
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Procedure inspreken: agenda Autoluw 

 

Het college van Burgermeester en Wethouders ingestemd met de conceptversie van de Agenda 

Amsterdam Autoluw. Het college vraagt alles dagelijks besturen van de stadsdelen om de 

conceptversie van de Agenda Amsterdam Autoluw van advies te voorzien. 

Dit kan tot 5 november. Ieder stadsdeel heeft hiervoor zijn eigen traject.  

 

Het dagelijks bestuur zal het college adviseren. Voordat zij dit doet zal het dagelijks bestuur zelf 

een advies vragen aan het stadsdeel commissie. De stadsdeel commissie zal het dagelijks bestuur 

adviseren, waarna het dagelijks bestuur een definitief advies aan het college zal doen.  

Hierna zal de Agenda Autoluw worden aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal 

deze inhoudelijk bespreken in de Raadscommissie MLD (mobiliteit, luchtkwaliteit en 

duurzaamheid) en voordragen ter vaststelling in de daarop volgende raadsvergadering.  

 

Alle stukken van de concept-versie Agenda Autoluw zijn hier terug te vinden; 

www.amsterdam.nl/autoluw  

 

De concept-versie autoluw is tot stand gekomen op basis van een breed consultatie proces, 

hiervoor hebben vele stadsgesprekken en gesprekken met bewoners en belanghebbenden plaats 

gevonden. De verslagen van deze gesprekken zijn ook terug te vinden op de website bij de 

stukken.  

 

Als bewoner of ondernemers zijn er verschillende kanalen om uw mening te geven over de 

stukken.  

-Er is de mogelijkheid om direct een reactie te geven naar het ambtelijk team autoluw, via 

autoluw@amsterdam.nl  

- Er is de mogelijkheid om in te spreken bij de vergadering van de stadsdeelcommissie die haar 

advies geeft aan het dagelijks bestuur wat zij zouden moeten adviseren aan het college.  

De stadsdeelcommissie Centrum behandeld de stukken op dinsdag 15 oktober. Informatie 

hierover en aanmelden voor deze inspraak mogelijkheid via; https://www.amsterdam.nl/bestuur-

organisatie/stadsdelen/stadsdeel-centrum/inspreken-centrum/  

- Er is een vervolgens een mogelijkheid om in te spreken bij de raadscommissie MLD. De stukken 

zullen besproken worden in de vergadering van 21 november of 12 december. Aanmelden en 

informatie over de precies datum van bespreking is te vinden via; 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadscommissies/raadscommissie-

mld/  

- Daarnaast is er nog de mogelijkheid om raadsleden zelf te benaderen met uw zorgen of wensen. 

Contactgegevens zijn hier te vinden; https://www.amsterdam.nl/bestuur-

organisatie/gemeenteraad/raadsleden-fracties/  

 

Op inspraakreacties tijdens de vergaderingen zal geen schriftelijke reactie komen.  

Vragen aan de team autoluw via email zullen zo goed mogelijk via email beantwoord worden.   

Op de adviezen van de dagelijks besturen zal een nota van beantwoording volgen.  
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