
Persbericht 

Gemeenteraad unaniem achter bewoners Rivierenbuurt bij strijd tegen overlast door Rai 

Bewoners van de Wielingenbuurt, ondersteund door Stichting Omwonenden Rai (StOR), bonden het 

afgelopen halfjaar de strijd aan met de Rai/Zuidas om, n.a.v. uitbreidingsplannen,  op korte termijn 

de enorme overlast door vracht- en personenverkeer tijdens grote beurzen een halt toe te roepen.  

De gemeenteraad van Amsterdam nam de geluiden uit de buurt serieus en onderschreef middels een 

op 10 oktober jl. aangenomen motie het standpunt van de bewoners. Concreet: de Rai moet 1. in 

nauw overleg met de bewoners binnenkort een plan presenteren waarin duidelijk wordt dat, in 

samenhang met de uitbreiding, op korte termijn de overlast concreet afneemt en 2. er moet beter 

worden gecommuniceerd met de omwonenden. De bewoners gaan er in ieder geval vanuit dat de 

hoeveelheid verkeer t.b.v. de Rai op korte termijn drastisch vermindert.   

 

Toelichting 

De in een woonwijk gelegen Rai kondigde in mei aan opnieuw te willen uitbreiden. Dit keer met aan 

forse uitbouw aan de Wielingenstraat, nota bene een hoofdverkeersroute. De centrale entrée voor 

vracht- en goederenvervoer van zes grote hallen is eveneens in deze straat gesitueerd. Dit leidt, 

buiten een boel afval, regelmatig tot gevaarlijke en chaotische verkeerssituaties. Vrees is dat als 

gevolg van de nieuwe uitbouw er een toename zal zijn van nóg meer grote vrachtwagens, 

bestelbussen en taxi’s in deze tóch al drukke, smalle en onveilige straat, en meer verkeer geeft meer 

vervuiling. En last but not least: de grens van de milieuzone loopt, komende vanaf de 

Europaboulevard, verder over de Wielingenstraat met alle milieuvervuilende gevolgen van dien.  

 

Desgevraagd werd bij de bewoners al snel duidelijk dat de Rai (onderdeel van de Zuidas en zich graag 

als milieubewust, innovatief en buurtgericht profilerend) niet van plan was op korte termijn plannen 

te ontwikkelen om de stroom aan onder meer zwaar en vervuilend verkeer beter onder controle te 

krijgen c.q. uit de wijk te gaan weren. Een schokkende constatering in een tijd milieubewust 

handelen en veiligheid bovenaan ieders prioriteitenlijst staat. Elk overleg om daarover meer 

duidelijkheid te verkrijgen kon niet rekenen op een luisterend oor. Daarmee was de maat voor de 

bewoners vol en werd bij de gemeenteraad aan de bel getrokken. Met de unaniem aangenomen 

motie is de verwachting dat de Rai/Zuidas, onder toeziend oog van de gemeenteraad zijn 

maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en, op korte termijn, concrete stappen gaat zetten 

richting een buurtbewust en geloofwaardig beleid.  
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