Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van Amsterdam
Amstel 1
Betreft: situatie Vijzelstraat.

Amsterdam, 11 maart 2020,

Via webformulier Sharon Dijksma verstuurd.

Geacht college,
De huidige situatie in de Vijzelstraat, gedurende het proces van vernieuwing van de bruggen
en de herprofilering als deel van de Rode Loper, baart ons grote zorgen.
In de eerste plaats is de situatie buitengewoon onveilig voor zowel fietsers als voetgangers.
Bovendien is de toegankelijkheid van auto’s, met name logistieke bewegingen, volstrekt
onvoldoende om de verkeersfunctie op een aanvaardbaar niveau af te wikkelen. Het
kruisend verkeer wordt aanzienlijk belemmerd en wordt telkens gewijzigd, waardoor de
onduidelijkheid verergerd. Hierdoor is de impact van het project veel groter dan alleen op de
Vijzelstraat; een groot deel van de zuidelijke en westelijke grachtengordel ervaart ernstige
(logistieke) bereikbaarheidsproblemen.
Aan deze chaotische en onveilige situatie moet zo spoedig mogelijk een eind gemaakt
worden.
Wij zijn vanaf het begin nauw als ondernemersorganisaties samen met bewoners betrokken
geweest. Uitgebreid zijn vele alternatieve oplossingen voor de uitvoering van het project aan
de orde geweest. Wij hebben gepleit voor het in standhouden van zoveel mogelijk
verkeersfuncties. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de huidige situatie.
Te veel ambitie kan echter leiden tot een ongewenst situatie.
We denken graag mee over oplossingen voor een duidelijke en veilige doorstroming van
fietsers en voetgangers en het daarmee openhouden van het kruispunt bij de Kerkstraat.

Daarnaast zijn wij ons maar al te zeer bewust van de andere ingrijpende projecten in de
openbare ruimte in het kader van het vernieuwingsbeleid van kades en bruggen, in de eerste
plaats de werkzaamheden op de Oranje Loper en Weteringschans. Wij willen graag lering
trekken uit de uit de hand lopende situatie in de Vijzelstraat.
Wij willen graag zo spoedig mogelijk hierover spreken.
Hoogachtend,

Willem Koster namens
Amsterdam City
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