
Betreft: Invoering betaald parkeren    

 

Amsterdam, 12 december 2022 

Beste medebewoners van Geerdinkhof, 

Groot Geerdinkhof is de vereniging van huiseigenaren van Geerdinkhof, waarvan 

ongeveer 80% van de huishoudens lid is. Wij benaderen de leden van wie wij een e-

mailadres hebben normaliter via GG-berichten en verder via ons Infobulletin (4 maal 

per jaar), maar het bestuur vindt het nu nodig om eenmalig alle bewoners van 

Geerdinkhof te benaderen. 

De reden is dat de aangekondigde invoering van betaald parkeren tot grote 

problemen lijkt te gaan leiden voor vrijwel alle Geerdinkhofbewoners (met of zonder 

auto; voor of tegen betaald parkeren). Kort samengevat voorzien wij het ontstaan 

van een groot parkeerprobleem: er zijn straks veel te weinig parkeerplaatsen 

beschikbaar. Voor de eigen garage parkeren is niet toegestaan. En wie een garage of 

oprit heeft zal geen parkeervergunning kunnen krijgen. 

Nadere informatie vindt u op onze website www.geerdinkhof.nl, onder het kopje 

‘Betaald parkeren’. 

De vereniging zal op diverse manieren proberen de voorstellen te verbeteren, maar 

heeft daarbij hulp nodig van zoveel mogelijk leden/bewoners. Het bestuur zal: 

• op korte termijn met een voorbeeldbezwaarschrift komen. In de 

voorbeeldbrief zullen zoveel mogelijk bezwaarpunten worden ingebracht. 

Iedere bewoner staat het vrij om de brief integraal over te nemen en in te 

dienen, of de tekst aan de eigen situatie aan te passen. We hopen dat alle 

bewoners bezwaar zullen aantekenen (en dat kan tot 20 januari). 

• onderzoeken of er ook andere bewonersverenigingen in Amsterdam Zuidoost 

zijn die gecoördineerd bezwaar willen maken. Als we samen op kunnen 

trekken is de kans op succes groter. 

• contact zoeken met diverse politici (in het Stadsdeel en de Gemeenteraad), 

om hun duidelijk te maken welke gevolgen dit voorstel voor ons zal hebben. 

Uiteindelijk moet de Gemeenteraad nog instemmen met dit voorstel. 

• uitzoeken of er juridisch bezwaar gemaakt kan worden en zo nodig gaan 

procederen. 

Z.O.Z. 

http://www.geerdinkhof.nl/


Help mee 
Als u denkt op één van deze punten inhoudelijk te kunnen helpen, laat het ons dan 
alstublieft weten. Wij willen ook graag weten of er bewoners zijn die de plannen van 
de gemeente ondersteunen. Laat ons dit dan alstublieft ook weten. 
 
Wilt u op de hoogte blijven? 
Zoals aangegeven is het niet gebruikelijk dat het bestuur iedereen benadert met 
mails, berichten en/of brieven. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van onze 
bevindingen, acties en resultaten, meldt u dan aan bij onze secretaris 
(secretaris@geerdinkhof.nl). U krijgt dan onze berichten via de mail (‘GG-Berichten’). 
Dit geldt natuurlijk in eerste instantie voor onze leden. 
 
Word lid! 
Bent u nog geen lid, en wilt u dat wel worden, meldt u dan via datzelfde mailadres 
aan als lid. Voor €17,50 per jaar per huishouden bent u lid, ontvangt u het 
Infobulletin, uitnodigingen voor buurtevenementen en steunt u diverse initiatieven 
als belangenbehartiging, maar ook zaken als de bloembakken bij de entree van 
Geerdinkhof, de jaarlijkse reanimatiecursus, de garage-sale, etcetera. 
 
Wij hopen op veel reacties! 
 
Vriendelijke groet, 
Bestuur Groot Geerdinkhof 
 
 

mailto:secretaris@geerdinkhof.nl

