Inspraak Fietsen Raamsteeg - 17 mei 2017 - Albertien Pareau Dumont (mede namens
indieners Raadsadres Raamsteeg afsluiten voor fietsers)

Beste dames en heren commissieleden
Afgelopen maandagavond ging ik om kwart over 7 ’s avonds mijn deur uit.
Da deur uit betekent altijd: voorzichtig de deur opendoen, naar links en rechts kijken als ware
het een gewone weg. als de kust “vrij” is kan ik de deur pas uit. Tijdens het afsluiten in max
30 seconden reden voorbij: een fietstaxi, een bezorgfiets, een gewone brommer, een
bezorgbrommer, een fiets en een brede bakfiets.
Vorige week in de 6 meter tussen de deur van de bakker en mijn voordeur: 5 scooters
kwamen me tegemoet! Al toeterend. Zij denken nog extra in hun recht te staan omdat de
steeg alleen een fiets-verkeersbord heeft en geen voetgangersbord!
Dit geldt niet alleen voor mij maar ook voor mijn mede-bewoners (circa 22 mensen,
waaronder kinderen in 10 panden), ondernemers en klanten van de ondernemers.
Er lopen op dit moment 2 inspraak projecten: het fietsbeleid 2017-2022 en de herinrichting
van de Nieuwe Zijde, de Nieuwezijds en omgeving.
Het zou fijn zijn als u zich in de komende tijd zou willen verdiepen in de knelpunten en
oplossingen voor de verkeersstromen zoals in onze Raamsteeg en de nabijgelegen Heisteeg
(foto’s onderaan). De herinrichting is een goed moment om zowel bewoners als voetgangers
te ontlasten van de dagelijkse ergernis en de agressie tussen de botsende
verkeersdeelnemers: zogenaamde fietsers en voetgangers. Drink op een middag een kop
koffie op het terras van de Zwart en kijk naar de stromen voetgangers en fietssoorten.
Wat moet er gebeuren, wilt u eindelijk inzien dat deze verkeerssituatie niet meer van deze
tijd is. Woorden die u als politici zo graag gebruikt als Ú iets wilt. Het is niet meer van deze
tijd om het zgn. Plusnet fiets (breedte van 2,5 meter per rijrichting) door stegen van max. 3
meter breed met voetgangers te proppen. zeker waar er goede alternatieven zijn. Gelukkig
lijkt mijn achterbuurvrouw voorlopig de enige die tot nu toe voor 7 weken in het ziekenhuis en
revalidatie beland is.
Fijn Plusnet als je steeds van je fiets af moet stappen als het zo druk met voetgangers is!!!
Moet er een steekpartij komen of meerdere vechtpartijen? Was er een keer bijna maar is net
op tijd gesust. Geen idee wát u zou kunnen
laten besluiten dit routeplan het zgn. Plusnet voor fietsers aan te passen. En tot zolang
eindelijk eens de extra paaltjes te plaatsen die de fietstaxi’s en brede brom-“fietsen” weren.
Een paar jaar geleden heb ik hier bij uw commissie ook al gepleit voor het verplicht
afstappen van zgn. fietsers. Probeer nu eindelijk eens te voorkomen i.p.v. te genezen!
Dank voor uw aandacht en ik wens u wijsheid toe!

