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Inzake: parkeren in de Prinses Irenebuurt 
Geachte Raad, geacht Bestuur, 
Heden heb ik telefonisch overleg gevoerd met de heer M. Donkers. Daaruit is het volgende 
gebleken. 
Momenteel is een door de Raad vast te stellen Nota parkeren in Zuider Amstel in 
voorbereiding, waarin tevens (de toekomst van) het parkeren in de Prinses 
Irenebuurt aan de orde komt. Deze voorontwerp Nota is nog niet openbaar. Het 
voorontwerp zal op 17 december as. door het Dagelijks Bestuur worden besproken, 
waarbij een besluit zal worden genomen over de inspraakprocedure waarmee de 
fase van het maatschappelijk overleg wordt gestart. Cliënten rekenen erop door u te 
worden betrokken in deze fase en verzoeken u reeds thans al hetgeen over deze 
aangelegenheid hebben aangevoerd als een te dien aanzien ingediende 
inspraakreactie te beschouwen. 
Op dit moment ontbreekt dus een inhoudelijk standpunt van het stadsdeelbestuur 
over al dan niet handhaving van het systeem van belanghebbenden parkeren in de 
Prinses Irenebuurt. Er vindt dan ook geen wijziging plaats van de bestaande 



parkeersituatie in de Prinses Irenebuurt anders dan aan de hand van besluitvorming 
ter uitvoering van de Nota nadat deze is vastgesteld. De daarvoor beschikbare tijd is 
niet onbeperkt voor het stadsdeel, daar de Centrale Stad besluitvorming verwacht 
uiterlijk per l juli 2003. 
 
                                                                                                                                            lees het 
antwoord van het Stadsdeel 
                                                                                                                                            terug naar 
Parkeren 
Voorts deelde u mede dat het wellicht mogelijk was op 21 januari 2003 een 
hoorzitting te houden en dat circa 8 weken nadien een beslissing op de 
bezwaarschriften zullen zijn genomen. 
Naar aanleiding van de geschetste mededelingen, waarvan ik erop vertrouw dat ik 
die juist heb weergegeven, kan ik u namens cliënten het navolgende voorstel doen: 
Indien wordt bevestigd dat op de bezwaarschriften uiterlijk op 14 februari 2003 een 
beslissing zal zijn genomen, zal het verzoek om voorlopige voorzieningen dat ter 
zake van het uitblijven van deze beslissingen is ingediend worden ingetrokken. 
Indien de bestaande parkeersituatie in de Prinses Irenebuurt blijft gehandhaafd - en 
derhalve op geen enkele wijze daarin wijzigingen worden doorgevoerd en/of 
voorbereid - zolang als niet ter uitvoering van de door de Raad vastgestelde Nota 
door of namens de Raad en/of het Dagelijks Bestuur besluiten zijn genomen en aan 
cliënten toegezonden, die tot wijziging ervan strekken, zijn cliënten bereid de 
vaststelling van de Nota af te wachten. Zij gaan er daarbij vanuit dat de thans in 
gebruik zijnde parkeerkaarten, zo nodig ook na l april 2004, hun gelding 
behouden. 
Gaarne verzoek ik u mij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 17 december a.s. te 
berichten of u met deze voorstellen akkoord gaat. Deze voorstellen vervallen, indien 
zij alsdan niet zijn aanvaard. 
Hoogachtend, 
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S. Levelt 
 


