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Schriftelijke vraag/  
 

: 6 oktober 2014 

Onderwerp : Supermarkten Baarsjesweg 

Fractie : 
    

Naam raadslid : FLORIS VELS 

 

        
Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 
  
Op woensdag 1 oktober jl. was ik aanwezig bij een bewonersavond over de vestiging van tweesupermarkten 
aan de Baarsjesweg. Over deze bijeenkomst heeft mijn fractie de volgende vragen: 
  
Informatievoorziening bewoners  
1. Tijdens de bijeenkomst merkten bewoners op dat veel van hun buren geen weet hadden van de deze 

informatieavond. Het betrof hier met name bewoners van het Paramariboplein. De projectleider van 
het stadsdeel gaf aan dat de verspreiding van de bewonersbrieven  door een externe partij is gedaan en dat 
dit wel vaker mis gaat.  
Wat heeft u met dit signaal van bewoners gedaan tav de betreffende groep bewoners die schijnbaar niet 
geinformeerd waren over deze avond? 

2. Wat gaat u doen om deze informatieachterstand van betreffende bewoners goed te maken?  
3. Hoe gaat u ervoor zorgen dat bewoners aangaande dit project in de toekomst tijdig, volledig en allemaal 

geinfomeerd worden? 
4. Hoe gaat u de informatievoorziening aan bewoners over dergelijke ingrijpende projecten in de toekomst 

verbeteren?  
5. Welke (contractuele) sancties heeft u tegen het bedrijf dat de verspreiding van de bewonersbrieven 

verzorgt?  
6. Hoe vaak heeft u deze sancties reeds opgelegd en welke waren dat?  
  

Vrachtverkeer door woonwijk 
7. Tijdens de avond bleek dat door Goudappel Coffeng onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid van aan- en 

afvoer van goederen voor de supermarkten via het Paramariboplein. Goudappel Coffeng 
concludeert: "Vanuit de optiek van evenwichtig ruimtegebruik (voetganger versus gemotoriseerd verkeer), 
alsook vanuit het belang van leefbaarheid vindt Goudappel Coffeng de extra fysieke maatregelen om de 
zware expeditievoertuigen naar de supermarktlocatie te laten rijden, ongewenst en niet passend in deze 
woonomgeving." Om daar aan toe te voegen: "Uitgaande van de gegeven vestiging van de supermarkten 
wordt daarom geadviseerd om in overleg met betrokken supermarkten te komen tot verkenning en afweging 
van aternatieve oplossingen, waaronder een expeditie met kortere voertuigen (vergelijkbaar met die van 
genoemde nood- en hulpdiensten)."  
Waarom verkiest u geen alternatieve oplossingen boven de gekozen variant om vrachtwagens van 16,5 
meter over dit drukbevolkte plein te laten rijden, alwaar een speelplaats gevestigd is?   

8. Is het rapport van Goudappel Coffeng naar alle bewoners van de Arubastraat (ten zuiden van de Hoofdweg) 
en het Paramariboplein gestuurd? Zo nee, kunt u dit alsnog doen, vergezeld van een brief waarom u tot uw 
afweging en besluit t.a.v. de expeditie gekomen bent? 

9. Met welke bewoners is over de gekozen variant gesproken en hoe was hun reactie? 
10. Welke alternatieven voor de expeditie zijn aan bewoners voorgelegd? 
11. Hoeveel van de mensen in de klankbordgroep wonen aan het Paramariboplein?  
  

Het rapport vervolgt: "Uiteindelijk is de gemeente bevoegd tot het treffen van proportionele maatregelen die in 
haar visie als wegbeheerder nodig zijn om een veilige en leefbare woonomgeving te waarborgen." 
12. Waarom verkiest u niet de optie om de vrachtwagens via de Baarsjesweg aan te laten rijden en aldaar een 

laad-en losplek in te richten?  



13. Is deze optie onderzocht en besproken met bewoners en de supermarkten? Zo ja, wat was daarvan de 
uitkomst? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen? 

14. Wat moet er in uw optiek gebeuren (incidenten, ongevallen) om te komen tot alternatieve oplossingen dan 
de nu gekozen variant? Welke afspraken zijn hierover gemaakt met de betrokken supermarkten en 
bewoners? 

15. Kunt u - gelet op bovengenoemd citaat - de supermarkten dwingen om met andere voertuigen te gaan rijden 
dan wel een andere route te nemen? 

16. Bent u als wegbeheerder bereid een dergelijke maatregel te nemen om een veilige en leefbare 
woonomgeving te waarborgen? Zo nee, waarom niet?  

  
Namens de fractie van de PvdA in Amsterdam West,  
  
Floris Vels 
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