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MOKUM IS GEEN 
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Hoe om te gaan met
massatoerisme?

STA OP 
DOE MEE

KOM NAAR DE BIJEENKOMST
Woensdag 2 augustus 20:00 uur 

d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55

 facebook.com/SPAmsterdam  twitter.com/SP_Amsterdam W amsterdam.sp.nl
Gemeenteraadsfractie SP Amsterdam, Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam, T: 020-5523439



Amsterdam is een mooie stad met veel culturele en historische 
bezienswaardigheden. Steeds meer toeristen weten onze mooie 
stad te vinden. 

Maar aan deze drukte zit een steeds grotere keerzijde. Terwijl 
grote bedrijven hun zakken vullen, zijn de bewoners het kind van 
de rekening.  Ons aanbod van buurtwinkels verschraalt, de leef-
baarheid van onze buurten staat onder druk, touringcars blok-
keren de doorgang en als gevolg van illegale hotels is het vinden 
van een betaalbare woning nog moeilijker geworden.

Maar wat ervaren we precies als overlast en wat niet? Welke 
overlast moet als eerste worden aangepakt? Hoe herstellen we 
de balans tussen wonen, werken en recreëren? Wat is daarvoor 
nodig? En hoe krijgen we dat voor elkaar? 

De gemeenteraadsfractie van SP Amsterdam organiseert in au-
gustus zes thema-avonden, om samen met bewoners deze vra-
gen te bespreken. U bent van harte uitgenodigd om uw verhaal 
te vertellen. 

Samen pakken we de overlast aan. Sta op, doe mee, kom 
langs en laat je stem horen!

            
Dinsdag 1 augustus 20:00 uur Huis de Pinto Sint Antoniesbreestraat 69

Woensdag 2 augustus 20:00 uur d’Oude Stadt Nieuwe Doelenstraat 55

Donderdag 3 augustus 20:00 uur Havelaar Douwes Dekkerstraat 2

Dinsdag 15 augustus 20:00 uur HTIB Eerste Weteringplantsoen 2BII   

Woensdag 16 augustus 20:00 uur ’t Geveltje Bloemgracht 170

Donderdag 17 augustus 20:00 uur Badhuistheater Boerhaaveplein 28

Inloop is vanaf 19:30 uur. Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. 
Kijk hiervoor op https://amsterdam.sp.nl/massatoerisme. Wees er snel 
bij, want het aantal plaatsen is beperkt!
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