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Onderwerp

Motie van de leden N.T. Bakker, Kat, Bloemberg-Issa, Ceder en Van Soest inzake
de uitbreidingsplannen van RAI Amsterdam met betrekking tot hal vijf van het RAIcomplex
Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De raad,
Gehoord de discussie over actualiteit van het lid N.T. Bakker inzake de uitbreidingsplannen van RAI Amsterdam met betrekking tot hal vijf en de momenteel door
de bewoners van de Wielingenstraat ervaren overlast bij grote evenementen
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 831).
Constaterende dat:
− RAI Amsterdam te kennen heeft gegeven hal vijf gelegen aan de kant van de
Wielingenstraat met 30 meter te willen verlengen, zodat hal vijf er 4.000 m2 aan
oppervlakte bij krijgt;
− In het persbericht over deze plannen wel concreet wordt gesproken over het laten
afnemen van de bezoekersstromen in de Wielingenstraat, maar niet concreet
wordt gesproken over het laten afnemen van verkeersstromen als vrachtverkeer,
bestelbussen en taxi's.
Overwegende dat:
− Bewoners van de Wielingenstraat bij grote evenementen in de RAI behoorlijk veel
last ervaren van de stroom aan vrachtverkeer, bestelbussen en taxi's;
− Adequate maatregelen tot dusver uitblijven, ondanks dat bewoners van de
Wielingenbuurt en de Stichting Overleg RAI buurten (stOR) de diverse vormen
van overlast hebben aangekaart bij betrokken partijen;
− De ervaren overlast in de Wielingenstraat, de uitbreiding van hal vijf en de
herinrichting van de 'Wielingenstrook' (het plaatsen van een groenstrook) vragen
om een integrale aanpak;
− De gemeente Amsterdam het voortouw kan nemen in het organiseren van
overleg met omwonenden en het treffen van maatregelen.
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Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. In samenspraak tussen de buurtbewoners en betrokken partijen een integraal
plan op te stellen dat maatregelen treft om op korte termijn de overlast voor de
bewoners van de Wielingenstraat sterk te verminderen. Integraal betekent in deze
dat de overlast, de uitbreiding van hal vijf en de herinrichting van de
Wielingenstrook in hun samenhang worden bezien:
2. Erop toe te zien dat de RAI in haar plannen om hal vijf uit te breiden helder
communiceert met omwonenden en zowel in de uitvoerende als voorbereidende
fase van het project overleg met omwonenden te organiseren.
De leden van de gemeenteraad

N.T. Bakker
H. Kat
J.F. Bloemberg-Issa
D.G.M. Ceder
W. van Soest
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