
Verslag Buurtenoverleg van het wijkcentrum d’Oude Stad, d.d. 11 mei 2015 

 

Aanwezig: : Eveline van Nierop (voorzitter a.i.), Henny Brouwer (technisch voorzitter), Lizzy 

Soenarjati, Paul Busker (genodigde milieudefensie), Anja Nagtegaal Verberg ( 

Buurtparkeren.nu, tevens notulist a.i.), Ada Beens, Harrie Kloose, Frank Evelein, Els 

Willems, Paul Spoek, Nanny Truijens, Zeeger Ernsting (centrale stad, Groen Links), Cliff van 

Dijk. 

 

Afwezig met bericht:  mw. U. Weller (voorzitter), mw. Pareau Dumont (penningmeester), 

mw. J. Coelho, dhr. B. Nap, dhr. J. Heijn, mw. C. Teunissen van Manen, dhr. G. Pouw, mw. 

R. Alberts, dhr. B. Oranje, dhr. J. Groen, mw. J. van Pinxteren. 

 

1. Mededelingen 

1. Bij afwezigheid van twee bestuursleden, neemt Eveline van Nierop vanavond de 

voorzittershamer over; Henny Brouwer is technisch voorzitter; Anja Nagtegaal 

Verberg zal deze avond notuleren. 

2. 12 Mei is er een buurtgesprek Westelijke Grachtengordel in de Rode Hoed van 17.00 

tot 19.00 uur. 

3. 18 Mei inspraakmogelijkheid mobiliteitsagenda. Stadstimmertuinen 14-16 vanaf 17.30 

uur. 

4. 20 Mei inspraakmogelijkheid mobiliteitsagenda.  Posthoornkerk vanaf 17.30 uur. 

5. Bewonersbijeenkomst Leidseplein woensdag 20 mei van 19.30 tot 20.30 uur in hotel 

Americain, ingang Leidsekade. 

6. 24 Mei De Groene Boulevard van 12.00-18.00 uur, Jonas Daniel Meijerplein (zie 

bijlage). 

7. 29 Mei toneelgroep Deseschado zal De Oogst opvoeren in de Boomspijker, aanvang 

19.30 uur (zie bijlage). 

8. Verslag van deze bijeenkomst zal toegezonden worden aan wethouder Choho. Voor 7 

september wordt wethouder Choho, wethouder Litjens en de accounthouders 

uitgenodigd voor de bijeenkomst buurtenoverleg van 7 september 2015. 

9. Guido Pouw vraagt ondertekening  ‘buurtparkeren.nu’  

10. Verzoek petitie ‘wegmetdebierfiets.nl’ van de VVAB alsnog te ondertekenen. 

11. Wijkcentrum vraagt d’Oude Stad speciaal om in de zomerperiode een dagdeel 

aanwezig te zijn. 

12. Milieudefensie vraagt aandacht voor de petitie gezonde lucht. 

 

2. Paul Busker, vrijwilliger milieudefensie 

Paul is vrijwilliger bij milieudefensie, woonachtig in Markenhoven en is beheerder van de 

website Markenhoven. Hij organiseert meetpunten, en wordt daarbij ondersteund door 

milieudefensie. Als casus neemt hij de Valkenburgerstraat, waar hij een meetpunt in beheer 

heeft. 

Nederland overschrijdt de Europese normen voor fijnstof en stikstof. Nederland heeft uitstel 

gekregen. Nu zijn fysieke meetpunten geïnstalleerd, ook in Amsterdam, t.w. in  de 

Valkenburgerstraat, dat ver boven de door Europa gestelde vervuilingsnorm ligt. – Prins 

Hendrikkade, Spuistraat, Munt en Rozengracht zijn ook sterk vervuilde straten -  Het fijnstof 

in het centrum van de stad ligt even hoog als de fijnstof industrieterrein Westpoort. Toch mag 

het Europese Hof Nederland niet verplichten tot de invoering van een roetfilter. Dit is taak 

van de overheid. 

 

 



Doelstelling Milieudefensie: 

1) De handhaving van de normen 

2) Lagere norm van de WHO (World Health Organisation) haalbaar maken in 

Amsterdam 

3) Onafhankelijk onderzoek, via meetinstrumenten en vergelijken het stikstof 

4) M.i.v. januari 2015 zijn er 58 meetpunten in Nederland, waarvan 10 in Amsterdam. De 

plaatsing doet milieudefensie in samenwerking met de bewoners. 

5) Metingen worden 13x per jaar gedaan. De filters worden elke vier weken vervangen. 

6) Promoten van roetfilters. 

7) Mijden van vrachtwagens, (toeristen)bussen en scooters. 

8) 2e Kamer bewegen tot het nemen van meer maatregelen voor gezonde lucht. 

 

Milieudefensie wil dit bevorderen door: 

1) Het verlagen van de toegestane rijsnelheid 

2) Auto’s voorzien van een roetfilter 

3) Invoeren elektrisch rijden 

4) Milieuzones effectiever maken 

5) In de binnenstad van Amsterdam, het organiseren van een binnenstadservice, dus 

centrale distributie, eventueel over het water. 

6) Eventueel middels subsidies doelstellingen bereiken  

 

Probleem hierbij is dat bij elke roulatie van het verkeer, er een waterbedeffect ontstaat 

waardoor naastgelegen buurten/straten weer extra belast worden. 

 

Successen van milieudefensie tot nu toe: 

1) Het zelf meten van de luchtvervuiling, onafhankelijk van de overheid. 

2) De luchtvervuiling staat op de politieke agenda. In allerlei steden in Nederland wordt 

hierin meegegaan, behalve in Amsterdam. 

 

3. Buurtronde 

- De mobiliteitsagenda is gepresenteerd. Er zijn inspraakrondes georganiseerd op 18 mei in de 

Stadstimmertuinen en 20 mei de Posthoornkerk (zie mededelingen). Mobiliteitsnota wordt in 

september door de gemeenteraad behandeld. 

- Voor de helmplicht in Amsterdam is een landelijke wetswijziging nodig. Pas dan zal 

Amsterdam de helmplicht doorvoeren en de scooters verplichten op de rijweg te rijden. 

-Vrachtvervoer over het water, Mokum-maritiem. Weinig profijtelijk en problematisch 

wegens aanleg aanlegsteigers. Wel kunnen bedrijven die al in de buurt van aanlegsteigers 

gevestigd zijn geactiveerd worden om deze te gebruiken t.b.v. bevoorrading van hun bedrijf. 

De helft van het bouwverkeer in de binnenstad betreft het onderhoud van de stad. 

- Verkeersplan in de binnenstad is dringend nodig. Er zijn vele plannen zonder vervolg. 

- Buurtparkeren: oproep gedaan om de doelstellingen van buurtparkeren zo breed mogelijk 

onder de aandacht van mensen te brengen, maar ook om de petitie alsnog te ondertekenen 

(brief van Guido Pouw). 

- De uitvoeringsagenda Mobiliteit ligt op wijkcentrum ter inzage en is te vinden bij de 

raadscommissie infrastructuur en duurzaamheid.  

- De Weesperstraat zal pas na 2025 versmald worden, ondanks de wens van de buurt om 

hiermee te starten in 2017, na oplevering Noord-Zuidlijn. Het doorgaande verkeer dat uit 

Noord, via de IJ-tunnel, Valkenburgerstraat en Weesperstraat tweemaal daags voor enorme 

files (en dus herrie, vervuiling e.v.) zorgt, moet worden gestopt. Dit betreft doorgaand 



verkeer, geen zoekverkeer. Vreemd is waarom deze mensen de ring rond Amsterdam niet 

nemen. De werkgroep verkeer werkt aan verfijnd model van het verkeerscirculatieplan.  

- Werkgroep herinrichting Waterlooplein met plannen om de Stopera van het stadhuis te 

willen scheiden t.b.v. andere invulling van het plein. 

- Ouderenhuisvesting.  De taskforce ouderen met zorg moet blijven bestaan, evenals het 

buurtoverleg voor ouderen. Jordaan, de Plantage en de Oostelijke eilanden werken samen met 

de ouderenadviesraad.  

- Dialoog is in actie bij de oude RAI ivm een vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Er is de behoefte te 

blijven herdenken via vrijheidsmaaltijden, ook om de jeugd te bereiken. 

- Bijeenkomst zelfredzaamheid Turkse gemeenschap. Groep Turkse moeders heeft zich 

verenigd in de oude Pontanenschool (Clematis-kleuterschool) in de Van Swindenstraat en 

organiseren sponsorbijeenkomsten. Dit is een goed voorbeeld van integratie, volgens Lizzy S. 

- De nieuwe trend is met groepen motoren rijden met hoge snelheid en veel lawaai.  

- Koningsdag is rustiger ervaren dan voorgaande jaren. De spreiding over de stad, maar ook 

het organiseren van koningsfeesten aan de rand van de stad werkt kennelijk.  

- Buurt 7: Tijdens Koningsdag werd in de Bergstraat een huisconcert georganiseerd om geld 

op te halen voor een beeldje van een wasvrouw.  

- Hotel Toren. Het stadsdeel heeft beroep aangetekend bij de Raad van State zonder vooraf 

een formeel besluit te nemen.   

 

4. verslag Buurtenoverleg van 13 april 

Na aanbrengen van een kleine correctie wordt het verslag goedgekeurd. 

 

5. Rondvraag 

Het dagelijks bestuur van het wijkcentrum heeft het voornemen op 21 september een Open 

Dag te organiseren.  Ideeën-wensen van bewoners zijn welkom.  

Het wijkcentrum heeft op langere termijn behoefte aan vrijwilligers als gastvrouw of gastheer 

om de deur open te houden en bezoekers te woord te staan. Op korte termijn speelt de 

behoefte aan incidentele invallers (zie ook mededelingen). 

 

Volgende bijeenkomst: 

maandag 15 juni om 20.00 uur met als onderwerp verkeer en vervoer  

 

 


