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  Amstelveen 

VERDUURZAMING VAN VERKEER EN VERVOER 

 

Bereikbaarheid is essentieel voor de sociale samenhang in onze gemeenschap en voor de 

economische ontwikkeling van de stad. Goed, betrouwbaar openbaar vervoer is daarvoor van groot 

belang. Alleen dan is de bereikbaarheid van voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen, wijkcentra, 

culturele voorzieningen en winkelcentra voor jongeren en voor ouderen te garanderen.  

Met de besluitvorming over de verdiepte aanleg en de gedeeltelijke overkluizing van de A-9 liggen de 

contouren van de inpassing van de verbrede A-9 vast. In de komende jaren vindt verder uitwerking 

plaats. Wij zullen daarbij blijven pleiten voor en werken aan oplossingen die in de eerste plaats 

milieu- en gezondheidstechnisch verantwoord zijn en die in de tweede plaats zo min mogelijk 

beperkingen veroorzaken voor de ontwikkeling van het centrumgebied en de inpassing daarvan in 

een sociaal en economisch vitaal Amstelveen van de toekomst.  

Met de besluitvorming over lijn 5 en lijn 51 zijn de contouren voor de railinfrastructuur vastgelegd. 

De PvdA zal zich ervoor inzetten dat de verdere invulling optimaal wordt afgestemd op de behoefte 

van met name oudere en jongere bewoners, die afhankelijk zijn van openbaar vervoer. Waar 

tramhaltes verdwijnen dient de bereikbaarheid op een andere manier te worden gegarandeerd. De 

bereikbaarheid van het Stadshart, de ontsluiting van ziekenhuizen en andere voorzieningen waar met 

name jongeren en ouderen een beroep op doen krijgen wat ons betreft prioriteit. 

De parkeeroverlast, met name langs het hoofdnet openbaar vervoer, neemt toe. De PvdA vindt dat 

bewonersparkeren hier voorrang heeft boven parkeren voor bedrijven. Parkeermaatregelen mogen 

het sociale contact van bewoners in de wijken niet belemmeren.  

Fietsen is een milieuvriendelijk en gezonde vorm van vervoer. De populariteit van de fiets als 

vervoermiddel neemt nog altijd toe. Doorgaande fietsverbindingen moeten daartoe logisch in elkaar 
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zitten, duidelijk worden aangegeven en van onnodige belemmeringen worden ontdaan. De veiligheid 

van de fietsers moet verder worden beschermd.  

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

 Voor de PvdA is het essentieel dat de verbreding van de A9 ruimtelijk zodanig wordt ingepast 

dat deze milieutechnisch en gezondheidstechnisch verantwoord is en zo min mogelijk 

belemmeringen oplevert voor een aaneengesloten gebiedsontwikkeling. Verbreding van de 

A-9 zonder dat dat gepaard gaat met een verbetering van het leefklimaat is voor de PvdA 

onbespreekbaar. 

 Wij bevorderen de bereikbaarheid van het Stadshart met openbaar vervoer. We 

onderzoeken de mogelijkheid om lijn 5 door te trekken naar het hart van het Stadshart. 

 Wij kijken bij de uitwerking van de plannen voor de verbetering van het openbaar vervoer 

speciaal naar het gebruik door ouderen, jongeren en de bereikbaarheid voor fietsers. 

Verbetering van de oost-west verbindingen krijgt daarbij speciale aandacht. 

 Wij blijven ons sterk maken voor een soepele aansluiting van lijn 5 en 51 bij Station Zuid, 

zodat de binnenstad van Amsterdam vanuit Amstelveen goed bereikbaar blijft. 

 Wij verbeteren de voorzieningen voor fietsparkeren bij het Stadshart. 

 Wij geven prioriteit aan fietsers en voetgangers als de verkeersstructuur wordt aangepast. 

Met fysieke maatregelen op de openbare weg, wordt een veilige doorgang van fietsers en 

voetgangers bevorderd. 

 Wij geven bij het opstellen van wijkplannen expliciet aandacht gegeven aan het wegnemen 

van knelpunten voor fietsers en voetgangers.  

 Wij zorgen ervoor dat bij de uitvoering van projecten in de openbare ruimte de doorgang 

voor fietsers en voetgangers zo min mogelijk wordt gehinderd. 

 Wij ontwikkelen plannen voor parkeerregulering in overleg met de betrokken bewoners en 

instellingen. Kosten van parkeervergunningen voor bewoners worden zo laag mogelijk 

gehouden en voor die nodig heeft onder het regiem van de Amstelveenpas gebracht.  

 Wij geven kortparkeren voorrang op langparkeren door werknemers van bedrijven en 

instellingen. 

 

>> Lees hier het hele verkiezingsprogramma 

http://amstelveen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/363/2013/12/PvdA-programma-14-18.pdf

