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Onderwerp Opheffen parkeervakken ter hoogte van Anne Frankstraat 3-17 

  

Geachte heer, mevrouw, 
 

In de Anne Frankstraat komt een gedeeltelijk parkeerverbod voor de vier parkeervakken ter hoogte 
van nummer 3 tot en met 17. In deze brief lichten we toe waarom dit wordt ingesteld en wat dit voor 
u betekent. 
 
Parkeerverbod tussen 8.00-19.00 uur 
De vier parkeervakken liggen voor de ingang van Politiebureau IJtunnel, ter hoogte van Anne 
Frankstraat 3-17. Als hier tijdens de spits auto’s geparkeerd staan, wordt de ingang belemmerd en is 
het politiebureau slecht bereikbaar. Dit levert problemen op bij calamiteiten of arrestantenvervoer. 
Als er niet geparkeerd wordt op de vakken is de rijbaan breed genoeg voor twee voertuigen. Zo kan 
rechts afslaand verkeer (richting IJtunnel) langs voertuigen rijden die voor het stoplicht staan te 
wachten. Ook blijft zo de ingang naar het politiebureau bereikbaar. 
 
Het parkeerverbod gaat gelden tussen 8.00 uur en 19.00 uur. Tussen 19.00 uur en 8.00 uur mogen 
de vakken wel als parkeerplek gebruikt worden. Dit wordt aangegeven met borden. De borden 
worden in de laatste week van februari geplaatst. Het parkeerverbod is geldig zodra de borden er 
staan. In de nabije omgeving is helaas geen ruimte om nieuwe parkeervakken in te richten. 
 
Na publicatie van dit verkeersbesluit op www.amsterdam.nl/bekendmakingen kunt u tot 6 weken 
na publicatie bezwaar maken. 
 
Contact 
Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met Roel Plugge, gebiedsbeheerder via 06 5171 
4579 of r.plugge@amsterdam.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, 

 

Roel Plugge 

Afdeling Procesunit Schoon en Heel 


