AMSTERDAM 2025

stad van

de fiets

Amsterdammers kiezen voor de fiets. Kijk maar naar de toename van het aantal fietsers.
Toch gaat Amsterdam als fietsstad achteruit. Fietsen is stressvol geworden. Het is vol en druk.
Fietsersbond Amsterdam pleit voor radicale maatregelen om fietsers de ruimte te geven.
De lokale politiek moet echt keuzes gaan maken.

Hoe wordt Amsterdam weer wereldfietsstad?
Iedereen moet veilig, snel, ontspannen én gezond kunnen fietsen in de stad. Dat betekent:
• Het fietsnetwerk compleet, met hoge kwaliteit. Realiseren van ontbrekende routes zoals
Leidsegracht-Helmerstraat, Dijksgracht Oost-IJburg en de Kostverlorenvaartroute.
• Minder wachttijd, meer opstelruimte en meer voorrang bij kruispunten en verkeerslichten
• Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in drukke straten zoals de Jan Evertsenstraat, de
Beethovenstraat en de Eerste Oosterparkstraat. De auto is daar te gast.
• Ruimte voor fietsparkeren boven- en ondergronds. Ook in autoparkeergarages.
• Alle fietspaden voldoende breed(3m) in rood asfalt, en alle wegen binnen de ring 30 km/u.
• Gemotoriseerde voertuigen die harder kunnen dan 25 km/u van het fietspad af.

Waar komt de ruimte voor fietsers vandaan?
De Fietsersbond wil autoruimte teruggeven aan fietsers en voetgangers: Tien procent van de
autoparkeerplekken opheffen door de prijs van parkeervergunningen te verhogen en de deelauto
sterker te stimuleren. Minder doorgaand autoverkeer door knips zoals bij de Munt en meer
straten met éénrichtingsverkeer. Dat geeft ruimte voor brede trottoirs en fietspaden. Straten als
de Van Woustraat, de De Clercqstraat en de Linnaeusstraat zullen daar enorm van opknappen.
Amsterdam weer maken tot dé fietsstad van de wereld. Dat is de ambitie van de Fietsersbond.
Er is niet veel geld voor nodig, wel politiek lef.

Fietsersbond Amsterdam

voor veilig, snel en plezierig fietsen

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
geven politieke partijen de fietser de ruimte?
Uit de programma’s van de grotere partijen in de Amsterdamse gemeenteraad blijkt dat deze
allen het belang van het schone, gezonde fietsen onderschrijven. Maar niet elke partij kiest
ook daadwerkelijk voor meer ruimte en meer voorzieningen voor fietsers.

Onderwerp
Fietsnetwerk compleet
Meer groen licht voor fietsers
Fietsparkeren op autoplaatsen
Autocirculatieplan
30 km/u binnen ring A10
Het fietspad voor fietsers
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= goed; = redelijk; = geen uitspraak; - = negatief voor fietsers

D66, Groen Links en PvdA willen fietsers de ruimte geven, ook als dat ten koste gaat van ruimte
voor auto’s. De SP doet over veel punten geen concrete uitspraken. Voor de VVD mag meer
fietsen niet ten nadele gaan van het autoverkeer.
Bekijk de uitgebreide toekomstvisie van Fietsersbond Amsterdam op www.fietsersbondamsterdam.nl

Met éénrichtingsverkeer voor auto's krijgt de De Clerqstraat ruimte voor fietsers, voetgangers en OV.

