
 
 
Schriftelijke vragen GroenLinks Zuid over traject herinrichting Van Woustraat 
 
Inleiding 
A - Op 31 mei 2015 heeft de fractie van GroenLinks Zuid een aantal schriftelijke vragen over de 
herinrichting van de van Woustraat ingediend, waaronder de onderstaande vragen. Deze vragen zijn 
op 1 september 2015 door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid als volgt beantwoord: 
 
Vraag dd 31 mei: Is inmiddels bekend hoe het besluitvormingstraject voor de herinrichting van de 
Van Woustraat concreet vormgegeven gaat worden? Wat zal de rol van het stadsdeel en de van de 
centrale stad hier in zijn? Wat zal de rol van het AB van Zuid hierin zijn? 
Antwoord DB: De NvU wordt vastgesteld door de bestuurscommissie Zuid. Indien tijdens het verdere 
voorbereidingstraject blijkt dat de railinfrastructuur bij de herinrichting van de Van Woustraat wijzigt 
dan gaat het besluitvormingstraject over naar de centrale stad. 
 
Vraag dd 31 mei: Daarmee samenhangend: wanneer, hoe en door wie zal de definitieve NvU voor de 
herinrichting van de Van Woustraat vastgesteld worden? 
Antwoord DB: De NvU wordt vastgesteld in het collega van B&W nadat het stadsdeel hier een advies 
over heeft uitgebracht en nadat de CVC hierover een positief advies heeft uitgebracht. Op dit moment 
kan nog niet worden gezegd wanneer de NvU wordt vastgesteld. 
 
B- De afgelopen week is huis aan huis bij omwonenden van de Van Woustraat een brief namens het 
stadsdeel bezorgd, met daarin een uitnodiging voor een informatieavond en deelname aan een 
online enquête. In deze brief is over deze enquête het volgende te lezen: 
De reacties en uitslagen van de vragenlijst worden verwerkt in een nota van beantwoording. Het 
dagelijks bestuur van het stadsdeel betrekt de nota van beantwoording in de besluitvorming over de 
definitieve nota van uitgangspunten. Het dagelijks bestuur neemt het uiteindelijke besluit over de 
definitieve nota van uitgangspunten. 
 
C - In de concept NvU die op de website van stadsdeel Zuid is gepubliceerd is de volgende tekst te 
lezen: 
Op 1 september 2015 heeft de CVC geadviseerd om alle parkeerplaatsen in de Van Woustraat op te 
heffen en de ruimte die hierbij vrijkomt te benutten voor de aanleg van fietsstroken of fietspaden en 
voor het verbreden van de trottoirs, conform de MAA, plusnetten voetganger en fiets.  

D - In de gemeenteraad is op 30 september 2015 een amendement aangenomen met onder andere 
de volgende tekst:  
In een straat als de Van Woustraat, waar plusnetten voetgangers en fietsers samenkomen en ook een 
tram rijdt, maar dat geen plus- of hoofdnet auto is, moet er dus meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers komen indien nodig ten koste van ruimte voor de (geparkeerde) auto.  
 
E – Op 17 november organiseert het stadsdeel een informatiebijeenkomst waar  vragen gesteld 
kunnen worden over het concept NvU. Voor deze avond zijn uitsluitend bewoners en ondernemers 
die binnen een straal van 200 meter van de Van Woustraat wonen of hun bedrijf voeren uitgenodigd. 
In de brief met uitnodiging staat een code waarmee bewoners zich tot vijf dagen van te voren kunnen 
aanmelden. Met deze code kunnen ze ook een online enquête invullen. 
 
F – In het concept NvU dienen auto’s het fietspad over te steken om parkeerplaatsen te bereiken en 
te verlaten. 
 



Vragen 
De fractie van GroenLinks Amsterdam Zuid heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende 
vragen: 
 
NvU 
1 – Door wie wordt het definitieve NvU voor de Van Woustraat nu vastgesteld? Door het Algemeen 
Bestuur van stadsdeel Zuid, zoals het DB aangaf bij de beantwoording van de vragen van GroenLinks, 
door het DB, zoals het DB aangeeft in de bewonersbrief, of door het College van B&W?  
 
2 – Aansluitend op vraag 1: wat zal de rol van het AB  van stadsdeel Zuid zijn bij het vaststellen van de 
definitieve NvU? 
 
3 – Hoe wordt het verdere participatietraject voorafgaand aan het vaststellen van de NvU ingericht? 
 
4 – Waarom is de informatiebijeenkomst op 17 november niet vrij toegankelijk voor andere 
geïnteresseerde bewoners en ondernemers uit de omliggende wijk? 
 
5 – Naar de mening van GroenLinks is de vraagstelling in de enquête summier en suggestief. Hoe is 
het DB tot deze vraagstelling gekomen? 
 
6 – Hoe kan het DB garanderen dat de resultaten van deze enquête representatief zijn? 
 
7– In de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks eerder dit jaar geeft het DB aan 
dat het NvU kan worden vastgesteld  ‘nadat de CVC hierover een positief advies heeft uitgebracht’. 
In de huidige concept NvU wordt, tegen de adviezen van het CVC in, gedurende een aantal jaar 
autoparkeren gehandhaafd in de Van Woustraat. Waarom wordt tegen het advies van de CVC in 
gekozen voor het handhaven van autoparkeren voor de tijd tot de (eventuele) voltooiing van de 
Willibrordusgarage? 
 
8 – Heeft het CVC inmiddels op deze specifieke NvU geadviseerd? Zo ja wat is de inhoud van dit 
advies? 
 
9 – Indien de CVC een negatief advies uitbrengt over deze concept NvU (of dit al heeft uitgebracht), 
zal het DB dan met een nieuw concept NvU komen waarin conform het advies van de CVC geen 
autoparkeren meer gerealiseerd wordt in het betrokken deel van de Van Woustraat? 
 
10 – Hoe ziet het DB de relatie van het huidige concept NvU tegenover het 30 september in de 
gemeenteraad aangenomen amendement? Is het DB het er mee eens dat het huidige concept NvU in 
tegenspraak is met de strekking van dit amendement? 
 
11 – Is het DB het er mee eens dat een herinrichting met vrij liggende fietspaden qua 
(fiets)verkeersveiligheid een betere oplossing zou zijn?  
 
12 – Om welke reden kiest het DB voor een herinrichting waarin jarenlang parkeerplaatsen op de 
stoep worden gecreëerd. Zijn hiervoor de geldende afspraken in het kader van de parkeerbalans de 
doorslaggevende reden? 
 
13 – Op welke (realistische) termijn denkt het Dagelijks Bestuur dat de Willibrordusgarage 
gerealiseerd kan worden? 
 
Over het VO (voorlopig ontwerp) en DO (definitief ontwerp) 
14 - Door wie en op welke wijze zullen het VO en DO voor de herinrichting van de Van Woustraat 



worden vastgesteld? 
 
15– Hoe wordt het participatietraject bij het opstellen van het VO en het DO ingericht? 
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