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Aan het College van Burgemeester en Wethouders Amsterdam 

leden van de gemeenteraad Amsterdam 

 

Amsterdam, 21 januari 2020 

Betreft: onder de rook van de Rai; noodkreet bewoners Wielingenstraat en omgeving. 

 

Geacht bestuur en leden van de Gemeenteraad,  

 

In oktober 2018 is door u, n.a.v. onze klachten over door de Rai veroorzaakte overlast in de 

Wielingenstraat, motie 2018/942 unaniem aangenomen (bijlage). Dit leidde vervolgens tot het plan 

van Stadsdeel Zuid om een Programmateam 20-23 te formeren met het doel de leefbaarheid in alle 

wijken rond de Rai te verbeteren. Ook de al voor 2021 geplande onderhoudsbeurt van de 

Wielingenstraat werd opgeschaald naar herprofilering.  Dit zijn stappen in de goede richting.  

Maar, we zijn nu al met al anderhalf jaar verder en van vermindering van overlast op de, door u 

gevraagde, korte termijn is nog in geen enkel opzicht sprake, in tegendeel, het loopt de spuigaten uit. 

Elke beurs en/of evenement komen we, naast de al bestaande dagelijkse overlast van bouwverkeer, 

bestelbussen, personenverkeer, hoogwerkers, vorkheftrucks, licht-, getoeter en (nachtelijk) geluid 

weer voor nieuwe, en vaak zeer onaangename, verrassingen te staan (zie bijlage). Rai noch Stadsdeel 

lijken hier op voorbereid te zijn, men laat het gebeuren en zet daarnaast ook geen stappen om de 

situatie een volgende keer te voorkomen of te verbeteren. Er is in ieder geval geen enkele vorm van 

door Stadsdeel en/of Rai ingezette, controle of handhaving ter plekke te bekennen. 

We realiseren ons dat structurele oplossingen niet van de ene op de andere dag mogelijk zijn maar 

op dit moment ervaren wij, vooral wat betreft verbeteringen op korte termijn, geen enkel begrip van 

Rai en Stadsdeel voor de door ons aangegeven, en eerder toenemende, overlast. Tevens heeft er al 

een jaar lang, behalve summiere via het Rai Beraad verstrekte informatie aan een beperkt aantal 

bewoners, geen algemene informatieverstrekking over de integrale aanpak van de Wielingenstraat 

plaatsgevonden. In feite hebben we op dit moment geen idee waar we aan toe zijn ondanks het feit 

dat we omringd zijn door een fikse hoeveelheid omgevings- wijk- en andersoortig management. Ook 

het te formeren Programmateam 20-23 bestaat trouwens opnieuw alleen uit managers. 

In het afgelopen anderhalf jaar heeft een aantal bewoners, n.a.v. direct tegenover hun woning 

ervaren overlast en met in het achterhoofd de eerder genoemde motie, contact gehad met 

medewerkers van Rai en Stadsdeel in een poging een aantal relatief simpele zaken op te lossen. Dit 

heeft, tot onze teleurstelling, nagenoeg geen enkel concreet resultaat opgeleverd. Rai is in onze 

beleving blijkbaar op geen enkele manier in staat de huidige aanpak te wijzigen en zo langzamerhand 

begint wat ons betreft de indruk van bestuurlijk onvermogen te ontstaan. Er wordt niet écht 

geluisterd en bewoners voelen zich absoluut niet serieus genomen. Ook wordt ervaren dat klachten 

en verzoeken doorgegeven via buren@rai.nl (website Rai) niet structureel leiden tot verbetering. 

Wat we wél weten is hetgeen ons de komende maand (zie bijlage Druktekalender, website Rai) 

wederom te wachten staat: de internationale ISE met meer dan 80.000 bezoekers en de realiteit is 

écht nog een stuk erger dan de plaatjes op de Druktekalender doen geloven.  

Onze indruk is in toenemende mate dat Rai en Stadsdeel in feite niet in staat zijn de (per 

beurs/evenement om verschillende aanpak vragende) verkeersdynamiek zoals vrachtverkeer, 
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taxibedrijven, personenverkeer en terreinmaterieel onder controle te krijgen. Men blijft achter de 

feiten aanlopen en terugvallen op de gebruikelijke scenario’s, inclusief keer op keer dezelfde 

‘missers’. Daarnaast is men blijkbaar niet in staat om snel maatwerk te leveren, in te grijpen en/of 

aanpassingen te doen. Er lijkt bij het bedrijf geen visie en planning te zijn met als gevolg dat ook 

ondersteunende afdelingen, waaronder communicatie maar ook omgevingsmanagers, vervolgens 

eveneens niet weten wat te doen en/of te zeggen, waardoor in ieder geval bij ons het beeld ontstaat 

dat iedereen loopt te ‘redderen’. 

In het kader van snelle oplossingen in de Wielingenstraat vragen wij ons bijvoorbeeld af of het niet 

mogelijk is zo snel mogelijk een ervaren gemeentelijke verkeersdeskundige in te schakelen met ruime 

ervaring op het gebied van controle en regulering van grote verschillende verkeersstromen en 

bijbehorende logistiek rond grote beurzen en evenementen. Dit in combinatie met een flexibele inzet 

van, naast verkeersregelaars, handhaving. 

Terugkomend op onze noodkreet: wij vragen nadrukkelijk om ingrijpen van de gemeenteraad. Wij 

verzoeken u 

. Stadsdeel Zuid en Rai opdracht te geven om, los van het nog te formeren Programmateam, zo snel 

mogelijk een ‘noodprogramma’ in de steigers te zetten met als doel het substantieel verminderen 

van de overlast door vracht/bestelbussen, terreinmaterieel, taxi’s en personenverkeer in de 

Wielingenstraat  

. zorg te dragen voor één aanspreekpunt voor bewoners; een aanspreekpunt met 

beslissingsbevoegdheid, met toegang tot directies, handhaving, vergunningen en uitvoering  en 

gericht op oplossingen, knopen doorhakken, besluiten en acties  

. te zorgen dat bewoners consequent door één in plaats van meerdere omgevingsmanagers of 

anderszins betrokkenen ondersteuning krijgen bij overleg met Rai/Zuidas en Stadsdeel 

 

Hoogachtend,  

vijftien bewoners Wielingenstraat en omgeving (ivm privacy zonder vermelding namen) 

 

NB en tot onze verbijstering heeft in juni ’19 het Dagelijks Bestuur Zuid ook nog eens 

(Parapluconvenant Rai-Stadsdeel Zuid), zonder enig overleg met bewoners, Rai toestemming 

gegeven een catering staanplaats op de parkeerplaats P10, op 25 meter afstand van woningen aan 

de Wielingenstraat, uit te breiden zodat deze geschikt is voor 500 personen. Wij hebben geen enkele 

mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken (zie bijlage). 

CC  StOR (Stichting Overleg Raibuurten), Bestuur Stadsdeel Zuid, Commissieleden Stadsdeel Zuid, 

 directie Zuidas, directie Rai 

 

Bijlagen: foto’s, Rai Buurtkalender januari/februari, motie 942, schrijven aan DB Zuid betr. 

staanplaatsen. 
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1 2 

1 en 2 Rai IBC september 2019; leveranciers overal op openbare weg en trottoirs, tot ver in de 

Diepenbrockstraat ; geen toezicht of handhaving te bekennen; bewoners bellen uiteindelijk parkeerbeheer. 

3 4 

3 IBC, september ‘19: wederom 1500 taxi’s per uur op Rai terrein, wachtend, met draaiende motor.  

4. Horecava, januari ’19 allemaal op weg naar de ‘achteringang’ van Rai; files tot ver op de Europaboulevard; 

meer dan de helft wordt teruggestuurd door vr bij entree en moet ter plekke omkeren. Dit duurt uren. 

5  6 

5. Horecava: ondanks verzoeken (zonder resultaat) om gordijnen of folie wederom tot ver in de avond overlast 

van licht (hal 7) en 6. continu afval in de hele straat (er wordt één keer in de week schoongemaakt), er staan 

geen prullenbakken op Rai terrein of directe omgeving. 
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Bijlage Rai Druktekalender Wielingenstraat januari en februari 2020 (op 6 en 7 januari vond via de 

Wielingenstraat eveneens afbouw van het Winterparadijs plaats)  

 

 

 

 


