
Jacquard vest van bio-katoen en
bio-linnen, noga-motief

Jacquard pullover met ronde hals
van bio-scheerwol, pink-motief

Jacquardgebreid vest in etno-st
van bio-merinowol, noga-motie

-50% -30% -10%

Info

Nieuws

Ondernemers zijn klaar met
‘Bijenkorffile’ en pleiten voor
inrijverbod
Ondernemers in het centrum van Amsterdam vragen de gemeente
per direct een inrijverbod in te stellen voor autoverkeer dat vanaf de
Blauwbrug de stad binnenkomt. ‘De ronkende, vrijwel stilstaande
file zorgt voor een slecht woon-, werk-, uitgaans- én winkelklimaat.’

Thomas Sijtsma 2 januari 2023, 18:16

De stoet van auto’s staat inmiddels al jaren bekend als de Rokinfile of
de Bijenkorffile: vanaf de Blauwbrug langs de Amstel, via het
Muntplein, het Spui en het Rokin naar de Dam, met een uitloper tot
de Prins Hendrikkade voor het Centraal Station. De file is vernoemd
naar de veroorzaker, de Bijenkorf.

De file voor de parkeergarage bij de Bijenkorf op het Rokin. BEELD BERLINDA VAN DAM/ANP
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Veel automobilisten rijden het stadsgebied richting de parkeergarage
van de Bijenkorf binnen via bovengenoemd traject van 1820 meter.
Het is hollen of stilstaan. Wachten voor zebrapaden,verkeerslichten
en overstekende voetgangers – en op dat felbegeerde parkeerplekje.
Motoren ronken, de inzittenden wachten.

Ondernemers, die aangesloten zijn bij MKB-Amsterdam, Vereniging
Amsterdam City en KHN Amsterdam, pikken de file niet langer en
eisen van de gemeente een onmiddellijke oplossing voor een
probleem dat volgens hen al 25 jaar bestaat – al in 1999 werd erover
gesproken.

‘De ronkende, vrijwel stilstaande file zorgt voor een slecht woon-,
werk-, uitgaans- én winkelklimaat,’ stelt Jan Stoeltie, directeur van
Vereniging Amsterdam City, in een persbericht. ‘Dat maakt de
binnenstad er niet aantrekkelijker op. Maatregelen zijn nu nodig.’

Gemiddelde snelheid lag laag

Het Parool deed twee jaar geleden al eens onderzoek naar de file
richting de Bijenkorf. Vroeg in de ochtend bedroeg de reistijd amper 5
minuten. Later op de dag vervijfvoudigde dat. In december werden
uitschieters tot ruim boven het uur geconstateerd. De gemiddelde
snelheid lag op nauwelijks 1,5 kilometer per uur.

De ondernemers wijzen de gemeente op het coalitieakkoord, waarin
wordt gesproken over een autoluwe binnenstad. Voor nu willen ze een
inrijverbod voor gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd
bestemmingsverkeer. Het maakt het stadshart niet alleen
toegankelijker, maar ook schoner en veiliger voor bijvoorbeeld
fietsers, stellen zij.
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Op termijn pleiten de organisaties voor een systeem waarbij alleen
auto’s door middel van cameracontrole met een parkeervergunning of
een gereserveerde parkeerplek toegang krijgen. Ook het noodzakelijke
verkeer, zoals taxi’s en leveranciers, zouden mogen blijven komen.

Lees ook

Geen broodje aap: de beroemde Bijenkorffile bestaat echt

Overvolle Bijenkorfgarage: Een uur in de file om te parkeren

Opinie: ‘Q-Park gijzelt de stad met zijn Bijenkorf-garage’

Dagelijkse nieuwsbrief
Ja, ik wil elke dag het laatste nieuws vanuit Amsterdam ontvangen.
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Activisten van White Lives Matter claimen teksten op
Erasmusbrug: ‘We gaan verder op grote locaties’

Podcast | Waarom er weer wordt gekraakt in Amsterdam
(ondanks een verbod)

Meer huisartsenpraktijken in commerciële handen: toenemend
aantal klachten

Oekraïense politie ontdekt 25 martelkampen in bevrijd Charkov

Waarom heeft Oost-Londen amper bruggen, maar ligt het westen
er vol mee?

Kijk terug: dit was de vuurwerk- en droneshow bij de A’dam Toren

Mister Leather 2023: ‘Wij als leercommunity zijn ook onderdeel
van de lhbtq’
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Het doek valt voor World of
Food: ‘Het gaat gewoon niet
meer’

Plus

Voorpagina Editie Net binnen Zoeken

https://www.parool.nl/amsterdam/het-doek-valt-voor-world-of-food-in-de-voormalige-parkeergarage-develstein-het-gaat-gewoon-niet-meer~b6f4d2bc/
https://www.parool.nl/amsterdam/het-doek-valt-voor-world-of-food-in-de-voormalige-parkeergarage-develstein-het-gaat-gewoon-niet-meer~b6f4d2bc/
https://www.parool.nl/nederland/activisten-van-white-lives-matter-claimen-teksten-op-erasmusbrug-we-gaan-verder-op-grote-locaties~b1edd142/
https://www.parool.nl/podcasts/waarom-er-weer-wordt-gekraakt-in-amsterdam-ondanks-een-verbod~b28cda65/
https://www.parool.nl/nederland/meer-huisartsenpraktijken-in-commerciele-handen-toenemend-aantal-klachten-bij-inspectie~b397debf/
https://www.parool.nl/wereld/oekraiense-politie-ontdekt-25-martelkampen-in-bevrijd-charkov~b06a2e95/
https://www.parool.nl/nederland/waarom-heeft-oost-londen-amper-bruggen-maar-ligt-het-westen-er-vol-mee~b62e4cc0/
https://www.parool.nl/amsterdam/video-bekijk-de-vuurwerk-en-droneshow-op-de-a-dam-toren~bbc783ed/
https://www.parool.nl/amsterdam/mister-leather-2023-wij-als-leercommunity-zijn-ook-onderdeel-van-de-lhbtq~b5bb97ab/
https://www.parool.nl/amsterdam/organisatoren-vreugdevuur-floradorp-boos-op-halsema-dat-pik-ik-echt-niet~b1932a4a/
https://www.parool.nl/
https://www.parool.nl/editie/vandaag
https://www.parool.nl/nieuws
https://www.parool.nl/search

