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Verkeersmaatregelen Witte de Withstraat 
de Bewoners van de Witte de Withstraat en de aansluitende zijstraten 
Fenna Ulicki,Portefeuillehouder Verkeer, Stadsdeel West 

17 mei 2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Na het verdwijnen van de tram uit de Witte de Withstraat zijn eind vorig jaar op 4 plaatsen 
verkeersremmende maatregelen aangebracht in de vorm van rubberen drempels. Dit blijkt 
overlast te geven voor een aantal bewoners. Dat is de reden dat al snel 1 drempel is verwijderd en 
we nu andere maatregelen treffen. 

Nieuwe maatregelen 
Op vrijdag 18 mei plaatsen we om en om, zogenaamde schrikhekken, op straat zodat elkaar 
tegemoetkomend verkeer op elkaar moet wachten. Verder komt er in het midden van de weg een 
brede blauwe markering. Dat moet de straat optisch versmallen waardoor de snelheid ook geremd 
wordt. Daarnaast komt er op de straat op 3 plaatsen 30 te staan en willen we snelheidsdisplays 
neer gaan zetten. De 2 verkeersdrempels tussen de Postjeskade en het Witte de Withplein worden 
verwijderd. 
Tijdens de werkzaamheden worden tijdelijke verkeersmaatregelen gebruikt zodat het verkeer, 
langs de werkzaamheden kan rijden. Het aanbrengen van de markeringen staat gepland in de 
week van 4 juni. 

Evaluatie 
Deze maatregelen bij elkaar moet de snelheid van het gemotoriseerde verkeer verminderen. In 
oktober gaan we de maatregelen evalueren. Hiervan brengen wij u dan op de hoogte. 

Vervolg 
De genoemde maatregelen zijn in overleg met de Initiatiefgroep Witte de Withstraat besproken. 
We zijn nog aan het onderzoeken of we aan het begin en einde van de straat aanvullende 
maatregelen kunnen nemen. 
Met de initiatiefgroep zijn we ook aan het kijken naar de herinrichting van de locaties waar nu de 
tramperrons zitten en naar een eventuele volledige herinrichting van de straat. 
De herinrichting van de tramperrons staat voor het laatste kwartaal van 2018 op de planning. 
Voor zowel de aanpassingen van de perrons als een eventuele herinrichting wordt na de zomer een 
informatieavond georganiseerd. 
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Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met projectleider 
Richard ten Wolde, r.ten.wolde@annsterdam.n1 of telefoon o6- 2340 0326 

Met vriendelijke groet, 

ichki 
feuillehouder Verkeer 

adsdeel West 
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