
Verkeersbesluit Kwaku Summer Festival

2017

Besluit  Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost

 

Datum  :  12 april  2017

Nr.   : ZO17 - 04511

 

Het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost;

 

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en ver-

keerstekens (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer (BABW), de Alge-

mene wet bestuursrecht (AWB 1992), de Verordening op de Bestuurs-commissies 2013, het Mandaat-

besluit van het Algemeen Bestuur en ondermandaat-besluiten;

 

Overwegende dat:

 

Overwegende dat:

 

 In het Nelson Mandela Park te Amsterdam Zuidoost gedurende de periode van 15 juli 2017 tot en met

6 aug 2017, in 4 weekenden en twee vrijdagavonden het Kwaku Summer Festival wordt gehouden;

 Rondom het Nelson Mandela Park een aantal woonwijken ligt;

 Voor de waarborging van de verkeersveiligheid en bruikbaarheid van deze woonwijken, gelegen van

de Bijlmerdreef tot en met Huntumdreef, en van de Foppingadreef tot en met de Groesbeekdreef,

woonwijken worden afgesloten voor doorgaand verkeer;

 Hierdoor voorkomen wordt dat bezoekers van het festival hun auto in deze woonwijken parkeren, wat

ten koste zou gaan van de bereikbaarheid en het beschikbare aantal parkeerplaatsen voor bewoners

en bedrijven in deze wijken;

 Bewoners van de woonwijken worden doorgelaten op vertoon van hun legitimatie samen met de (wijk

gebonden) bewonersbrief of een bewijs dat deze woonachtig is in de wijk (zoals huurovereenkomst of

recent bankafschrift);

 Bezoekers van het Kwaku Summer Festival hun auto kunnen parkeren bij parkeervoorzieningen, die

ten tijde van dit festival speciaal hiervoor ingericht worden.(Zie Bijlage II)

 

Voorts overwegende:

 

 dat dit besluit op grond van artikel 2 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 wenselijk en noodzakelijk

wordt geacht:

o om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren

o ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers

o om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen

o ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overlegd met de gemandateerde van de Nationale

Politie, Regionale Eenheid Amsterdam, heeft verklaard verkeerstechnisch geen bezwaar te hebben tegen

het nemen van dit verkeersbesluit;

 dat het betreffende weggedeelte gelegen is binnen de grenzen van de Gemeente Amsterdam.
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Dit besluit heeft betrekking op de rond het Nelson Mandela Park gelegen woonwijken;

 

- Anton de  Komplein  /  Vogeltjeswei  (betaald parkeren)

-   Kortvoort  - Gulden Kruis

-  Gerenstein  –  Geinwijk

-  Frissenstein  / Fleerde / Florijn (betaald parkeren)

-  Hoptille  / Haardstee (betaald parkeren)

-  Hoogoord  /  Hofgeest  / Haag en Veld /  Hogevecht  (betaald parkeren)

- Huntum (betaald parkeren)

-  Hakfort  / Huigenbos (betaald parkeren)

-  Gooise  Kant

 

Alsmede het Anton de  Komplein , wat gedeeltelijk wordt ingesteld als tijdelijk parkeerterrein ten tijde

van het Kwaku Summer Festival. (Zie Bijlage II)

 

Uitvoering besluit en te nemen verkeersmaatregelen

 

Verkeersmaatregelen

 

De politie heeft de bevoegdheid om onder omstandigheden gedurende maximaal drie uur een afzetting

te plaatsen (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer art. 38). Voor iedere afzetting,

die langer duurt dan drie uur, is een tijdelijk verkeersbesluit vereist. Omdat genoemde verkeersbesluit
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langer duurt dan 3 uur, wordt dit verkeersbesluit genomen in overeenstemming met de organisator

Kwaku Summer Festival B.V..

Dit om parkeerproblemen in de wijken in de omgeving van het Kwaku Summer Festival te voorkomen.

 

Afzettingen

 

Op zaterdag 15 juli 2017 van 09:00 uur tot 01:00 uur.

Op zondag 16 juli 2017 van 09:00 uur tot 00:00 uur.

 

Op vrijdag 21 juli 2017 van 17:00 uur tot 01:00 uur.

Op zaterdag 22 juli 2017 van 09:00 uur tot 01:00 uur.

Op zondag 23 juli 2017 van 09:00 uur tot 00:00 uur.

 

Op zaterdag 29 juli 2017 van 09:00 uur tot 01:00 uur.

Op zondag 30 juli 2017 van 09:00 tot 00:00 uur.

 

Op vrijdag 4 augustus 2017 17:00 uur tot 01:00 uur.

Op zaterdag 5 augustus 2017 van 09:00 uur tot 01:00 uur.

Op zondag 6 augustus 2017 van 09:00 uur tot 00:00 uur.

 

De inzettijden kunnen per locatie afwijken. Het kan voorkomen dat bepaalde posten iets eerder afge-

schaald worden als de verkeersdruk dit toe laat.

De groen omlijnde posten zijn, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage I, dynamische

posten. De inzet van deze posten zal per weekend bekeken worden.

De afzettingen en verkeersregelaars worden gerealiseerd door Star Park. Ook voeren zij de controle

uit op het toelaten van bewoners en hun bezoekers van de wijken, alsmede van de crew, leveranciers

en medewerkers van Kwaku Summer Festival.

 

Bebording

 

De bewegwijzering naar de parkeerterreinen (Zie Bijlage III) en de afsluitingen van de woonwijken (Zie

bijlage I) worden door Star Park geplaatst, volgens het Verkeersplan Kwaku Summer Festival 2016,

dat onderdeel uitmaakt van de vergunning.

 

Doorgang bewoners

 

Bewoners van de woonwijken worden doorgelaten op vertoon van hun legitimatie samen met de

(wijk gebonden) bewonersbrief of een bewijs dat deze woonachtig is in de wijk (zoals huurovereenkomst

of recent bankafschrift). Hierover worden zij geïnformeerd door een bewonersbrief. Dit wordt verzorgd

door de organisator van het festival in overleg met en onder controle van het stadsdeel.
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Overleg, publicatie en zienswijze

 

Dit verkeersbesluit wordt in overeenstemming met artikel 26 van het Besluit Administratieve Bepalingen

inzake het Wegverkeer, gepubliceerd in:

 

- de Staatscourant

- Stadsdeelkantoor ter inzage

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie

Zuidoost om:

 

I het verkeersbord C1 [gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of

trekdieren of vee], - in combinatie met rood-wit retro-reflecterende hekwerken (model BM14)- te plaatsen

op de in bijlage I aangegeven 26 locaties, af te sluiten voor verkeer:

 

Dynamische posten

- Loc 1: Kruising Groesbeekdreef – Kortvoort.

- Loc 2: Hoek Groesbeekdreef - Kolfschotenstraat.

- Loc 3: Hoek Groesbeekdreef - Kloekhorststraat.

- Loc 4: Hoek Groesbeekdreef - Mathurastraat .

- Loc 5: Hoek Bijlmerdreef - Raden Adjeng Kartinistraat.

- Loc 6: Hoek Bijlmerdreef – Rosa Luxemburgstraat.

- Loc 7: Hoek Bijlmerdreef – Gulden Kruis.

- Loc 8: Hoek Bijlmerdreef – Bijlmerdreef ventweg.

- Loc 24: Foppingadreef – Haardstee

- Loc 25: Foppingadreef - Hoptille

Vaste posten

- Loc 9: sluiproute fietspad. (van Bijlmerdreef naar Blauwdasstraat)

- Loc 10: Hoek Bijlmerdreef – Pikoletstraat.

- Loc 11: Hoek Bijlmerdreef – Anton de Komplein.

- Loc 12: Hoek Bijlmerdreef – Ganzenhoefpad.

- Loc 13: tegenover Bijlmerdreef 618 t/m 628.

- Loc 14: Hoek Bijlmerdreef – Raoul Wallenbergstraat.

- Loc 15: Hoek Bijlmerdreef – Claus van Ambergstraat.

- Loc 16: Hoogoorddreef naast garage Hoogoord fietspad sluiproute.
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- Loc 17: Hoek Hoogoorddreef – Hoogoord

- Loc 18: Hoek Flierbosdreef – Hofgeest

- Loc 19: Hoek Flierbosdreef – Anton de Komplein

- Loc 20: Hoek Flierbosdreef – Haag en Veld

- Loc 21: Hoek Karspeldreef – Hogevecht

- Loc 22: Hoek Karspeldreef – Huigenbos

- Loc 23: Huntumdreef – Huntum

- Loc 26: Karspeldreef - Gooisekant

 

II het verkeersbord D2 [gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl

aangeeft], - in combinatie met pylonen en rood, wit retro-reflecterende hekwerken [model BM14]- te

plaatsen om één rijstrook in noordelijke richting van de Flierbosdreef uit het verkeer te halen;

III op de oostelijke rijstrook van de westelijke rijbaan van de Flierbosdreef, tussen de Hoogoorddreef

en de toegang naar het Bijlmerpark een midden geleider aan te brengen. Aan de linkerzijde een veilige

opstelstrook voor links afslaande vergunninghouders mogelijk gemaakt;

IV bij grote drukte in opdracht van de politie:

a. bord D05r [Gebod tot het volgen van de rijrichting of één van de rijrichtingen die op het bord zijn

aangegeven]en afzettingen te plaatsen bij de aansluitingen van de parkeergarages op de Flierbosdreef

en bord F07 [verbod tot keren] te plaatsen bij de aansluiting Karspeldreef;

b. de afgezette rijstrook op de Flierbosdreef in te zetten als opstelstrook;

V. Onttrekking van een gedeelte van het Anton de Komplein (tussen de Troepiaalsingel en het Bijlmer-

sportcentrum) tijdens de weekenden van het Kwaku Summer Festival in te richten als parkeerterrein

voor bezoekers, door het plaatsen van verkeersbord E4. [parkeergelegenheid] Zoals aangegeven op de

bij dit besluit behorende bijlage II.

VI. Onttrekking van een gedeelte van het Anton de Komplein (Marktterrein) tijdens de weekenden van

het Kwaku Summer Festival aan het verkeer door plaatsing van hekken en door gedurende dit festival

bord G7 [voetpad] te vervangen door bord E9. [parkeren vergunningshouders] Voor het parkeren van

de crew. Zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage II.

 

Alle afsluiting worden bemenst door beroepsmatige, gecertificeerde, verkeersregelaars.

Genoemde verkeersmaatregelen zullen in de periode van 15 juli tot en met 6 augustus 2017 gedurende

de weekeinde en alleen indien noodzakelijk en niet langer dan strikt noodzakelijk door de politie worden

ingesteld.

 

 

Het bovenstaande is aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage I, II en III.

Het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost,

Namens deze,

 

Amsterdam, 12 april 2017
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Hans Vringer

Manager Schoon & Heel

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost,

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 12491

1100 AL Amsterdam

In uw bezwaarschrift moeten staan:

- uw naam en adres

- de datum en handtekening

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit);

- de redenen van uw bezwaar.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u om een

voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.
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