
(zie achterkant) 

GÉÉN SNELWEG DOOR ONZE WOONWIJK! 
 
 
 

DOE MEE MET DE GROTE 

PROTESTMARS 
WOENSDAG 11 DECEMBER 

 
TUSSEN 14:30 en 16:30 UUR IN ÉÉN LANGE STOET VAN 

DE KATTENBURGERSTRAAT NAAR DE STOPERA EN TERUG 
 
 
Je hebt er waarschijnlijk al van gehoord: in de plannen van de gemeente wordt onze 
wijk het afvoerputje van alle overlast elders uit de stad. Helaas blijkt het allemaal nog 
veel erger dan we eerder al vreesden. Dit komt allemaal op ons af: 
 

❶ Véél meer verkeer 
Minimaal 30% meer verkeer, vervuiling en onveiligheid in onze wijk 

❷ Véél meer touringcars 
Alles moet straks door Kattenburg met de Agenda Touringcar 2020-2025 

❸ Véél meer goederentreinen de hele nacht door 
Niemand doet straks nog een oog dicht 

❹ Véél meer zwaar vrachtverkeer 
Na de renovatie van de Piet Heintunnel komt alles weer onze kant op 

❺ Véél meer scooters 
Recht onder de slaapkamers is een rijpad gepland voor deze fijnstofbommen 

❻ Véél meer file en overlast 
Alles staat nog langer vast door frequentieverdubbeling van tram 26  

❼ BONUS: een stalling voor 40 rondvaartboten 
Elke ochtend en avond voortaan herrie en stank bij de Dijksgracht-Oost 

 
Wij kunnen deze opeenstapeling van overlast niet aan! Met schoolklassen en 
omwonenden gaan we in één lange protestmars naar het stadhuis. Steun je buurt, laat 
van je horen en doe massaal mee! 



PROGRAMMA WOENSDAG 11 DECEMBER 
 
14:30 Verzamelen bij Kattenburgerstraat (bij Kattenburgerkruisstraat) 
15:00 We lopen in één lange stoet naar de Stopera 
15:45 Overhandiging handtekeningenpetitie + media-interviews 
16:00 We lopen weer terug naar de Kattenburgerstraat 
16:30 Einde 
 
We willen weer zo veel mogelijk lawaai maken, neem dus alles mee waarmee je van 
je kunt laten horen! Het doel van de protestmars is om aandacht te vragen voor de 
opeenstapeling van overlast die op onze wijk afkomt en druk te zetten op de politiek om 
hier wat aan te doen. 
 
Onze vorige protestactie kreeg mede dankzij de enorme opkomst veel aandacht in De 
Telegraaf, Het Parool, bij AT5 en zelfs Pauw (1 miljoen kijkers). Sindsdien hebben we 
overal ingesproken en nauw contact gehouden met de politiek. We vinden een luisterend 
oor en ook de politici zelf geven aan dat onze acties effect hebben. Op 23 januari besluit 
de gemeenteraad over de Agenda Autoluw. Acties hebben zin: het is nog niet te laat! 
 
Belangrijk: veiligheid staat voorop. We willen met schoolklassen en een enorme groep 
omwonenden richting de Stopera lopen. Houd je aan de verkeersregels en luister naar 
instructies van de organisatie. Zo houden we de protestmars veilig voor iedereen. 

VEELGESTELDE VRAGEN 

Ik kreeg deze maand een brief van de gemeente. Hoe zit dat? 
Wethouder Sharon Dijksma stuurde op 15 november een brief aan de wijk. Strekking: u 
maakt zich zorgen om uw wijk en dat gaat om meer dan Agenda Autoluw (die tot 
minimaal 30% meer verkeer leidt). Laten we daarom eerst snel Autoluw aannemen, dan 
gaan we daarna graag een ‘breder gesprek’ aan met de buurt. Die volgorde is wat ons 
betreft onacceptabel. Eerst moeten deze plannen van tafel! 
 
Mijn buren en ik helpen graag mee bij de actie. Hoe kan dat? 
Top! We kunnen veel hulp gebruiken. Stuur een mailtje naar actie@grootkattenburg.nl! 
 
Ik blijf graag op de hoogte. Waar kan ik me aanmelden? 
Stuur ons een mailtje en ga naar www.facebook.com/Kattenburginactie 
Daar vind je ook de petitie die al door 500+ mensen is ondertekend. Zorg gerust dat al je 
vrienden en familie de petitie ondertekenen en bespreek de protestmars met al je buren! 
 
Tot ziens op woensdag 11 december! 

Tip: laat zien dat je de actie steunt en hang deze flyer voor je raam 
Wil je meer flyers? Stuur een mailtje naar actie@grootkattenburg.nl 


