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Uitnodiging bijeenkomst Uitvoeringsagenda Mobiliteit
Geachte heer/ mevrouw,
Amsterdam groeit. Dit levert Amsterdammers (bewoners, ondernemers, studenten,
werkenden) veel op. Tegelijkertijd is hierdoor de bereikbaarheid en de openbare
ruimte op steeds meer plekken in de stad onder druk komen te staan. De komende
jaren wil de gemeente de belangrijkste knelpunten aanpakken.
Wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer) presenteerde daarom op 16 april de
consultatieversie Uitvoeringsagenda Mobiliteit, met hierin een pakket met bijna 50
maatregelen om te zorgen voor meer ruimte op de meest drukke plekken in de stad
en een betere doorstroming van het verkeer. Deze agenda is tot stand gekomen op
basis van onderzoeken, plannen en gesprekken met verschillende partijen.
Voor de zomer stelt het college van B&W de Uitvoeringsagenda Mobiliteit vast (in
september 2015 volgt bespreking en vaststelling in de gemeenteraad). Voor die tijd
consulteert de wethouder u graag over de vraag wat u van de voorgestelde
maatregelen vindt. Met uw reactie worden de maatregelen waar mogelijk verbeterd
en/of aangevuld.
Graag nodigen we u daarom uit voor een bijeenkomst op
Maandag 18 mei van 17.30.00 uur tot 19.30 uur in de Stadstimmertuin
Of op
Dinsdag 19 mei van 16.30 uur tot 18.30 uur in de Posthoornkerk
Programma:
• Inloop (30 minuten)
• Welkom
Presentatie hoofdlijnen consultatieversie Uitvoeringsagenda Mobiliteit door
wethouder Pieter Litjens met gelegenheid tot vragen stellen (30 minuten)
• Gesprekstafels met verschillende onderwerpen (45min)
Bij de tafels is er per thema gelegenheid om dieper op de maatregelen in te gaan. Ook
horen we daar graag welke specifieke vragen er nog bij u leven en of u suggesties
heeft.
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Als u alvast meer wilt weten over de consultatieversie Uitvoeringsagenda Mobiliteit,
kijk dan op http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/. U kunt daar het
stuk downloaden. U kunt zich op deze pagina ook aanmelden voor de bijeenkomst en
aangeven in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent.
Ik hoop u op 18 of 19 mei te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Namens wethouder Litjens,

Petra Delsing
Directeur Verkeer en Openbare Ruimte

Adresgegevens:
Bijeenkomst 18 mei: Stadstimmertuin
Voormalige stadstimmertuin 4-6, 1018 ET, Amsterdam
Bijeenkomst 19 mei: Posthoornkerk
Haarlemmerstraat 124 – 126, 1013 EX, Amsterdam

