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Amsterdam datum 
 

 

 
AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING 

 
Aan: Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Westerpark 
p/a portefeuillehouder Dirk de Jager 
Postbus 141 
1000 AC Amsterdam  

Betreft: Zienswijze/Bezwaarschrift bouw Singelgracht Marnix garage 

Ondergetekende, 

Achternaam, Voornaam  
Geboren op  
Wonende  
Postcode, Plaats  

maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen bouw van de parkeergarage 
Singelgracht Marnix, zoals verwoord in de Programma van Eisen Singelgrachtgarage 
Marnix. 

♦ Op 23 juni 2009 bezocht ik de raadsvergadering over de parkeergarage 
Singelgracht. Na een tumultueuze vergadering en zeer kritische geluiden van de in 
groten getale aanwezige buurtbewoners, werd er door de raadsleden besloten tot 
verder onderzoek. Ten aanzien van de voortgang van het project werden significante 
voorwaarden gesteld. Tevens werd een aantal moties ingediend die met algemene 
stemmen werden aangenomen. 

Helaas moet ik in november 2009 constateren dat niet aan deze voorwaarden is 
voldaan. 

♦ Er is op het gebied van verkeerscirculatie en luchtvervuiling geen nieuw en 
diepgaand onderzoek gedaan zoals toegezegd is door het dagelijks bestuur. Tot mijn 
verbijstering zijn alleen de methodes van onderzoek bekeken door derden. De foute 
aannames waar talloze bewoners en raadsleden op gewezen hebben in de vorige 
inspraakronde zijn klakkeloos en kritiekloos overgenomen vanuit de Nota van 
Uitgangspunten in het Programma van Eisen. De oude wijn is nogmaals in nieuwe 
zakken gedaan! 

♦ Mijn zorgen over de volgende punten zijn allerminst weggenomen: 
‐ bouwrisicoʼs tijdens en na de bouw; 
‐ verkeerstoename in onze buurt na ingebruikname van de garage; 
‐ onveilige verkeersituaties in een ruime straal rond de in- en uitgang van de 

garage; met name rond de kruisingen Frederik Hendrik 
Plantsoen/Nassaukade en Frederik Hendrikstraat /Marnixstraat, maar ook 
Frederik Hendrikstraat/Van Hall straat; 

‐ geluidsoverlast door toename verkeer; 
‐ toename luchtvervuiling in de omgeving van de garage en ook rond de in en 

uitgang van de garage; 
‐ de voorgenomen kap van bomen in de buurt; 
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♦ Voorts ben ik van mening dat het PvE uitgaat van verouderde gegevens en 
niet inspeelt op ontwikkelingen die al enige jaren aan de gang zijn. Er is bijvoorbeeld 
geen rekening gehouden met de verminderde behoefte aan 
(bezoekers)parkeerruimte. Stadsdeel Westerpark loopt 12 miljoen euro aan 
parkeeropbrengsten mis, omdat (door economische omstandigheden en vanwege de 
verhoging van de bezoekerstarieven) minder bezoekers parkeren. Niets hiervan is te 
lezen in het PvE. 

♦ Bovendien vind ik het zeer kwalijk dat de in juni aangekondigde enquête tot 
op heden niet heeft plaatsgevonden. In theorie zegt de wethouder dat de mening van 
omwonenden belangrijk is, maar in de praktijk worden alle (vrijwel unanieme) 
bewonersreacties ter zijde gelegd en afgedaan als Not-In-My-Backyard –bezwaren 
van individuele bewoners..  
Natuurlijk heb ook ik het langetermijnperspectief voor ogen. Een veilige, gezonde en 
schone stad is onverenigbaar met de bouw van deze megaparkeergarage midden in 
die stad. De garage vormt immers voor bezoekers een stimulans om met de auto 
naar de binnenstad te komen. Bovendien gaat deze garage ten koste van het kleine, 
mooie en boomrijke Fredrik Hendrikplantsoen.  

♦ Voor de bouw van deze megagarage moet Westerpark tenminste 20 miljoen 
ʻeigenʼ geld investeren en zo goed als zeker de parkeervergunningtarieven verhogen.  
Ik vind het democratisch onzuiver en bovendien onverantwoord naar de fusiepartners 
toe dat u het besluit over de bouw van een dergelijk grote garage - die ook nog eens 
jarenlang veel overlast betekent voor de bewoners - vlak voor de verkiezingen en 
vlak voor de fusie wilt afdwingen 
 
Kortom: 

 Ik ben van mening dat de bouw van de megaparkeergarage niet door mag 
gaan. 

 Ik ben van mening dat de menselijke maat uitgangspunt moet zijn bij het 
zoeken naar oplossingen voor een mooiere openbare ruimte.  

 Ik ben van mening dat deze miljoenen euroʼs aangewend moeten worden om 
de stad autoluwer te maken. 

 Ik ben van mening dat u uw beloften om contra expertise onderzoek te doen 
niet bent nagekomen. 

 Ik ben van mening dat u de risicoʼs voor de belendingen onvoldoende 
financieel onderbouwd heeft.  

 Ik ben van mening dat u nauwelijks of niet luistert naar de mening van 
buurtbewoners. 

Hoogachtend, 

Naam  

Handtekening 

 

 

 


