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ZORGEN 

Ik vertegenwoordig de Irenebuurt, die pal naast de Zuidas ligt. Het is een buurt met zo’n 800 
huishoudens, waarvan het overgrote deel  lid is van onze vereniging. De vereniging maakt zich  
ernstig zorgen over het onttrekken van een comfortabele en veilige fietsroute. Dit onttrekken creëert 
namelijk een gevaarlijke situatie voor ons en andere gebruikers en is voorbarig nu er slechts een 
omstreden bouwaanvraag is voor een ondergrondse garage zonder ontwerp Openbare Ruimte van 
het projectgebied Beethoven. 

 

GEVAARLIJKE  SITUATIE, VERLIES KWALITEIT, VOORBARIG 

Onze zorgen zijn drieërlei: 

1.De huidige fietsroute kruist de drukbereden Beethovenstraat door middel van een veilige 
onderdoorgang, die dagelijks door duizenden voetgangers en fietsers wordt benut. Deze zullen na de 
geplande wegonttrekking van de fietsroute de Beethovenstraat gelijkvloers gaan kruisen. 

2. De veilige onderdoorgang is onderdeel van het hoofdnet fiets en  zoals bekend een belangrijke, 
comfortabele en veilige route, juist vanwege de onderdoorgang,  voor woon-werkverkeer en 
recreatie tussen de Amstel en de Schinkel.  

3. Tenslotte is een dergelijke fietspadonttrekking  voorbarig.  De bouwaanvraag is omstreden. Dus 
uiteindelijk zal kunnen blijken dat de wegontrekking helemaal niet mag of niet nodig is. Evenmin is er 
een ontwerp Openbare Ruimte met een veilige fietsroute met comfort. Bovendien heeft uw raad 
immers zelf per amendement in de besluitvorming Visie Zuidas 2009 de toekomst van de 
Strawinskylaan en de daarbij behorende onderdoorgangen ter discussie gesteld. 

 

CONCLUSIE  

Wij verzoeken u daarom de gemeenteraad te adviseren niet in te stemmen met de raadsvoordracht 
(Gemeenteraad d d 26 januari 2010) en de wegontrekking tenminste uit te stellen  tot er meer 
zekerheid is over de toekomstige bouwplannen van het projectgebeid Beethoven. 
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