HET GWL-TERREIN IS AUTOVRIJ
Het GWL-terrein is een autovrije wijk. Dat betekent dat auto’s, scooters en
brommers niet zijn toegestaan op het binnenterrein. Dit geldt ook voor bestelen verhuisauto’s.
Straten zonder auto’s
Het GWL-terrein is ontworpen en aangelegd als autovrije wijk met aan de randen een
beperkt aantal parkeerplaatsen. Het binnenterrein is het domein van de voetganger en
fietser. De paden zijn daarom niet gefundeerd aangelegd, met uitzondering van een
deel van het Watertorenplein tussen de Waterkeringweg en de watertoren.
Alleen de nood- en hulpdiensten, en de onderhoudsdiensten aan kabels en leidingen
mogen het terrein op. Verhuisauto’s en onderhoudsdiensten die werk uitvoeren voor de
corporaties en VvE’s hebben geen vrijstelling.
Waarom nog steeds handhaving van het autovrije karakter?
De Algemene Ledenvergadering van de koepelvereniging heeft zich uitgesproken voor
een handhaving van het bestaande autovrije karakter. Voor deze handhaving zijn een
aantal redenen:
• bewoners vinden een autovrij binnenterrein prettig om te wonen en beter voor het
xxleefmilieu
• het binnenterrein is een kindvriendelijk en veilig domein
• de binnenpaden zijn niet geschikt voor autoverkeer, de wegen zijn niet gefundeerd
• er kan beschadiging optreden aan leidingen en kabels (lekkage aan riool en
xxwarmtenet, kabelbreuk)
Uitzonderingen
Natuurlijk moet het binnenterrein altijd bereikbaar blijven voor de nood- en hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). Zo nu en dan zal er een bestelbusje van een
onderhoudsbedrijf op het terrein staan als er onderhoud aan kabels en/of leidingen
plaatsvindt. Ook groenvoorziening zal materiaal moeten kunnen aan- en afvoeren.
Voor uitzonderlijke werkzaamheden of laden-lossen kan toestemming worden gegeven
het binnenterrein op te komen.
Bij het stadsdeel kan een ontheffing worden aangevraagd, digitaal of aan de balie op
het Bos en Lommerplein. Info kan aangevraagd worden via 14020. Het betreft een RVV
ontheffing.
Auto’s die zonder ontheffing het terrein op komen lopen kans op een verkeersboete.
Dat geldt ook voor motoren, scooters en brommers.
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