parkeerbeheer opgericht. Da Dienst ~int met een onder,oek naar
foutparkeren, Eeniede1 die l~st heett van geparkeerde auto ' s op fiets stroken. voetpaden~ troittoi rs. in stegen en passages wordt varzocht de
Dienst Parkoorbehoor hiervan in kennis te stellen'.
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Honderden m&nsen wisten ons zodoende ~ meestal
via onze post~us - te vinden. Velen onder
hen hadden niét direkt door. da, dèze Dienst
Parkeerbehéer g&én gemeentelijk instantie
was. Zij kregen van on~ daarom niet alleen
een of ~er ~lachtenfotmul1oren toegestuurd,
maar ook een brief waarin we het een en ander
uitlegden. Met daarbij tips, hoe Amsterdammers
'officieel' bij hun gemeente kunn~n klagen
over foutparkeren.
Maastal maakten do klagers gebrJik van onze
klachtentormuiiQren . paarnaast kregen wij
tientallen brieven, Oe respons was made dankzij
enkele artikelen in de krenten boven verwachting.
Met $ommige mensen narnon we persoonlijk kontakt
op om over de klacht te overleggen. Het stond
vast dat wij de klachten zouden verwerken
in een aanklAcht aan de gemeente •
Uit de honderden raakties die we ontvingen
hebben we circa 350 konkrete klachten kunnen
turven. Aan aantallen mag natuurlijk geon
waarde worden toegekend, omdat het geenzins
een verantwoorde enquete was. wat ook niet
de opzet was, Maar al die reaktie geven· natuurlijk wel een beeld van wat veel stadsgebruikers
van het parkoerprobleem vinden •
Ce ellende die in sommige brieven wordt weergegeven, kan niet zonder meer terzijde worden
geschoven. De bloemlezing van klachten die
hierna is opgenomen geeft dan ook de meest
zinvolle informatie die uit de klachten te
halen velt. We willen echter niet nalaten
enige opmerkingen hierov~r te maken.
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konklusies

klagers oproepen
Vanaf januari 1984 riep de Dienst Parkeerbeheer
Amsterdammers op, om bij haar hun klachten over
foutparkeren te deponeren. De oproep stond onder
andere in de advertentie-rubrieken van een ~an
tal dag- en weekbladen , in persberichten en op
het atfiesje 'FOUTparkeren DOODgewoon', waarvan
de Dienst er zo'n tOOO verspreidde in - vooral die buurten, waar het parkeerprobleem aan de orde
van de dag is. Ook wijk- en buurtcentra werkten
eraan mee, de oproep bij zoveel mogelijk bewoners
bekend te !!'<aken.

d1~t vooral het toutperkeren op voetpaden, t'ietspadaJ. en -stroken
de meeste klachten oplvert {55~). Ook dubbelparkaren scoort hoog(21$) en opvallend is het
aantal klachten waarbi j het openbaar vervoer
hinder onderVindt.
o Duidelijk bleek dat fietsers er op staan dat
ze de voorzieningen kunnen gebruiken, diè
speciaal voor hen getroffen zijn. Echter in
de praktijk. blijkt dit door toutgeparkeerde
auwto's vaak onmogelijk te zijn .
0 In straten als de Ove r too~n de Binnenring
is de ergernis groot •

0 Het is niet verrassend

...
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0 Gebruikere van p<>rkoorpleatsen voor !JGht~ndikapten
s tuurden v<1ak klecht<!tn over misbruik van hun
goresarvoor do parkce rplaat~ .
0 Ten onrechte krijgt allf'en de oude stad veel
aandacht &ls het om toutparkeren gaat. Ook

0 Juist in een stroat waar de winkeliers zo

aan

auwtobareikbaarh~id

hecht.Gn,

de PC. Hoott-

stroat, kregen we relatief veel !dachten van

vootgangers
0 Winkels worden vaak genoemd els objekt dat

gleednieuwe wijken in Amsterdam Zuid-Oost
en -Noord komen veel klachten. Hj.er is niet
ro7.eer de parkee.-ruimte een probleem, zodat
gekonkludeerd mag worden dat een aantal toutparkeerders liever lui dan moe is.
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uit na--oN·logse \"ijken zoalsOsdorp of

foutparkeerders aantrekt,

In dlt hoofdstuk volgen eerst rubriaksgewijs,
een aantal passages uit brieven van klagers •
Vervolgens drukken wij- met toes lemming vat\
de schrijvers - een aantal (gedeelten van)
indrukwekkende klaagbrieven af.
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lach er maar om ....
Soos K•m ja évon bJ ij zijn .net bliK. Al s je k1~n
lachen 0111 de gooia grappen wa~rmee de blikpar~
keerder in z'n hemd wordt gez0t, Ot gliml~c.han

om o zo subtiale opmerkingen:
' Ik wil min naam niet z.-.ttan voor het rapalje. want u, heb er reeds
e n toon kon ik nog c.p ml fn dondar t oe kr' jg~:1'.

Wt1t van gezegd

'Het zijn vaak langparkeerders die daar stMn , w~nt e!s het bv .
1 srniddags geregend hooft, en j~ koM er in da avond~ pits ~angs, dan
h• de gr()nd onder de daar t0utgoparkoarde auto's 1'<'9 droog, en dat
js vaak een pavr uur'.
'Mijne beren,
pas vandaag kwam ik erachter dat u ll!en:;en die last van foutpar ~>eer~
ders rebben verzoeKt dat te melden, Hal.a. netst u wtll el:lna ? Ik
denk het njot. Want anders wist u W&l •lat op h~t Rckin , de Vijzelgracht en -straat, de Overtoom en overal waar ten behoeve van het

in hoc1g tempo onbetaalbaa r wordende openbaar vorvoer •vr ijtt tru:nbanen' zijn aangelegd, "ltijd dubbelgeparkeerde auto's :;taan'.

'Maar zolang de paus 1 miljoen kost , wie praat er dan nog ovar
geld '1

'lk vraag mij af , waar zi jn we mee be7ig ? Het parkeerprobleem ligt
volgens mij helemaal aan het beleid van de gameonte. Punt 1; de
huizen in de Piet Gijzenbrijstraat :rijn maar 6 mGter breod. Ab nu
het benodenhuis 1 auto heeft, l e etage 1 auto, 2\) etage I 1;111to, dan
ben ik aan 3 auto's. 3 x 6 meter is 24 meter. Waar wil men die auto's parkeren. Dan praten we nog niet van 3 etages ot van zzons o1
dochters die nog (~e n auto hebben'.
'Parkeren ? Op de brugrondingen staan auto's. Toen ik ln 1932 m'n
rijbewijs haalde, leerde ik dat dat verboden wab'.

•vermist: 2 amsterdammertjes',

•

blik kan doden
Ook

stii~ta~nd

blik is levensgevaarlijk:

Haarlemmerstraat

'Een van de me0ste overlast veroorzakende çarkeerfouton wordt door~
lopend gemeekt in de Haarlemmarstraat, en wel op vrijwel alle h<leken van de (kleine) zijstraatJes, waar auto's zodanig worden neergozet, det voetgangars gedwongen worden ovt.r de rijbaan 1 ''sp,
fietspad van de Haadenunerstreat te lopen, waa rdoor het herhealdeliJk v<X>rkomt dllt men (en vooral bejaarde mensen, die s lecrt ter
been zijn) aangereden wordt ot bijna ~angereden wordt. Er i s geen
alternatief dan de rijbaen. do auto's staan tne;')stol zo dicht op elkaar dat er niet tussendoor te l open i s'.

~1'0)
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Marnixstraat

tiebar en vrn:tganger kOl'l ik v~ak in de knel <h"lCr toutg·~f>;:i,·w
!<.eer de outo' s, mot Mme op bt·uggen en Hatsstroken. Een geva&rli.Jk
1 A.ls

ptU'lt

i.s de kn;L>ing Marnixs'"rMt~Rozol:g:·t'lcht. [)~ar ~tl'lan vaak

Gu to's goperkeen! op de f.ialsstrook. Ooi< op het fi.:ot<>p."ld tegonove•·
ganoonlcte punt sto.en Vaëlk auto Is gep;;~rk€lerd. !·lalt vP de langt'.l

oot

ht1l te van i i J n 10 en op de roze tietsst rook· •

Churchi11laan

'Woonachtig zij r.de Crwrdli 1llean (nr.. red.) ga ik iooere morgen Olll
8 uur mijn iiets halen uit de ~talling. Op h.st trottoir daar n:;,ar
toa moet ik bedacht zijn op goparkGerde <11Uto's l)ln groepen h atsende
scholieren die Zich tegen de rijrichting in op dat trottoir verp.lt'.latsen, Op mijn route. door de Biesboschstra<.~t is het slalom rij den om de dubbel gaparkeorde auto's heen. Bijna bij mijn eindpunt
gekomen staan op de Omr1al de auto's zonder meer op ttet" trottoir g<3porl<eerd, De rit om vijf uur naar huis gaat veelel goheei via de
Churchill-laon, wat één voortdurende ergernis i!' V<'n gapari..earcte
auto's op de ~angegeven fietsroute•.

\Jibautstraat

' De fietspaden aan beide kanten van de Wibautstraat o.a. rcr- hoor
te van de Gijsbrocht van Aemstel:;traat, w,-,rden regel.mat)g door au -

tomobilisten m1sbruil-.t, Het gaat, zonder overdrijving, om tientallen auttl 1:> per dag'.
Eén keer ·had ik voor én achter een kleuter op do fiets, móest ove1
de trambaan en werd daar opzettelijk tegen 't stoepje gG"Jdrukt door
een gele bus, Levensgevaarlijk, 3 levens op één tiets treit~ren !
(op kruispunt bij NINT',

Jodenbreestraat

Geldersekade

•Ik woon in de Jodenbreestrdet en die is overdag altijd helemaal
volgeparkeerd. Oe auto's staan op alle stoepen; soms is het niet
moge 1 ijk op het t i~ tspad te fietsen. De betonblokken die een gedeelte van de weg af scheid;~n worden herhaal•ielijk weggehEJa1d '.
'Tijdens de Casa Rosse-brand moesten er op de Gelder:;e Kade t 4

auto ' s weggesleept worden door de politie om de brandweer erdoor te
laten'.

Elandsgracht

'Fietsers voor wie op de Elanctsgracht een tietsstrook met onderbro~
ken streep is aangelegd, wo rden op tijden dat de verkeersintensitelt groot is, door doorgaand. verkeer platgedrukt'.

Lou i s Couperusstraat

'Aangetien er in de Louis Couperusstraat ruimte genoeg is om dd auto ' s te parkeren, hebben we ze vriendelijk verzocht de auto ' s daar

neer te :zetten, echter zonder resultaat . Met ruzie en onenigheid
bereikt men niets. He.le weekends wordt er geparkeerd. Zou er s.v.p.
~Qark~~rboQ_..l!Jj;gevaardigd _kunnen worden. Dat is het vriendelijk verzoek ven de mensen, waarvan de tuintjes op dit kleine tussenstraatje uitkomen <tussen Fred. van Eedenstreat en Henri Bore lstraat , red . ).
We zitten graag in ons tuintje, maar dat is bijna niet mogel'jk
door de benzinestank. Daar hij komt dat als de grote vuilniskarren
en vrachtwagens er langs moeten, onze heggen en hekkon van de tuin ~
tjes worden vernield'.

6

David kontra Goliath
Blik is d1k , groot, zwaar en st9rk. Zowel dê
eutooobilisten als zij die zich op ~igen
kr<~cht voort beWf!QG11 , wotan dat m<')ur ul te
goed . ~n hoe slim de laet-1tan c10k mogen zijn,
de strijd is en blijft ongeUjk t

Groot ze i l hof

' Dit is de

zoovêel~te

keer, dat wijklachton hebben. Wil voelen ons

gewoon rnachteloos. E.n v rt1"9 je of z.lj de a~,~ to aan de weg willen

zetten, dan word je nog uitgesc.hold~n. Ze zatt en hem rustig voi'J·· je
tuin en dan zit je er maar t egenoen n. kijken. Het zijn ook alt jjd
dl)zelfde jonge kerels die te lui zijn o;n een paar meter te loopl)n.
Wij hop<'ln zoo dat ar toch e · n<lel ijK iets aan gedaan l•ordt 1 •

Elandsgracht

' Rasul1:Mt van punt 1, 2 en 3 is: dageliJks minutenlang getoeter
de bewoners ~nachteloos tegsnovèr s taa11. overspéinnan <~u tomobi-

w~er

lJsten, vrachtwagenchautfeurs en overige weggebruikers, terwij l de
t iles e.-.n voor de bewonet s ::.chsdelljke hoeveelh-3id luchtverontreiniging oplevete~ 1 •
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. Riv ierenbuurt

Werke ndams t raat

'Rijden op en parkeren op de fietspaden, de trottoirs enz. De a ... todj t gedrag opm~rktaanm maakt voegen doar nog
bedreiging door woorden en sonms daden zoals 'het ::mijden' aan toe'.

mobil i sten die je op

'De laatste tijq is er helaas een toenemend aantal lieden , dat zijn
wogen 'parkeerl' aan de linkerzij de van de secundaire weg. Daarbij
blijven de rechterwielen op de r1j1~og en staan de linkerwielfm in
het tussen de hoofdrijbaan en secundai r e weg gelegen plantsoen.
Sommigen van deze a-sociale automobi listen zetten hun wagen dermate
bedonderd neer, dat normaal passeren voor personenauto ' s een heksentoer wordt, en voor vrachtvorkeer. ambulances, brandweer- en vuilniswagens vrijwel onmogelijk is'.

'Al het verkeer moet over hot trottoir, ook de vracht- en vuilnisauto's . Als wij ons hu.is uitkomen moeten wij eerst om een hoekje
kijken of er geen auto aankomt •.

M. H. Trompstraat

'Het is nl. nnJn bedoeling deze poster voor het raam van mijn woning aan te brengen in de hoop mijn buu r tbewoners daarmee aan te
moedigen ook hun parkeergedrag wat te verbotêren. Daar ook mijn
zoon< • •. ) en dochter ( . , , )deze poster voor hun raam zouden willen
ophangen, zou ik zo mogelijk gllarne .3 van deze posters van u ontvangen'.

Haarlemme r hou t t ui nen

' lk woon aen de achterkant van de Haarlemmerhouttuinen on grens met
mijn ramen aan het pleintje. Bij toew.ljzz:ing van do woning werd gozegd dat dit een speelgebied vooor kinderen zou zijn. Near do borden te oordelen klopt dit ook . Meer het wordt gewoon volgeparlteiH·d,
ook door 111ensen die er helernaal niet i n de bulrrt wonen . ( • •• )
Dit is de enige kont van mijn woning waar geen verkeer zou zijn
( daar~ bon ik hier gaan wonen). Nu is e r geen enkele kant aan mjjn
huis ~er waar ik niet in het geraas zit'.

Castorplein

' Onde rgetekende<. • • ) zou gaarne een kla~;htenformulier ontvangen.
Daar i k al jaren last heb van circ~ 40 auto's die vela dagen op de
stoep par keren en oudare ~nsen op de middenweg moeten lopan'.
)C
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Poedcrooi~nstr~at

'llt woo;1 hior nu oon jaar en h• b ef.;, i nv;:~l idG··pul•<eal pl<:lt' U · WNH ik
voor heb moeien oot elEJr~, nu heb iJ<. i:Jen n ieuw ken·t~~IH;>n en
moet il\ 111eer j 75 , - ootale11, maar at\denm staan al een jaar gr<;tis
~'1(,1 de stoop, Daarom mijn vn;ag oei)~
hier i&t5 aan m~nt zo lang de
auto's niet van de stoep gean betaal ik gewoon die j 75 ,- niet en

'1 180, ~

u

ga ik ook

,1-ldar lemmer st raat

gratis

st~an ' .

'Hierdoor worden :.:owel de trouwstoeten als het nor111ale doorgaandc:>
verkoer

err,}~t:i.g

balomrr.ercl. ( ••• l Tenslott0 gaat het begr Jp 'w.inkel··

straat ' geheel verloren; men zou beter i<unnen spreken van 'parkeerstraat' , ofwel een gratis par"oorgobied, llls men verderop in de

stad ga.,t winkelen '.

Jac.

Obre~htstraat

'l~ij

\1/-;nen op do hook van oe J;;,c. Obrechtstraat waa r een ingang is

naar het Vondelpark. Van d•3Ze ing~mg word t zeer veel gabruik ge
rnaal<.t. vooral LltJOI' tietse1 !.; en rnoeders met wagentJes dio naar hot
Sf)t)elplaatsje gaan . Het aantal kantoren in deze omgeving nec11t nog
steeds too , zo ook het aant31 auto 's die ook steeds meer op de
stoop worden gepa!'keerd. 7.oals vanochtend, ar staan 3 aLito's op het
s toopje voor de park ingang, geen mens kan er door Z•)nder grote ka~
priolen uit te moeton halen, fiets ond.:~r de arm te r:emen, enz. •.

Grimburgwal

' Steeds word'l

Gl'

bij ons

8ängebeld

door een vrachtwagenchauffeur

met de i--reet 'haal die rotwa9en eens weg'. maar het is netuurlijk

mijn auto niet'.
•Het

foutPÇ~rkenm

<.)p de

Grimburgw~l

is mat name h).nderlijk omdat da

toegang tot het binnengusthuis wordt versperd'.

Centraal

Statie~

Leidseplein 1
le idsestraat

'Achter het Centraal Station kan ik mot m'n kindorwagen ( ·r 1 ki.nd
dat :z:elt loopt) geen kant op oP het zeer brede trottoir (staat
altijd vol ntet kr is-kras geparkeerde auto's)'.

'Is het niet onzinnig om nog ove·r overtredingen te spreken ? Een
goed voorbeeld is het Leidseplein en de Leidsestraat. De herinrich~
tîng en het verbod helpen niet. Ze schieten gewoon hun doel voor~
bij. Zonde vM de miljoenen óie daaraan gospendeerd z..ij n. ( • •• )
De fout op het ene

Overtoom

vlak bavordert de fout op het andere'.

'Als fietser moet jo steeds naar H nks uitwijken op de rijstrook en
van de iO autom<>bilisten ziJn er 5 van menign dat dergelijke tiet~
sers overhoop gareden moeton worden '.

Rad ioweg

• Indien...ik1 eon 8anmerking maa!1 dat ze daar niet mogon l<Oillen (zie
paaltjes die, in de weg geplaatst zijn> dan kan ik een pak slaag
krijgen, of men is zo goed om rnij + mijn hond ondersteboven te rij ~
den, wat man o<>k snkele malen getracht heett',

'Vlak bij het Marnixpleintje laat een cafébaas een grote bouvi.er
een par keerplaats o~n houden'.

'De speciale fietsroute wordt door de
laten ze merken ook' .
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Sinael

'Je donkt w~l oon~ een een verf-spuitbus loeg te spuiten op dk
euto•s di~ gevaerl1jk voor rla fietser~ staan•.
•Ten e.:ooa r&aó h~o ik nu I grote t<:>nnen met water !}eVuld voor mijn
deur geplaatst (l)b je 65 b':lnl on jê vindt te 's ..lorg.:m:.> 01ngGgooid
til je :ze nato.~urlijk al.leun niet moot opl t.

Langestraat

'Al l~!!n prooeren wa in de buurt (Lnngestrcat~Centruml iets aan
hElt 3utnprobleam te döGn. Een van c:le'kwalijkst!' misstanden is h(:'t
parkaren op da brug Singel-Brouwar·sgracht. Een zéár gev~~:~rlijke
toostnnd voor vootg!!lngers ( kindoren (!). fietsers, moeders met
ki.ndarwagens, mooten die echt allemaal lolèg uit de stad'?

politie 'doet het niet'
De po U tie moot optreden tegen foutparkeerders. ln die funktie schiet ze echt~r schro~
malijk te kort :

.Jan Luykenstr-aat

'Ettelijke brieven hebban wij al geschreven over het dubbel
parkeren-probleem in de Jan Luykenstraat, vooral . het gedeelte t:.l&sen Van der Velde- en Honthorststraat. maar tot nu toe zonder
enig rE>sult~:~et.
Eerst geschreven hoofdbur. Politie, d<>arna a3n de Hoofd insp. Hr .
Dele van bureau Van leyenberghlaan >~n wel 23 april 1983; 6 mei
1983: 30 september 198}. <. • . ) Hierbij ook een kopie van 20 mei
1980 van een rondschrijven (zie hieronder . red.>..
Niets maar dan ook niets is tot nu toe gedaan'.
Op 20 mei 1980 schreef de gemeentepolitie, bureau verkeershandhaving , aan de bewoners van deze buurt o.a.:
' De parkeersituatie in uw buurt is thans van zodanige aard, dat
veelvuldig gevaarlijke en zeer hinder l ijke situaties ontstaan,
waardoor de verkeersveiligheid en ~vrljheid ernstig in· gevaar wordan gebracht .
Door middel van gericht toezicht zal hieraan op korte termijn rneer
aandacht worden t>esteed; niet slechts door te verbaliseren, maar
ook in voork~~nde gevallen door de inzet van politie-kraanwagens.
(

...

)

Ik wijs er nadrukkelijk op dat deze aktiviteiten in uw buurt zijn
gericht op het realiseren van een aanvaardbare verkeersjparkeersituatie, ook in de nachtelijke uren .
Ik hoop dot de7e waakzaamheden teven:> een gunstige invloed zullen
hebben op de woonomgeving en het functioneren van bedrijven in uw
buurt. <••• ) •
, Heer en Vaart

' Mijn klacht aangaande het foutparkeren is n. a.v . meermalen geconstateerde foiten, dat invaliden en moeders met kinderwagens over de
rijbaan moeten gaan , daar hét trottioir als parkeerruimte wordt
gebruikt.
Ik heb daarover diverse malen per talafoon het bureau Meer en Vaart
in kennis geste.ld . Eenmaal ber1 ik persoonlijk daar gatleest en heb
toen.mat de wiJkogent <naalll . red . ) gesproken die mij verklaarde dat
daar niets aan gedann werd, omdat het toch niets uithaalde I'
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tl)Q ~~.;tnson

op on<l•.;-rs tól}l'\rle adrer.::v~ 1 h~bben ge:.:en'e•llij k ven t( r~•ulr<!!.ttd tnl(!ltü J ',gt~P q;r,muo r• ii"'Floaü; t. Ik! wi,1 kagent
hebber. ?e opgebeld en als govolg daarvan versehaan nier eên <'fi<>nt
l :ic~r i;~9 s.·.tu ld en .-,un

i n un i f<l rm met een v roll\~elijko ko!h1ga . !Riante h df.l verker:vspolitie opgebeld. maar tot op h€•den trobben 7.0 neg gGc-m result~:~at onder··

vonden l.
' Da wijkagent zegt, dat hij niet meg bekeuren, Wl!)nt de <~dminist-ra

tie kan het niet aan•.

Re igersbos

_"(-A ' dam Z.O.)
PloeQstraat

'lk heb het er ook tnet de politie ovar gehad, als die er p!ltruulll &e rde , dan h~l&1 1 ze hun schouders op on ginge;1 door zonder een

proces-verbaal op te maken'.
' Oe politie zelf parkeGri: gewoonlijk zo tout en zo doodjpvaarlijk als maar mogalijk is iu een soort exhibitie van macht en
voorrecht•ln. Waa r veel gelenenheió tot parkeren is gaat de ,.>o~
!:.tie in de regel midden op de weg steen ot zo slecht mogelijk
dubba l geparkeerd' .

Edisons t raat.

'Wij, bewoners van de Edisonstraat te Watergraats meer, habbe~ al·
lange tijd last van een auto, die l'.lltl.J d op da stoep parkosert.
~~er

uit gemakzucht, want in onze straat staan volop parkeerhavens.
<••. l Horhaalde ma ~en hebben wij de politie gebeld , maar deze heren
nemen er hele~aal geen notitie van' ,

Singe l

' Deze el lende duu r t al zo lang , maar wi j s ik een parl<eerwachter er~
'Het is mijn wijk niet' , de ander zegt •Ik ban
alleen voor de bruggen' en de volgende z<Jgt · 'Ik ben alleen voor de
meters . Belt u de politie muar • .
op dan zegt de een:

' Voetpaden en fie t spaden , alles wordt stuk gereden , maar wat helpt
het als de of ficier ven justitie toch clle bekeuringen seponeert ' .

Prinsengracht I
Westermarkt

'Gedurende het ''u r istenseizoen , vanef begin maart tot novembe r,
worden op de brug over da Prinsengracht bij de Westorrr.arkt iedere
ochtend toer i ngcars gepe r k.e~rd . Herhnaldelij k heb ik in het verleden de verkeerspolitie op het gevaarlijke van deze toestand opmerkzaam gemaakt . De politie heeft wel eens iets gedaan, maur de pra~
tijken gaan gewoon door'.

tips van klagers
Sommige klagers hebben e e n eontal ideeên

voor de

Dienst Par k eerbeheer :

' Mijns inziens is een mentaliteitsverbete r ing nodig orn de problemen echt op te lossen. De mensen zijn niet bersid ook maar enKele
mi nuten neer hun öuto te lopen . Ik voer geen hetze t egen da euto .
Ik rijd zelf ook auto, ik fiets en loop elke dag , dus ik ben geen
t eneet voor een der verplaetsingsmethc~en. Hopelijk heeft u iets
aan deze opmerki ngen , veel succes toegewenst met uw teak ' .
'Mijn voorstel hier eens esn maand leng alle auto ' s te laten
keuren , die dubbel geparkeerd staan. Al s dat nog niet helpt ,
slepen ' I

---------------ill

beweg-

AMSTERDAM ·STAAT VOL
1\mstordllm st <:lat vol. er kan goai'o (IUWl;t> m-em- bij.
Toch proberen desolljks tienduü~den auwtomob:l-

Oll€'9n b5j over1:r~ir.çon bi.,j m~rkoermete>·s

llsteo een plekje te 11inden voor hun vierwieler .
Het gevolg is d~t op tiendu i~enden·plakken
euwto's vresolijk in de weg stann. P.uwto's
balemmerEm 1~ doo1 gong voor vootg1.;ngt"r:>, waarbij
vooral bejaarden on gehandikapt<:~n de dupe

PoJ~"keerooleitt YOor l;mgere term1j n was echter
niet in het. \ol0rl1plon tfl vinden.

zijn.

\>f

P3:"k"Jercie ouwto ' s op

(;,•enootalers). Een samonhtJnr;end en

~tn; ld.ur~J.

een blauwdruk

th~tsstr•">ken

d~ingen tiet5ers tot Mel~brekenne toeren,
om öl<>g te 7:wijgen ()Ver hot op de stoapen

parkeren ~aarooor bijv. kinderen goen spealrt•imte meer hebb~n.

strategie op
twee fronten
lor.h beperk< het parkeerbeleid in Afl'sterdam
üch 11cofdzakelij k tot éán es pek. t ; optreden

tegen wanbetalers bij parkeornetcrs. Daa~
ligt momenteel de hoofdtaak van het legertje
parkcrrrwcchton . Daarnaast worden Pr ~lke dilg
no[~ c11kele tientallen auwto's weggesleept
d1e op l•la~tr.en :;;tann foutgepa r koord .
Oft5cie• ven Justitie Wooldrik zei ons jn
aen telef•Jongesprek: "Een p.>Jrkeerovertreding
is nl~ feit natuurlijk niet schokkend, zeker
niet in een stad al::; 1\msterdam. meor door
de m<-· so 1 i te i. t begimt het notuur Uj k hinder U j k
te word~:~n. ot een plaag. Ou:; is het meer een
ordeningsr<X:ht zou je he~st kunnen zeggen."
Hij legde verder omslachtig uit waarom het
ni0t .100<1 is oo meer àan 1200 mini-proce.sverbalen per dag uit te schrijven: de kapociteit
bij Justitie is achtergebleven bjj die van
de politie .Ook het Openbaar Mini ster ie levort
met zijn te kleine administratieve kapaciteit
geen l)i,Jdrege aan de oploshing van het P<lrkearprobleern,
Van het Openbaar Ministerie en Justitie hoevon
we het dus niet te hebben, Maar ook de gemeente
laat uit haar boleid blijken geer. hoge prioriteit
ean het bestrijden van de p3rkeeroverlast
toe to l<.ennen.
Onlangs .is de g0meentelijke Dienst Porkeerbeheer
opgericht. On7.e hoop op een grondige aanpok
ven de parkeerchaos i ,, do stod word n~etoen
grondig de bodem ingeslagçn t~n het 'workplen'
van de r,plinterniovwEI die•1st op tafel kwam,
Het was niet meer d~n een poar velletjes papier
waarop vermeld stond in welke gebieden de
Dienst haar wielklemmen mag plaatsen, Dat
is voorlopig binne n een aantal grachten en

Hopelijk zol de aktie van die anóore dienst,
de 'Çll tor·notieve' Dienst Parketlrooheer lvosterdnm.
ert<"..e bijgod ··,lgE'In hl9bbell rJ~i: er P10Qr &endacnt
bel"teed gaat . wordon aan de ovo'" l:)st die toutporkoordorsveroorze~~en op over::teekpl;:>otsen ,
· fietssti·oken, în vootgo11gersgebjodon en ln
stegen . Het js hnrd ncdiq dat het gGmoentebestuur
o•1omwondon prioriteit gcett e<:~n de bastriJdi.np
van daze ovorlost of llover gezegd de vrijh~i.ds
beperking van niet auwtmobi! is ton.
Hoe dat zcJ kunnen geven we aan in het volgende.
Uitgengt>punten voor de weorgegeven str&tHgje
i& dat het foutporkeren op twee tronton tegelijk
O<lngepak t noot worden:
1. Voorkomen v8n de ovorlost , c.q. overtreding;
2. Bèîr.vlooding ven de vervo0r<>mi.dd~lenkouze.
ln het

we ook a~n welk~ overhoidsde aangoven maotregelon kunnen fhel~~l

schem~ g~ven

!nstanti~s

re a 1i!;e rem •

1. maatregelen ter voor-

koming van de ov~rlast
MAATREGEL

INSTANTIE.
jus ti tie

en

~meentf~

Illegeal ~,rkeren kan voorkomen
worden door het pleetsen van obstakels zoals
paaltjes, verhoogde stooprondan , oen ander
În'"ichting ;an de straat enz.
De gemeente heett dus een aantal middelen
besct.1!<.banr die direkt effekt hebben. Doze
middelen zouden ook intensiever g0bruikt
moeten worden. Er 4ijn nog teveel i~legolo
parkeerple~tsen in Amsterdam voorhanden, ·
wnar ouwtomobili.sten gebruik van kunnen
make11,

Echter de huidige moat rogele~ ziJn volgens
b~slist niet de enig donkbare. Een
kcnsekwneter onderzoek no~r beleidsin~trum~nlen
en andere fysieke middelen ter voorkoming
ven de parkeercvelast moot tot één voo

ons

de v>!l~tè t'3kr•n \ton de oem~(;lnt olijk e Oi~Jnt;t
Park<:><~rbe~1~r :mhor<'~n .

geleid . Voorol het ;.eH :,d.(•,chi'ijV<)n 11<'11
pt <.!!;t);;-v•;. t btüei\ d:JDr l.<.Jut\ veJ:··. ··tra wel)f' l bl~p~

VPrdér kon Am'st~rdoln veel geg~v(>l'" pUttt•n

t;,Het~ st ~ol tot: s'l~ rk<l vorho<J:i.ng Vtlt! hot

vit bot. prC"-efprojoht Porkécr·or(:l~rHng zocJ.f;
dl.'lt rnom~•,t~~>l in de Utre•.::•lt" l!! blniiQtl:.'.tt'•'
word-I: oit·gevr•er(l. Fy~i.l"l\'3 OJ':'::llt"egnl<:~r. voor
s~lekUGt gobruik vn•' ~"rk<:arpl ~t;t"e<l bHjkr~n

l"~rld~lll~i~ I

~UÏ\ss:::vol.

J.çidGn,

1 j ~t ill Amstf:njr:>ru?

\<IQolt'\)111

1

G~Ool't., . Ju:;tilÜ',

b. $otlkt.ies:

OrX~nbaar M i11$.<J\(~r1t~

• w"'gsh:tprln : door vo,..Ue!'\v•:!ud\ging VO!'i het a()n •

te)

wegsl~9pvoertuigen ke~ .

ln

g)k~ ~~~l~r

v('>n de bintlan~t!'ld een goed 'lóe-Q id~pbe~leid
s ovond<~ ~c,Ud<:JI'' c:w
ve>ll !lla~r \oi'~g~d e~m;;~uwto':l ~ ktiot moot(ln
ZiJn . Uoór h~>l gêring9 Gnntol ouwt·o':.; <ht
nu if'lg,.;-;:gt wordt is dG pakkl-'nS voel h~ ld~ih
~~orde•'

'>pgo;;;ot. Ook

l••·

t 1dell< l <'!n·m€1;1 :

1

ENLEVEMEf~T

DEMAN ~

~·oot zo s11ol lfl\~gêJ ij l< ~;~o n

_lr;ridi s chl) stetu:; kom<ll) voo r· .dl) idélklqm .
De ld")tn r;loet t~ok gebru t k l: W{)f'den l n M•~'>l

óe

~tad. Oo~rnea~t m~i

de

·~tG' v~x)r

dé wielldon• (nu ~1è\'hts f2.~0. n •.Y.J
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ls zo'n systeom met s~kses toegepast. Doz~
maatregel heeft als gevolg dat de keuze
snAl l@r op het openba~r vervoer valt of
de fiAts, den op de euwto.

In Amersfoort is men bezig de situat;ie precies
om t~ d ree i ~n. In de bin11enstad i!! het overal
verooden om te parkeren, behalvo binnen de
a~ngewezen ~~rkeervakken. !n Amsterdam bes t aat
de beinoenstad onderhand uit een lappendeken
van maatregelen die parkeren ~OGten voorkomen
op de plekken waar het niet gewenst is. Dit
vergt een enorm uitgebreid han<lhavingsbeleid.
Hot v<)()rbeeld in All'ers foort geeft oan dat
een endera ui t·gangsposi tio het parkeerbeJejd
kan versimpclem en dus eenvoudiger t e beheersen.
Natuurlijk is een goede fiets- en voetganger sbeleld vereist. Niet alleen voor het s lagen van
een sek torenp 1an, maar ook om mensen te
sti~uleren~eer binnen Amsterdam van de
fi o ts gebruik te maken. !~mars in de gemeentel ijke Omnibus-enquete heeft meer dan
60i van de ondervrae9do mansenzich u itg~spro
kel1 heeft voor mee ~ on betere fietsvoorzieningen.
OoK binnen de Ruimtelijke Ordening van
Amsterdam moet de gemeente zorg dragen
dat het autoverkeer beperkt blijft en goede
en ve1lige bereikbaarheid van de woonwij ken
door openbaar vervoor, op de fiet s en te
voet, gegarandeerd wordt .
Parkeergarages vormen een apart aandachtspûnt.
Zoals in het program akkord staat moet
de bouw van parkeergareges in en om het
centrum worden tegengegaan, Parkeerg~ragas
trekken alleen maar meer verkaar aan, zonder
dat de overlast op straat minder wordt.
Jn de praktijk blij~t dat het parkeergaragebeleid niet' realiseerbaar is. Garages staan
bijna leeg terwijl de over last op s traat
blij ft. We hebben ze dus liever niet . In
Utrecht zijn ze daar ook achter gek0111en ,
een parl,eergarage is herbestemd tot · theater
en sociaal-kulturele voorüeningen.

het tQtale oark&eïara~al beharen.
Integendeel, hier ligt a11&.3•l e~n tak voor
df.l overheid.
Het werkterrein 11an de gemeentelijke Dienst
Parkeerbeheer moet zich uitbrajden tot
de gehele bebouwde kom. Beperk)ng tot de
grechtengordel en de openbaar-vervoorslij nen
doet onrecht aan de parkeerproblero.en die
ook in de buitenwijken aenwezig zijn.
d.

~ental iteit sbeinvloeding.

Bezoekers ven de (binnen)stl!ld moeten zoveel
mogelijk bakend worden gemaakt met olle
openbear vervoersmogelij kheden , par~our
~ re:svoorz ieningen , maar ook met tarieven
van taxi's en besteldiensten. Onbekendheid
met eon e ndere manier ven reizen en varvoeren
meekt dat hot autosysteem voor velen aantrekkalijk blijf t . Wij s tellen dan ook voor
dat de gemeente Amsterdam de lijn voortzet
zoals die door de 'a lternatieve • Dienst
Parkaarbeheer is uitgezet: regelmatige
publiciteitskampagnes ~t a ffi ches ( in
de stad, in parkeergarages en langs de
ontsluitingswegen van en naar de 5tad),
spotje op rad io STAD en advertenties in
de plaatselijke media.
De gevolgen voor milieu, verkeersveiligheid
e n van het ftutobezit, ZlJn zeker onderwe~pen
die in deze ke~pagnes niet ~ogen ontbreken.

c, Parkeerbeheer .

Een doeltreftend beheer ven het bestaande
parkeerareeal kan leiden tot verhog ing
van de kapasiteit . Een beheersplan moet
uilgeen van ' het principe dat schaarse ruimte
duur betaald moet \ol(lróen. Afhankelijk van
de situatie 'Zijn verschillende sys t e:n(tn ·
denkbaar, zoals een sterk progressief tarief
bij parkeermeters en op bewo8kte terreinen.
Wel moet gez~rge worden voor één duidelij k
systeem voor héél de stad. Hiermee willen
we overigens niet suggereren voorstander
te zijn van een zogenaallld "Parkeerschap"
waarin overheid en bedrijtsleven samen
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