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Uitstel proeftuin Intelligente Toegang Oudezijde

Beste bewoners en ondernemers in de oude binnenstad,
Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de aanstaande start van de Proeftuin Intelligente
Toegang Oudezijde. Helaas moeten we de start met camerahandhaving uitstellen.
Wat betekent dat voor u?
Op 21 juli 2022 verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie. Het Oudezijdegebied blijft
op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht tussen 22.00 uur tot 06.00 uur beperkt toegankelijk. De
maatregelen die in 2018 met (verzinkbare) palen zijn gestart, blijven van kracht. Alleen de
handhaving met kentekencamera’s is uitgesteld.
Waarom dit uitstel?
De afgelopen periode hebben we samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen de
systemen uitgebreid getest. Ook zijn met betrokkenen uit het gebied aanvullende gesprekken
gevoerd. Uit de gesprekken en de testen is duidelijk geworden dat op een aantal punten meer
maatwerk nodig is om iedereen in het gebied goed te kunnen bedienen. Voor dit maatwerk willen
we voldoende tijd nemen om de gewenste aanpassingen zorgvuldig door te voeren. In verband
met de vakantieperiode is om die reden besloten dat de proeftuin vooralsnog niet van start kan
gaan. De beperkte toegang van het gebied op uitgaansnachten blijft van kracht met behulp van
(verzinkbare) palen.
Heeft u vragen?
Na de zomer zullen wij u berichten over de voortgang van de proeftuin. Heeft u vragen dan staan
wij voor u klaar.

Meer informatie vindt u op www.amsterdam.nl/intelligentetoegang
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U kunt informatie terugvinden op www.amsterdam.nl/intelligentetoegang
U kunt ons bellen via 14020 of het contactformulier invullen;

Met vriendelijke groet,

Projectteam Proeftuin Intelligente Toegang Oudezijde

