
Schriftelijke vraag 1 september 2017

Onderwerp Maximumsnelheid Witte de Withstraat

Fractie

Naam lid algemeen bestuur Dorrit de Jong

Geacht Dagelijks Bestuur,

Woensdag 30 augustus vond er een ernstig ongeluk plaats in de Witte de Withstraat. De fractie van 
GroenLinks Amsterdam West maakt zich net als bewoners zorgen over de verkeersveiligheid in de straat.
Het verdwijnen van tram 7 uit de Witte de Withstraat is door enkele bewoners aangegrepen om via de 
Stem van West te pleiten voor een veiligere en groenere straat. 
Het ongeluk van afgelopen woensdag markeert de urgentie om de straat veiliger te maken, zeker omdat 
bewoners vrezen dat de straat een ‘racebaan’ wordt zodra de tram(rails) verdwenen is. De fractie van 
GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur:

1. Bent u op de hoogte van het ongeluk dat heeft plaatsgevonden op 30 augustus waarbij een 
voetganger is geschept door een auto?

2. Bent u met de GroenLinks-fractie van mening dat de Witte de Withstraat veiliger kan worden 
gemaakt door de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/u?

3. Kunt u aangeven wanneer de tram uit de Witte de Withstraat verdwijnt, wanneer de rails worden 
verwijderd en of de maximumsnelheid daarna direct omlaag zou kunnen naar 30 km/u?

4. Kunnen er dan ook gelijk (tijdelijke) drempels worden gelegd om te voorkomen dat er een situatie
ontstaat waarbij er geen tram meer rijdt, maar er ook geen drempels liggen?

5. Wat is nodig om de snelheidsverlaging op korte termijn te realiseren, zowel qua bestuurlijke 
besluitvorming als qua budget? 

6. Wilt u de procedure daarvoor in gang zetten?

7. Indien nodig, bent u bereid om het budget voor 2017 dat is gereserveerd voor vergroening en 
veiligheid in de Witte de Withstraat (€10.000), aan te wenden voor de aanleg van tijdelijke 
drempels? 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Dorrit de Jong
GroenLinks


