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13 september 2020 

Gemeenteraad Amsterdam 

Postbus 202 
1000 AE Amsterdam  

Onderwerp: (Agenda Amsterdam Autoluw), pi lot knip Weesperstraat  

Geachte leden van de gemeenteraad van Amsterdam,  

Gelet op de door de Gemeenteraad aangenomen motie Ernsting en Bakker (1, 55, H, zie 

bijlages) bij de behandeling in uw raad op 23 januari jl. van de Agenda Autoluw inzake  

‘pilot knip Weesperstraat goed uitvoeren’ en het door B&W gevraagd advies van het 

Stadsdeel Centrum inzake de Agenda Amsterdam Autoluw, met name over maatregel 

13: pilot knip Weesperstraat, hechten diverse partijen belang aan een zo goed mogelijke 

uitvoering van de pilot, waarbij tijd ook een belangrijke factor is “om vastgeroeste 

patronen en vaste gedragingen te zien veranderen” (citaat uit bovengenoemde motie) .  

Gehoord de beantwoording door wethouder Doorninck als vervanger van wethouder 

Dijksma namens B&W van vragen over uitvoering van de pilot knip Weesperstraat in de 

raadscommissie, waarbij zij zegt ‘klem te zitten’ wat betreft de planning ivm. de 

sluiting van de Piet Heintunnel voor onderhoud, waardoor de pilot knip niet langer kan 

duren dan 8 weken. Gezien de schriftelijke afdoening van vragen van raadsleden waarbij 

wethouder Doorninck toezegt dat het college hiermee rekening zal houden bij haar 

voorstel pilot knip Weesperstraat; 

hebben wij kennis genomen van de brief van wethouder Dijksma aan de Gemeenteraad, 

waarin zij aankondigt dat de sluiting van de Piet Heintunnel uitgesteld wordt van 29 maart 

naar 25 juni 2021 (zie bijlages).  

 1
van 2



Uw raad in overweging gevend dat: 

o Een zo ruim mogelijke termijn voor de pilot met de knip op de Weesperstraat ook 

de meeste meetgegevens oplevert voor het uit te voeren (kenteken) onderzoek 

tijdens de proef; 

o een pilot van februari t/m mei 2021 een verkeersbeeld oplevert tijdens 3 

vakantieperiodes (voorjaars-, paas- en meivakantie) waarin Amsterdam gewoonlijk 

veel bezoekers uit Europa krijgt die met eigen vervoer komen.   

VERZOEKEN ondergetekenden uw raad dringend om het college van B&W te verzoeken 

opdracht te geven aan het PUMA-team om de pilot knip Weesperstraat te verlengen van 

8 naar minimaal 16 weken, rekening houdend met bovengenoemde overwegingen.  

Hoogachtend, 

Bob Soer, namens 

Bewonerscommissie CERES 

Bewonersplatform WeesperWijs 

Wijkcentrum d’Oude Stadt 

Bijlages: 

o Motie Ernsting, Bakker inzake Agenda Autoluw, pilot knip Weesperstraat  

o Brief wethouder Dijksma aan gemeenteraad inzake tijdelijke afsluiting Piet Hein 

Tunnel 
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