
Woensdag 7 november bespreekt de raadscommissie Openbare Ruimte en Verkeer de 
reactie van het dagelijks bestuur.  De vergadering in het stadhuis is openbaar, agenda en 
stukken staan op de site van het stadsdeel: www.centrum.amsterdam.nl.  
Meer informatie is ook verkrijgbaar via Wijkcentrum Jordaan (www.jordaangoudenreael.nl). 
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4 november 2007   

Betreft: 
 

Herinrichting Marnixstraat 

 
 
Weg met het hardrijdende sluipverkeer! 
 
De noordelijke Marnixstraat is toe aan een opknapbeurt. Helaas wil het dagelijks 
bestuur van Stadsdeel Centrum zich beperken tot het aanleggen van fietsstroken. 
Fietsstroken in combinatie met druk autoverkeer bieden slechts schijnveiligheid. 
 
Beter zou zijn om al het hardrijdende sluipverkeer uit de Marnixstraat te weren. 
 
In oktober heeft de raadscommissie Openbare Ruimte en Verkeer het dagelijks 
bestuur verzocht ten behoeve van de Marnixstraat meer inrichtingsvarianten uit te 
werken. De reactie van het dagelijks bestuur stelt op z’n zachtst gezegd teleur. Zij 
bevat namelijk vooral een opsomming van bezwaren. 
 
Het voornaamste opgevoerde bezwaar is dat het uitwerken van nieuwe plannen te 
veel tijd en geld zou kosten. Onzin. Ons voorstel om doorgaand verkeer te weren kan 
snel worden uitgevoerd en hoeft niet duur te zijn. De maatregel laat zich prima 
combineren met andere varianten, ook met de fietsstroken van het stadsdeel. 
 
Wij vinden dat doorgaand autoverkeer -zoals al dertig jaar de bedoeling is!- 
eindelijk eens de Nassaukade moet nemen. Daartoe kan de Marnixstraat op twee 
plaatsen afgesloten worden: iets ten noorden van de Bloemgracht en op de brug 
over de Brouwersgracht. Iedereen zal de straat nog in en uit kunnen rijden via de 
Westerstraat, Nieuwe Willemstraat en het Marnixplein. 
 
Met het plan van de Fietsersbond wordt de Marnixstraat wat ze eigenlijk is: een 
woonstraat zonder doorgaand autoverkeer. Zie ook www.fietsersbond.nl/amsterdam. 
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