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Dwars door het recht met HJS
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Snorfietsers per 8 april op de rijbaan
kaart – www.maps.amsterdam.nl/snorfietsnaarrijbaan/
– kan eenvoudig worden
gecheckt waar de nieuwe
regels exact in werking zullen
treden.

ook wel boetes uitdelen bij
het constateren van overtredingen door snorfietsers. De
hoogte van de boete bedraagt
e 95,- per overtreding. Indien
u op een fietspad rijdt en
geen helm draagt, terwijl dit
volgens het besluit wel had
gemoeten, kunt u dus 2 maal
een boete van e 95,- (= e 190,-)
opgelegd krijgen.

Nieuw verkeersbord

Heeft u nog vragen?

Ter uitvoering van dit verkeersbesluit is ook een nieuw
verkeersbord ontworpen. Op
deze manier worden weggebruikers ervan op de hoogte
gesteld dat in het gebied – dat
men als snorfietser binnen
gaat – het nieuwe besluit van
toepassing is.

Neem contact op met Het juridisch Spreekuur. Met al uw sociale- en/of juridische vragen
kunt u terecht bij de volgende
instanties:

Tekst: Brianne Danny en Ibrahim Nabizada
Ook 2019 wordt een jaar vol met veranderingen! Een daarvan heeft betrekking op de snorfietsen
in Amsterdam. Er is besloten dat deze vanaf 8 april 2019 de rijbaan op moeten en dat de berijders
een helmplicht hebben. Waarom is dit besloten? Waar zal deze regel in Amsterdam gaan gelden?
Hoe zal dit worden geregeld?

Juridische basis
In juli 2018 heeft het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam een ontwerpverkeerbesluit ‘Snorfiets naar de rijbaan
met helmplicht’ opgesteld.
De inwoners van Amsterdam
konden hierop reageren door
middel van het indienen van
een zienswijze. Velen hebben dit gedaan, waarna het
definitieve verkeersbesluit
tot is stand gekomen. Deze is
op 17 december 2018 in de
Staatscourant (jaargang 2018
Nr. 45691) gepubliceerd.

Waarom dit besluit?
In de stad Amsterdam wordt
het drukker en drukker, ook
wat het aantal (snor)fietsers
betreft, die dagelijks van de
fietspaden gebruik maken.
Gebleken is dat fietsers en
snorfietsers op deze fietspaden samen te weinig ruimte
hebben. De veel te drukke of

soms zelfs overvolle fietspaden kunnen leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties.
Officieel mogen snorfietsers
met een maximale snelheid
van 25 kilometer per uur
rijden. Het besluit is genomen
om de verkeersveiligheid te
vergroten en de drukke verkeersstromen in de stad beter
te kunnen leiden. Ook wordt
verwacht dat velen hun snorfiets zullen laten staan en voor
een ander vervoersmiddel
zullen kiezen (zoals de fiets of
het openbaar vervoer).
De indieners van de zienswijzen stelden onder andere
dat snorfietsers zich als een
automobilist moeten gedragen om veilig deel te kunnen
nemen aan het verkeer. Het
college heeft bepaald dat het
midden van de weg de beste
positie is voor de zichtbaarheid en veiligheid van de
snorfietser. Verder gaat men

er van uit dat het aantal verkeersslachtoffers als gevolg
van snorfietsongevallen zal
dalen. Het college meldt hierover letterlijk het volgende:
Het college overweegt dat
de maatregel zorgvuldig is
voorbereid en wordt getroffen
in het algemeen belang van
de bereikbaarheid van de stad
en van de verkeersveiligheid’
(www.amsterdam.nl/snorfietsrijbaan).

Waar in Amsterdam geldt
deze regel?
Deze regel gaat per 8 april
2019 in voor bijna alle straten binnen de ring A10 van
Amsterdam. Buiten deze ring
verandert er dus niets, snorfietsen kunnen daar zonder
helmplicht wel gewoon van
het fietspad gebruik blijven
maken. Deze uitzondering
geldt bijvoorbeeld voor de
Wibautstraat en de Weesperstraat. Via de interactieve

Boete
Het zal natuurlijk niet direct
allemaal volgens de regels
verlopen, daarom zullen er de
eerste twee maanden na het
invoeren van deze regeling
verkeersregelaars worden ingezet. Deze verkeersregelaars
zullen snorfietsers die toch
nog – ten onrechte – van het
fietspad gebruik maken, naar
de rijbaan verwijzen. Na deze
twee maanden zullen handhavers eerst waarschuwingen
geven, maar op den duur
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Naar een aardgasvrij Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn. Dat is een behoorlijke opgave en de gemeente is
druk bezig te onderzoeken hoe dit het beste gerealiseerd kan
worden. In Amsterdam zijn er heel veel verschillende woningen waardoor gekeken moet worden welke warmte-oplossing
het beste zou kunnen zijn voor welk soort woning. Als warmteoplossing kunt u denken aan bijvoorbeeld een warmtepomp of
een warmtenet (een manier om restwarmte of aardwarmte te
gebruiken).
Sinds kort kunnen naast
eigenaren ook huurders in
Amsterdam subsidie aanvragen voor het verbouwen van
hun woning tot Nul op de

Meter (NOM) of aardgasvrij.
Het gaat om bestaande bouw.
Subsidie kan aangevraagd
worden voor de meerkosten
van de verbouwing en voor

de kosten van het volledig en
definitief (laten) afsluiten van
het aardgasnetwerk.
Subsidieaanvragen moeten
vóór de start van de verbouwing ingediend worden.
Toestemming van de verhuurder is verplicht. Het maximale
subsidiebedrag is voor NOM
e 8.000 en voor aardgasvrij
e 5.000. Lees op de website
van de gemeente Amsterdam
meer over de voorwaarden
(www.amsterdam.nl).
Enkele wijken zijn momenteel

Huur- en inkomensgrenzen 2019
Gaat u in 2019 een sociale
huurwoning huren? Dan heeft
u te maken met enigszins
andere regels en inkomensgrenzen dan afgelopen jaar.
Voor sociale huurwoningen
van corporaties geldt nu het
volgende:
• Sociale huurwoningen
mogen voor max. e 720,42
kale huur worden verhuurd.
Dit is de nieuwe liberalisatie-

grens. Voor een woning met
een huur onder deze grens
kan huurtoeslag worden
aangevraagd als het inkomen
dat toelaat, maar let op! Vaak
worden er aparte servicekosten gerekend die deels
moeten worden opgegeven
bij aanvraag huurtoeslag (de
‘subsidiabele servicekosten’),
waardoor de ‘rekenhuur’
boven de liberalisatiegrens uit
kan komen.

• Minimaal 80% van de vrijkomende woningen met een
huurprijs tot e 720,42 moet
worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen
tot e 38.035. Deze woningen
worden ‘passend toegewezen’,
d.w.z. dat u afhankelijk van
uw precieze inkomen kunt
reageren op een deel van de
woningen.
• Maximaal 10% van de woningen met een huurprijs tot

extra onder de aandacht zijn
van de gemeente. Eén van
die wijken is Middenmeer in
Watergraafsmeer. Momenteel
wordt er onderzocht of het
mogelijk is om hier een warmtenet aan te leggen. Onderdeel
van het onderzoek is of het
warmtenet beheerd kan worden door Meerenergie, een
energiecoöperatie van buurtbewoners. Als u bewoner
bent in de wijk Middenmeer
dan kunt u met uw vragen
terecht bij de gemeente, bij
Meerenergie maar ook bij
!WOON. Natuurlijk kun u ook
bij !WOON terecht als u in een

andere wijk woont en vragen
heeft met betrekking tot aardgasvrij. Alle vragen, signalen,
zorgen en ideeën zijn welkom.
!WOON gaat graag het gesprek
met u aan en denkt graag met
u mee.

e 720,42 mag worden toegewezen aan huishoudens met een
jaarinkomen tussen e 38.035
en e 42.436.
• Voor de resterende 10% van
de woningen geldt geen inkomensgrens, maar corporaties
moeten zich wel houden aan
de plaatselijke huisvestingsverordening. Wat daar precies
in staat verschilt per gemeente. In Amsterdam is onder andere geregeld dat mensen die
vanwege sloop of renovatie
moeten verhuizen toch op een
sociale huurwoning kunnen

reageren met een inkomen tot
e 52.962.

Wij hebben wekelijks spreekuur op maandag tussen 9.30
en 11 uur aan de IJburglaan
727 en tussen 18.30 en 20 uur
aan de 2e Boerhaavestraat
46, en op woensdag tussen
9 en 12 eveneens aan de 2e
Boerhaavestraat 46. Bellen of
mailen kan ook: 020-5230150
of oost@wooninfo.nl. #

Voor commerciële verhuurders (zoals particuliere
huisbazen) gelden deze regels
allemaal niet. Hoewel niet
makkelijk te vinden in
Amsterdam verhuren zij in
een enkel geval ook wel woningen met een huurprijs
tot e 720,42. Ook hiervoor kan
in principe huurtoeslag aangevraagd worden. #

