Het Nieuwe Parkeren is Groen
Autogebruik zal in de komende jaren drastisch gaan veranderen.
Alleen weet nu, nog niemand: hoe precies.
Jongere generaties zien de auto steeds meer als een gebruiksvoorwerp in plaats van een na
te jagen bezit.Volgens Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer zal het aantal auto’s op straat
zal hierdoor in een verhouding een-op-vijf verminderen.
maar minstens net zo belangrijk belangrijk:
Het oude adagium - Blik van de straat! de auto als lawaaierige vervuiler- is achterhaald.
De elektrische auto zal een grote rol gaan spelen in het aanbod van schone
energieopwekking.
Wind- en zonne-energie zijn van nature zeer onregelmatig. Grote aantallen autoaccu´s, die
door middel van een centraal systeem, meer of minder opladen, kunnen deze pieken in het
energie aanbod, perfect opvangen, en samen als een energie-buffer dienst doen. De auto
wordt zo een nuttig en noodzakelijk onderdeel van de duurzame samenleving.
Ook de manier van opladen zal veranderen.
Siemens en BMW doen nu een grote proef in Berlijn met inductief opladen van auto´s boven
parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen die auto’s - zonder kabels - opladen zijn natuurlijk de
ideale oplossing voor elektrisch autorijden. Zo ver zijn we nog niet. Het is nu nog duur en er
zijn nog veel hobbels te nemen.
Kortom, nu 60 miljoen euro uittrekken voor het verplaatsen van 800 auto’s van A naar B is op
dit moment van transitie, achterhaald en doodzonde van het geld.
Denk aan de bouw van de Stelling van Amsterdam. Bij gereedkomen reeds achterhaald.
Mijn advies, in deze tijd van crisis is: Houdt het geld van het Parkeerfonds voorlopig vast. Het
risico bij de bouw van de Singelgrachtgarage is groot. Verzakkingen van panden, waterloop
problemen en bouwtechnische budget overschrijdingen lijken zeer reëel. De laatste jaren zijn
bij zeven gemeentelijke diensten dingen misgegaan bij een aanbesteding. De
Amsterdammer krijgt de rekening gepresenteerd terwijl de winsten naar private partijen gaan
Geef dit geld pas uit als duidelijk is waar het zinnig ingezet kan worden. Gedoseerd, wel
overdacht en niet impulsief. Maar vooral in lijn met de wens van de bewoners die vanaf het
eerste moment hebben geroepen: “Wij willen die garage niet!”

En dan nog even dit:
De automobilist die het parkeerfonds heeft gevuld gaat er enorm op achteruit. Er komen
geen parkeerplaatsen bij, maar hij moet wel veel verder lopen en gaat meer betalen. Voor
vrouwelijke automobilisten is deze garage per definitie een ondergrondse nachtmerrie.
De niet automobilist krijgt een racebaan voor de deur. Meer zoekverkeer en geluidsoverlast.
En ziet 60 miljoen euro gestoken in een park verkrachten. U noemt dat verbetering van de
openbare ruimte. Ik noem dat een leugen.

Kortom een LOSE-LOSE situatie.
U hier, zoals u hier zit, kunt deze waanzin keren. Het is ongelooflijk, maar dat bent U, en
niemand anders. Alleen U kan dit nog stoppenl.

Ik dank u
Andries de Marez Oyens

