brief Adriaen de Haer (tuinder Amstelglorie) – Toelichting op zienswijze langsparkeren
Juli 2017

Geachte mevrouw Klare,
Bijgaand vindt u de derde zienswijze (of als bijlage bij de tweede zienswijze te voegen), inzake
het haaksparkeren op de Jan Vroepopsingel. Het stuk de “Oplossing parkeerprobleem” is
destijds opgesteld door 10 tuinders van Amstelglorie en in februari 2009 voorgelegd aan onze
leden en akkoord bevonden. Vervolgens is dit stuk besproken met ambtenaren en
stadsdeelbestuurders aanvankelijk met mevrouw Seha en later met de heer Verbeet (voorzitter
van stadsdeel Oost). Medio april 2009 is een eerste gesprek geweest met de heer Verbeet, een
ambtenaar en twee bestuursleden van Amstelglorie. De afsprakenlijst die in april is opgesteld
door het stadsdeel is steeds aangevuld en gewijzigd. Het heeft tot september 2009 geduurd
voordat de definitieve afsprakenlijst werd afgerond waar alle partijen mee akkoord konden
gaan. De reden dat het zolang duurde was dat de betrokken ambtenaar een eigen opvatting
had en deze wilde doordrukken. Onze aanpassingen moesten steeds weer met de heer Verbeet
worden besproken. Uiteindelijk heeft de heer Verbeet de knoop doorgehakt en is akkoord
gegaan met de afsprakenlijst uit september 2009 die reeds in u bezit is en ook als zienswijze is
ingediend. Deze voorstellen zijn naar onze mening prima in te passen in uw
herinrichtingsplannen.
Ik verzoek u deze 3e zienswijze toe te voegen bij de stukken voor het DB en de
bestuurscommissie.
Verder begrijpen wij de relevantie niet van het opnemen van het parkeerterrein van
Amstelglorie in de toelichting op de herinrichtingsplannen. De parkeerplaatsen van de
bootbewoners in de hoofdgroenstructuur zijn ook niet opgenomen in de plannen en buiten uw
telling gehouden. In onze tweede zienswijze hebben wij aangegeven dat het om 10
parkeerplaatsen zou gaan maar er kunnen wel 15 auto’s worden geplaatst. Ik verzoek u deze
parkeerplaatsen toe te voegen aan de toelichtingstekst van uw plannen.
Het aantal door u geteld parkeerplaatsen op ons parkeerterrein klopt niet. Wij tellen 76
parkeerplaatsen en geen 170 of 275 parkeerplaatsen zoals in de stukken is opgenomen. De
groenstrook aan de rand van de parkeerplaats is in gebruik bij vrachtwagens die Amstelglorie
bezoeken om materialen te leveren en om vuil op te halen, in principe wordt hier nooit
geparkeerd. Wordt deze groenstrook toch als parkeerlocatie gebruikt dan kunnen maximaal 96
auto parkeren op ons parkeerterrein en dat zijn er nog altijd 74 of 179 minder dan u in de
stukken heeft opgenomen. Wij verzoeken u dit onderdeel ook aan te passen.
Met vriendelijke groet,
Adriaen de Haer

