
GG-alert: ALARM!    WAAR LATEN WE ONZE AUTO’S?    ALARM! 

Beste medebewoners,  

Afgelopen week hebben wij allemaal een brief van de Gemeente Amsterdam 
ontvangen, met als onderwerp: Inspraak betaald parkeren Zuidoost.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat velen van u als eerste reactie hadden: 
we hebben in Geerdinkhof momenteel niet echt een parkeerprobleem, en de 
gemeente zal dat toch niet willen creëren?
Het bestuur van Groot Geerdinkhof heeft echter beschikbare stukken 
bestudeerd, en constateert dat er wel degelijk een groot probleem wordt 
gecreëerd. Er is nog een aantal punten waarover we aanvullende informatie 
hebben opgevraagd bij de gemeente Amsterdam, maar we weten nu al zeker 
dat vanaf het moment van invoeren de problemen voor de meeste 
bewonersvan Geerdinkhof veel groter zullen zijn dan we nu vermoeden – 
zowel voor autobezitters als niet-autobezitters.

Allereerst:
• Hoe terecht is het dat wij moeten gaan betalen om te voorkomen dat 

een parkeerprobleem dat elders bestaat of mogelijk gaat ontstaan, bij 
ons terecht zou komen (het zogenaamde ‘waterbedeffect’)?

• Hoe terecht is het dat met het betalen voor parkeren de mógelijkheden 
tot parkeren veel kleiner worden?

Geerdinkhof telt in totaal 522 huishoudens, tegenover 222 officiële 
(bezoekers/ bewoners) parkeerplekken.

De gemeente geeft aan dat er geen officiële parkeerplekken bij 
komen. Maar met de invoering van betaald parkeren kan niet zomaar overal 
worden geparkeerd. Sterker nog: als u met vergunning voor een of 
eigen garage staat geparkeerd kan er een bekeuring worden uitgeschreven 
op grond van de Wet Mulder. Op dit moment wordt het parkeren voor 
de eigen garage nog gedoogd, met andere woorden: hiervoor wordt nu niet 
bekeurd.

Wat betekent dit voor u (en uw bezoek):
• Per huishouden worden maximaal twee parkeervergunningen Als er in 

een huishouden meer auto’s zijn, geldt voor iedere extra auto (en voor 
alle bezoekers) dat € 1,60 per uur parkeergeld betaald moet worden.

• Een parkeervergunning wordt alleen verstrekt voor auto’s die op het 
woonadres staan geregistreerd; voor bedrijfsauto’s (ook leaseauto’s) 
met een ander registratieadres wordt geen vergunning verstrekt.



• Een parkeervergunning kan alleen worden verkregen als de auto niet 
op het eigen terrein kan worden geparkeerd. Dat betekent:
◦ Als u een garage heeft (mogelijk inmiddels in gebruik als 

werkkamer, hobbyruimte, slaapkamer of opbergplaats), vervalt 
het recht op de eerste vergunning. 

◦ Ook als u een oprit bij de woning heeft, vervalt het recht op de 
eerste vergunning. Ook als u die oprit heeft ‘vergroend’, wellicht 
op aanmoediging van de gemeente Amsterdam (zie: Vergroen uw 
tuin: tegels eruit, groen erin - Gemeente Amsterdam.)

◦ Heeft u 2 garages of een garage en een oprit op eigen (erfpacht) 
terrein, komt u niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

◦ U bent daarmee dus verplicht de garage of oprit als parkeerplek 
te gaan gebruiken

◦ Telt uw huishouden twee auto’s en hebt u een garage/parkeerplek 
voor één auto, dan betaalt u voor uw eneparkeervergunning het 
(hogere) tarief voor de tweede auto!

Wij hebben het sterke vermoeden dat veel bewoners zich nog niet 
realiseren welke enorme gevolgen deze verandering voor ons zal 
hebben.

Samenvattend: Er zullen garages omgebouwd moeten worden. Er zal, net als 
in de binnenstad, langdurig gezocht moeten worden naar een officiële 
parkeerplek, waarvan er gewoonweg te weinig zijn. Er zal veel verder weg 
van de eigen woning geparkeerd moeten worden. Voor bezoek van familie of 
vrienden lijkt al helemaal geen plek meer te zijn, immers: het goedkopere 
parkeertarief voor bezoekers werkt natuurlijk alleen als er daadwerkelijk 
parkeerplaatsen zijn.

Er zijn straks veel te weinig toegestane parkeerplekken op Geerdinkhof.

Als bestuur bezinnen we ons momenteel over welke acties we kunnen nemen 
en welke stappen we moeten zetten. De termijn voor de inspraakprocedure 
loopt tot 20 januari a.s. Ruim vóór die tijd zult u van ons bericht ontvangen 
over welke mogelijkheden wij zien, maar het lijkt ons overduidelijk dat er 
vanuit de bewoners van Geerdinkhof zeer veel inspraakreacties gaan komen.

Wij versturen dit alarmsignaal alleen naar die bewoners van Geerdinkhof die 
hebben aangegeven de zogenaamde ‘GG-alerts’ te willen ontvangen. Deze 
tekst zullen we ook op onze website plaatsen.

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/vergroen-tuin-tegels-eruit-groen-erin/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/vergroen-tuin-tegels-eruit-groen-erin/


Leden die zich nog niet hebt opgegeven voor de GG-alerts, maar wel op 
de hoogte gehouden willen blijven over onze acties en stappen, kunnen 
zich aanmelden via secretaris@geerdinkhof.nl

We zullen u snel op de hoogte brengen over onze verdere bevindingen.

Bestuur Groot Geerdinkhof

4 december 2022
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