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 Aan:  
Dhr.  E.E. van der Laan, burgemeester van Amsterdam  
                                          en overige leden College B&W 
De leden van de Amsterdamse Gemeenteraad 
De leden van Bestuurscommissie Centrum 
Mw Karlijn van Dongen, evenementenbureau 

 
Amsterdam, 15 september 2016 
 
 
Betreft:  EuroPride 2016 
 
 
 
 
Geachte Burgemeester 
en andere geadresseerden, 
 
 
Het wijkcentrum d’Oude Stadt heeft het al eerder gemeld en staat nog steeds op het standpunt dat 
bij dit grootschalige evenement een grondige evaluatie achteraf noodzakelijk is, ter lering voor de 
volgende Gay Pride en andere evenementen. Omwonenden van al die verschillende locaties moeten 
daar in gehoord worden, juist omdat er zoveel onvrede was over de Gay Pride vorig jaar.  
 
Naar aanleiding van de zienswijzen en bezwaren met betrekking tot de EuroPride zijn dit jaar 
maatregelen genomen om de enorme overlast, zoals tijdens en na de Gay Pride 2015, te voorkomen. 
Het is belangrijk om te weten of alle toezeggingen die gedaan waren, ook zijn nagekomen. En zo ja, 
of ze geholpen hebben. Is er adequaat gereageerd op meldingen en klachten? Hoe stond het dit jaar 
met de langdurige geluidsoverlast door de plein- en straatfeesten? En de overlast van versterkte 
muziek van andere bronnen dan de parade en de vergunde feesten? Dienen de bewoners nog wel 
klachten in over de harde muziek, illegale feesten en andere misstanden als die jaar in jaar uit 
formeel of oogluikend worden toegestaan? Hoeveel mensen ontvluchten hun huis vanwege diverse 
soorten van overlast? En zijn de aanbevelingen uit de evaluatie Gay Pride 2015 opgevolgd? 
 
De experimentele meting van de beleving van de muziek (MoSART), door bezoekers aan de parade 
en de feesten, heeft ongetwijfeld mooie positieve resultaten opgeleverd bij bezoekers. Anders 
waren ze er immers niet op afgekomen. Maar hebben de omwonenden die niet weg konden ook 
zo’n slim telefoontje kunnen gebruiken? In slechts een van de bewonersbrieven werden 
omwonenden op die meting gewezen. Omdat de geluidsoverlast, jaar in jaar uit, de oorzaak is dat 
bewoners hun huis ontvluchten (of hun kinderen de deur uit doen – bron: AT5), moet daarom ook 
de stem van die afwezige bewoners worden gehoord.  
 
Helaas heeft het wijkcentrum niet de mensen en middelen om een grondig onderzoek te doen. De 
gemeente wel, maar doet het niet. En vraagt bij een evaluatie van de EuroPride 2016, vooral 
bewoners(groepen) die een zienswijze hebben ingediend, om hun ervaringen.  
 
Het wijkcentrum heeft daarom besloten zelf meer bewoners naar hun ervaringen te vragen. Het 
heeft daartoe een onderzoekje uitgevoerd: bewoners in diverse delen van de stad, waaronder ook 
ondernemers, ambtenaren en politici werden opgeroepen om mee te doen met een kleine online 
enquête. De oproep vond plaats via e-mail, Twitter en de Facebook pagina van het wijkcentrum.  
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De vragen gingen over de onderwerpen die in de periode mei-juli steeds weer in gesprekken met de 
gemeente (o.a. zienswijzen, bezwaren, gesprek met Burgemeester) aan de orde waren geweest.  
 
In dit stuk wordt op pagina 3 en verder iets over de opzet en uitvoering van de enquête geschreven. 
Gelet op de grootte van de steekproef zijn we voorzichtig met conclusies. Wij stellen u eigenlijk voor 
dat u de cijfers en vooral de antwoorden op de open vragen gewoon doorneemt, op pagina 7 en 
verder. Wel vallen ons een paar zaken op. Daar geven wij aandacht aan.  
Wanneer er behoefte aan is het oorspronkelijke bestand te onderzoeken, dan kan dat (zonder de e-
mailadressen van de inzenders). Laat het ons weten.  
 
Buiten de enquête om zijn er ook een paar onverwachte meldingen geweest die zeker niet 
onvermeld mogen blijven. 
 
De uitkomst van de geluidsmetingen die de VVAB heeft gedaan in samenwerking met het 
wijkcentrum wordt door de VVAB aan u aangeboden. Een stuk van het wijkcentrum in 
samenwerking met de Nederlandse Stichting Geluidshinder over hoe echt met de geluidsnormen en 
de locatieprofielen tijdens evenementen moet worden omgegaan om geluidshinder te voorkomen 
zullen wij u afzonderlijk toezenden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Loes Buisman en Paul Busker 
namens het Wijkcentrum d’Oude Stadt   
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EURO PRIDE 2016 
 

  

Foto snippers:  © De Binnenk®ant 
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Evaluatie EuroPride 2016 
Het wijkcentrum d’Oude Stadt was en is nog 
steeds van mening dat bij dit grootschalige 
evenement een grondige evaluatie achteraf 
noodzakelijk is, ter lering voor de volgende 
Gay Pride en andere evenementen. 
Omwonenden van al die verschillende 
locaties moeten daar in gehoord worden, 
juist omdat er zoveel onvrede was over de 
Gay Pride vorig jaar. En ook degenen die 
vanwege eerdere slechte ervaringen de stad zijn ontvlucht. 
 
Het wijkcentrum heeft de mensen en middelen niet om zo’n onderzoek te doen, en al helemaal niet 
naar alle aspecten van het evenement.  
Wij vinden het belangrijk om van bewoners zelf te horen hoe voor hen de toegezegde maatregelen 
hebben uitgepakt, welke klachten er waren, of die ook aan de gemeente zijn gemeld. We hebben 
daartoe een kleine enquête uitgezet via email onder ca. 600 bewoners in diverse delen van de stad, 
waaronder ook ondernemers, ambtenaren en politici. Relatief meer naar binnenstadbewoners. 
Daarnaast plaatsten wij een oproep om mee te doen op Twitter en onze Facebookpagina.  
 

Onderwerpen van de enquete 
De vragen gingen over de onderwerpen die 
in de periode mei-juli steeds weer in 
gesprekken met de gemeente (o.a. 
zienswijzen, bezwaren, gesprek met 
Burgemeester) aan de orde waren geweest. 
Niet of de optredende artiesten in de smaak 
gevallen waren, en de boten mooi 
opgetuigd. En ook niet of de boodschap van 
emancipatie en vrijheid is overgekomen, of 
dat het toch gezien wordt als alleen maar 
entertainment en veel drinken. Hoewel wij 
daar wel heel nieuwsgierig naar zijn. 
 
De vragen zijn aan verschillende categorieën 
bewoners gesteld. Categorieën die ook konden overlappen: iemand die aan de route van de 
botenparade woont kan natuurlijk ook omwonende van het Westermarktfeest zijn en bezoeker van 
het Rembrandtplein. Maar veel bewoners van Amsterdam waren uiteraard alleen bezoeker. Daarom 
zijn niet alle vragen aan iedereen gesteld en zijn niet alle vragen door iedereen beantwoord.  
 
Vragen over geluidsoverlast binnenshuis hebben wij alleen aan de omwonenden van plein- en 
straatfeesten gesteld, vooral denkend aan de lange tijdsduur. Toch beantwoordden ook anderen die 
vragen, vooral omwonenden van de parade, omdat wat na de parade plaatsvond beduidend was. 
Ook had een bewoner van de Albert Cuypstraat blijkbaar behoefte aan wat extra positieve inbreng 
en maakte duidelijk dat hij in zijn huis helemaal geen last van de muziek had gehad.  
 

Conclusies? 
Gelet op de grootte van de steekproef zijn we voorzichtig met conclusies. Wij stellen u eigenlijk voor 
dat u de cijfers en vooral de antwoorden op de open vragen gewoon doorneemt.  
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Wat wel in de antwoorden opvalt, is dat wildplassen en erger door feestgangers als vrij normaal 
wordt gezien. (Extra) plaskruisen lijken daar niets aan te kunnen doen. Onvermijdelijk gevolg van de 
massaliteit van het evenement in combinatie met drankgebruik op straat? Alleen te stoppen door 
drankverkoop en -bezit in te perken, of de grote toevloed van bezoekers een halt toe roepen? 
 
Buiten het onderzoek om spraken ook andere ooggetuigen van rijen mannen die o.a. in zijstraten 
van de Prinsengracht tegen fietsen aan stonden te plassen en overal tussen de auto’s hurkende 
vrouwen. Niet op de feestlocaties zelf, er bestaat blijkbaar toch nog enige gêne. 
Uit ons onderzoek blijkt overigens dat het niet iets wat men aan 14020 of andere instanties blijkt te 
melden, dus wordt de omvang van het probleem niet geregistreerd.  
 
Ook valt op: 

 Wisselende reacties op het opruimen van afval, wellicht afhankelijk van locatie? 

 Confetti/snipper/sliertjeskanon? Weer veel rommel, dat zou toch niet meer gebeuren?   

 Weinig vertrouwen in het klachtensysteem van de gemeente. 

 Slechte handhaving op het water voor en na de parade (relatie waternet/handhavers op de 
wal/14020?, terwijl in de evaluatie Gay Pride 2015, al geconcludeerd werd: “Handhaving op het 
water en op het land kunnen beter samenwerken.”……..  ). 

 Bewonersbrieven onvoldoende verspreid. 

 Buurtbewoners, horeca en 
bootexploitanten die vinden dat zij ook 
mogen wat de AGP mag: urenlange luide 
feesten,maar die zelfs na klachten niet 
worden gecorrigeerd. Angst voor 
opstootjes, begrijpelijk, maar wie zijn de 
dupe? Zijn er forse boetes achteraf 
uitgedeeld? Of is alles met de mantel der 
diverse liefde bedekt? 

 Geen effect stremming Prinsengracht? 

 Er waren geen toezeggingen gedaan tegen geluidsoverlast, en maatregelen zijn er dan ook niet 
genomen. Niet verbazend dat hetzelfde werd gerapporteerd als in de zienswijzen afgelopen mei.  

 De vergunde muziek hield op tijd op, maar er kwam nu wel een uur bovenop van de 
mensenmassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andere klachten 
Het wijkcentrum ontving ruim tevoren een dringend verzoek van een bewoonster van de Kerkstraat 
tussen Vijzelgracht en Spiegelstraat om er (dames)toiletten te plaatsen. De straat is ieder jaar weer 
een belangrijke doorgangsroute, met keldertrappen die steevast fungeren als openbaar toilet. Wij 
hebben het verzoek via email aan de organisatie doorgegeven, maar geen antwoord ontvangen. 
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Wij ontvingen een telefonische klacht van een bewoner aan de Amstel, over het opruimen van het 
“VIP eiland” bij de Amstelsluizen(?). Hij accepteerde het lawaai van de canal parade, en ook de 
langdurige nasleep die er voor zorgde dat het pas tegen tweeën rustig genoeg was om te gaan 
slapen. Maar op zondagochtend, om 07:00 uur begon het helse geratel van metaal op metaal bij het 
ontmantelen van de pontons. Metalen karren over straat, juist aan de kant van de woningen, een 
oorverdovend kabaal. Zonder twijfel was het een kundig bedrijf dat er voor wilde zorgen dat alles 
snel was opgeruimd, maar dit vond hij echt niet acceptabel voor de vroege zondagochtend. Het 
wijkcentrum heeft hem aangeraden alsnog een klacht in te dienen, en daarbij een beroep te doen op 
de zondagsrust die op het Rembrandtplein wel gerespecteerd werd. 
 
Tenslotte: er zijn met goede reden alcoholverboden ingesteld op diverse plekken in de binnenstad. 
Onder andere op en rond het Rembrandtplein. Dan verschijnt er tijdens de EuroPride een 
informatiepunt waar openlijk bevroren alcoholhoudende drank als ijsjes wordt verstrekt. Geen 
waarschuwing gezien dat niet verstrekt wordt aan minderjarigen. 
Vooraf was verzekerd dat op het informatiepunt geen alcohol geschonken zou worden. En 
inderdaad, het werd niet geschonken, maar wel duur verkocht. 
Handhavers die op grond van klachten kwamen kijken zeiden dat het niet onder de DHW viel, en dat 
het om voedsel (!) ging. 
Echter uit de Drank- en Horecawet (geldend van 01-01-2015 t/m heden ) blijkt in artikel 1 lid 1, de 
definitie: 

 sterke drank: de drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of 
meer volumenprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn; 

 alcoholhoudende drank: de drank die BIJ EEN TEMPERATUUR VAN TWINTIG GRADEN 
CELSIUS voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat; 

 zwak-alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank; 
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DE RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE 
De verzending van de enquête leverde 105 geldige formulieren op, en een aantal e-mails van 
mensen die naar eigen zeggen tijdens de grote evenementen “al jaren het lawaai ontvluchten”. Die 
berichten kregen wij ook al eerder, zowel per email als telefonisch. 
De vragen in de enquête en de antwoorden (absolute aantallen) worden in onderstaande 
overzichten hieronder weergegeven.  
(*): meerdere antwoorden waren mogelijk 
Toelichtingen en andere teksten volgen na elk hoofdstuk. Teksten zijn letterlijk van de formulieren 
overgenomen. Sommige mensen stuurden foto’s, waar mogelijk hebben wij die ook geplaatst. 
 

I. Vragen aan iedereen 
    

1. Waren er voldoende toiletfaciliteiten? ja 29 

 nee 20 

 weet niet 48 

2. Hebt u gezien dat mensen toch hun behoefte deden 
in de openbare ruimte? 

ja 37 

nee 54 

ZO JA WAAR – ZIE  I A   

3. Waren er voldoende afvalbakken? ja 47 

 nee 24 

 weet niet 27 

4. Waren de straten binnen een dag weer opgeruimd? ja 60 

 nee 22 

 weet niet 15 

5. Hebt u meldingen of klachten ingediend bij 
gemeente of organisatie over dingen die niet goed 
geregeld waren, over gedrag van mensen, 
geluidsoverlast enz.?  

ja 16 

nee, geen reden voor 58 

nee, weet niet hoe 1 

nee, helpt toch niet 24 

nee, andere reden 14 

NEE, andere reden- ZIE  I B   

ZO JA: wilt u beschrijven wat u gemeld hebt en hoe (telefonisch of online, aan 
organisatie of aan gemeente), en hoe de melding/klacht is afgehandeld? ZIE I C 

 
I A. Waar werd gezien dat mensen hun behoefte deden in de openbare ruimte, alle reacties 

1. prinsengracht 

2. op het water 

3. voor de deur, pissen tegen meterkast 

4. tegen mijn auto voor mijn deur keizersgra 190; geen foto genomen 

5. In een steeg tussen het Singel en de Spuistraat 

6. Bloemstraat 

7. Groenburgwal 

8. Op de Amstel van de boten af 

9. In de steegjes . St Pieters poortsteeg en steegjes richting Oude Kerk 

10. voor mijn huis,Keizersgracht, tegen een boom 

11. Voor mijn sousterrain deur! 

12. raamstraat 

13. Nieuwe Kerkstraat 
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14. prinsengracht 

15. Rond de Schippersgracht/Kadijksplein 

16. tegen de plantenbakken van woonbootbewoners 

17. Ik heb daar niet rondgelopen 

18. Naast de plaskruizen in de Anjelierstraat, hoek Prinsengracht  

19. Voor m’n deur 

20. Prinsengracht, hoogte nr 744 

21. In de Bakkersstraat. Er stond hier geen enkel plaskruis. Alleen aan de Amstel t.h.v. de 
Bakkersstraat stond een toiletwagen. 

22. Amstel in de gracht en tegen de muren van de woningen. Dan hebben we het nog niet over 
alle mannen die gewoon op de bootjes overboord pissen. 

23. Prinsengracht/Amstelveld 

24. Nieuwe Spaarpotsteeg , tussen Singel en Spuistraat  

25. Heintje Hoekssteeg 

26. magere brug, oostzijde 

27. vanuit plezierboten, aan de kade, en tegen bomen van de prinsengracht 

28. Bij mij in t portiek, violettenstraat  

29. Noorderdwarsstraat 

30. in zijstraten van de hoofdroute (Prinsengracht) 

31. vanaf boten/ tegen bomen maar minder dan andere jaren 

32. Looiersgracht 2x in onze portiek geplast (niet het moment, maar gevolg gezien) 

33. Prinsengracht en zijstraten 

34. Oudezijds Voorburgwal-Sint Pieterspoortsteeg 

35. Oudezijds, Sint Pieterspoorsteeg, Nes, Rokin 

36. plassen in de keizersgracht 

37. Achtergracht 21 sousterrain 

38. PortiekPrinsengracht 743 

 
I B Geen meldingen of klachten ingediend, andere redenen dan keuzemogelijkheden: 

1.  Zienswijze ingediend aangaande omvang evenement op Amstelveld. 

2. afwezig alleen na afloop troep kunnen constateren 

3. wijkagent greep niet in bij plassen tegen mijn auto. handgemeen, gooiden drank en rommel in de gang 
van mijn pand; wijkagent stond er bij, maar doet zijn werk niet. 

4. Heb het gemeld op de bijeenkomst van het wijkcentrum/ 
Drie grote geluidsbronnen rond magere brug die de muziek en gezang van de boten van de europride 
overstemde. Op grote afstand op de wal gaf dat een geluid van 77 -80 dB 
Hier had makkelijk tegen opgetreden kunnen worden. 

5. Gemeente doet niets met klachten 

6. De touristen denken dat hier in Amsterdam alles kan. Ze halen hun schouders op als je ze vraagt de 
rommel die ze willen achter laten op je stoep voor de deur, mee te nemen. Ze zien onze stad als een 
pretpark.  
Ook tot diep in de nacht brallen ze luidruchtig voor je deur.  
Niet prettig en uiterst irritant. 
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7. Gesproken met eigenaar van ‘t Mandje en dat scheelt een 
hoop. Heb zelf mijn huis anders ingericht, waardoor ik 
minder last heb van de muziek van ‘t Mandje. Best nog 
lawaai maar binnen de 98 dB. 

 
 
 
 
 

 

8. te laat om te reageren.... 

9. Ben de deur maar niet uit geweest en op 3-hoog op de Kloof niet meer last van lawaai, drukte en gedrag 
e.d. dan op andere dagen deze zomer, bovendien was de route anders deze keer en niet over de 
Zwanenburgwal. Er zijn sowieso te weinig prullenbakken. 

10. ik was niet in de stad (vakantie) 

11. De Amsterdamse binnenstad  is geen reservaat voor klagende,  witte welgestelden en enige overlast hoort 
bij een levendige stad. 

12. Ik deed mee met het geluidonderzoek. 

13. Elk jaar gaan wij op de vlucht voor de onverdraaglijke overlast, m.n. Geluid. Niet allen auditief maar ook 
fusiekerken waarneembaar.  
Communicatie wordt (binnenshuis) onmogelijk. 
Na een volle dag en langer ben je dan compleet uitgeput! 

14. Wat me wel opviel is dat de avond voor de canal parade en de avond erna er extreem veel nachtelijke 
schreeuwende mensen waren. De weekenden in juli waren rustiger, maar de weekenden en sommige 
door-de-weekse avonden kennen veel nachtelijke schreeuwers, vooral mensen die op luide toon hun 
ruzies “uitvechten”. Dus achteraf was het niet zo verschillend. Dit gaat door tot 4.30 uur. 

15. ik neem aan dat er veel te weinig capaciteit was om die enorme hoeveelheid afval snel te af te voeren. De 
afvalcontainers stonden alleen op de Prinsengracht. Ook op de Keizersgracht en Kerkstraat lag veel afval, 
maar dat hebben de bewoners zelf zij elkaar geveegd en in zakken gedaan. Het is dan wel een 
teleurstelling dat die zakken dan nog dagen blijven liggen. 

16. Ik ben weggegaan uit het centrum op zaterdag 6-8 

17. Bij mij in de buurt was er sprake van geringe overlast. 

18. Er zou voor alle elementen in en rond Amsterdam één duidelijke informatiepunt op internet dienen te zijn 
waar in detail aangegeven zou dienen te worden wanneer en waar er evenementen plaatsvinden met op 
die website een mogelijkheid om eventuele klachten te kunnen registreren. 

19. Ik ben de stad uit gevlucht om de extreme drukte te ontlopen. Dat doe ik elk jaar. 

20. Ik ben weggevlucht voor de herrie 

21. Ik ben de stad ontvlucht 

22. Al eerdere jaren heb ik bezwaar gemaakt tegen de “sliertjes-kanonnen”. Die rotzooi blijft nog weken 
gracht, plantenbakken, straat en daken vervuilen. Ook vind ik het al jaren absurd dat aan- en afvoer van 
pontons (tbv de drijvende tribune bij de Amstelsluizen) per vrachtwagen en hoogwerker geschiedt (met 
verkeersopstopping en schade aan de bomen) ipv van over het water met een sleepbootje. Verder de 
“normale” ellende als aanvaring van een onkundige feestschipper met mijn (stilliggende) woonboot. Het 
overdreven geluidsniveau, etc. 

 
I C Wel klacht/melding gedaan: 

1. Ik heb online aan de politie en waternet doorgegeven dat het na afloop van de parade volledig uit de 
hand liep op het water. Toeschouwers wilden met hun boot vertrekken maar omdat alle zijgrachten 
waren afgesloten, er totaal geen coördinatie was, liep het volledig uit de hand. Mensen en boten 
kwamen in de verdrukking. Met name  bij het Amstelveld, waar idioot genoeg een feest was 
georganiseerd kropen de mensen over elkaar heen om de wal te bereiken. Of probeerden via een 
woonboot de kade te bereiken. Er was totaal geen toezicht of sprake van crowdmanagement. Ook de 
beloofde toezicht op versterkte muziek aan boord en illegale commerciële bootfeesten was een 
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lachertje. De politie stond erbij en keer ernaar. De overlast op het water in de omliggende grachten was 
groot, heel veel sloepen met bonkende bassen tot laat en veel hardvarende boten. Toezicht was nul. 

2. afsluiting van de prinsengracht (stremming) had geen enkel effect. het doorvaren van bootjes na agp 
botentocht duurde tot 21.37 uur op prinsengracht na reguliersgracht 

3. Gevraagd om minder podia en minder geluidsoverlast voor bewoners. 

4. Ik heb gemeld dat de gemeente in brieven schrijft dat er gehandhaafd gaat worden op versterkte muziek 
op aangemeerde boten, om 10.00 gingen de eerste speakers aan om laat in de avond pas weer uit te 
gaan. De gemeente moet geen valse verwachtingen creëren en realistisch informeren. Zeg gewoon dat 
er overlast zal zijn. 

5. vaak genoeg meldingen gedaan 
Ze doen er niets mee en zijn vaak onbereikbaar of er is geen handhaving 

6. Telefonisch over de enorme hoeveelheid vuil voor onze deur. Een zeer aardige dame van de gemeente 
heeft me te woord gestaan en het ging ook om de slechte verlichting op de Oudezijds. Er lag wekenlang 
een vuilnisbak vol met afval naast een boom. 
Dat is inmiddels opgeruimd. 

7. I reported music and people noise from a bar called Snappers on Reguliersdwarsstraat 21. They were 
allowed to be opened until 1am, but they stayed opened until 3.30am and were playing music on the 
street and serving drinks to people on the street. 

8. IK ONTVLUCHT DE STAD DE LAATSTE 10 JAAR TIJDENS GELUIDSOVERLAST GEVENDE EVENEMENTEN. 

9. Overlast versterkte muziek en illegale horecapraktijken op sloepen 

10. Ik heb op donderdag gemeld dat de soundchecks op het Rembrandtplein al waren begonnen;dit is in 
strijd met de vergunning en met de bewonersbrief die ook aangeeft dat dit pas morgen vanaf 14.00 
plaatsvind. Heb aangegeven dat ik dit niet normaal vind omdat we al genoeg herrie te verduren zouden 
krijgen en omdat vrijdag vroeg genoeg is. Wat heeft een bewonersbrief voor waarde als je je vervolgens 
niet houdt aan wat er in staat? De reactie op de melding was als volgt: Wat is gedaan:  “Extra toezicht 
komende periode. 
Aanvullende informatie:  uw melding is in behandeling genomen er zal extra toezicht zijn deze komende 
dagen. Uw melding is doorgegeven aan de afdeling evenementen ter evaluatie voor een volgende 
aanvraag betreffende dit evenement”. 

11. Ja, studentenhuis op Prinsengracht had nog een afterparty bedacht. Politie gebeld, die meer klachten 
hadden en ook langs is geweest.  

12. via twitter bij stadsdeel centrum en gemeente amsterdam: prullenbakken in Run-, Huiden- en 
Berenstraat werden opgehaald, de gevulde zakken op de hoek van de straat gepleurd. Hebben daar tot 
dinsdag 9/8 gelegen 

13. Gebeld met de gemeente 14020. Duidelijk gemaakt dat er een commerciële boot in de prinsengracht 
277 lag met grote boxen. Twee zaken waar op gehandhaaft zou worden commerciële en versterkt 
muziek. We hebben een mannetje op een brommer gezien die een beetje in de rondte heeft gekeken, 
voornamelijk naar een “ dicht” restaurant. Waarschijnlijk wist deze man niet dat een boot in het water 
ligt. Daarna is hij weggereden. Later kreeg ik een mailtje dat er een waarschuwing is gegeven. Heel 
vreemd. Want de boxen hebben staan loeien vanaf half 10 en ook tijdens de parade!!! 
Later kreeg ik ook nog een melding dat de klacht was afgehandeld.  
Er moet niet meer gewaarschuwd worden maar Hoge boetes gegeven worden.  
Een paar honderd euro lachen die mensen om, want ze verdienen er veel geld mee. 

14. geluid overlast van studentenhuis na afloop feest amstelveld. politie gebeld maar die durfde niet te 
komen 

15. via email 
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II. Vragen aan bewoners aan de route van de botenparade 

(gezien de postcode van respondenten ook door een aantal 

bezoekers beantwoord) 

  De botenparade is traditioneel luidruchtig, maar versterkte muziek op particuliere boten 
geeft zeer veel overlast en is daarom niet toegestaan. Om overlast tot diep in de nacht 
tegen te gaan is de Prinsengracht tot zondagochtend gestremd geweest voor pleziervaart.  
 
 1. Was er voor de parade langs kwam al sprake van 
versterkte muziek vanaf het water? 
 

ja 24 

nee 14 

weet niet 19 

Vanaf hoe laat ZIE II A 
  Vergeleken met vorige jaren was dat: meer 7 

 
hetzelfde 28 

 
minder 11 

2. Was er na afloop van de parade sprake van 
versterkte muziek vanaf het water?  

ja 32 

nee 14 

weet niet 12 

Tot hoe laat ZIE II A 
  Vergeleken met vorige jaren was dat: meer 9 

 
hetzelfde 25 

 
minder 13 

3. Naast de muziek enz van de boten, was er 
tegelijkertijd sprake van luide muziek vanuit woningen, 
horeca e.d.? 

ja 22 
nee 33 

Zo ja, waar was dat dan? ZIE II B 
 

  4. Verdere opmerkingen, klachten of complimenten: ZIE II C 
  

II A Versterkte muziek op het water voor, resp. na de botenparade 
 Muziek voor parade vanaf Muziek na parade tot 
1.  vroeg  
2.   zie boven, zeker tot 00:00 
3.  tussen 10.00 en 14.00 uur 22.00 uur 

4.  Geen idee wanneer - maar voor 
mij was het geen probleem 

Idem  

5.  13:00 uur 19:00 uur 

6.   Tot 01 u ‘s nachte 

7.  toen wij gingen kijken voor dat de 
tocht ariveerde waren ze al bezig 

weet niet 

8.  10 Tot laat. 23.00 

9.  13 uur 20.15 

10.  12.00 uur 00.00 uur 

11.   1 á 2 am 

12.   23 

13.   00:00 

14.   22.00 uur 

15.   denk tot begin na de avond 

16.  Uurtje ervoor Uurtje erna 
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17.  8.00 uur 3.00u smorgens 

18.   Tot 1 uur s nachts 

19.  vanaf 10 uur  

20.   00:00 

21.   19 

22.  11 21 

23.  13.00 uur 24.00 uur 

24.   pl/min 23.00 

25.  1000 uur 2300 

26.   23:00 

27.  Rond 9 uur begonnen.   

28.  14 22.00 uur 

29.  ±11.00 uur ± 23.00 uur  

30.   9  uur door boten. met installatie 

31.  12 uur (ongeveer) 22.00 uur + meer incidenteel 

32.  2 uur voor het officieel begon ongeveer tot een uur na sluiting 

 
II B Luide muziek vanuit woningen en horeca (buiten de vergunde feesten) 
1. vanuit de utrechtsestraat, vanaf amstelveld 
2. Het is vaak niet duidelijk maar ook voor mij niet relevant of muziek van de wal komt, van de woningen, of 

van het water. 
3. Cafe Brandon en Westermarkt 
4. Woonhuis 
5. Met name aan de Amstel bij de Halvemaanbrug en Rembrandtplein. 
6. Bij odette hoek Prinsengracht / weteringstraat. Speakers op statieven. 
7. Café Spanjer &van Twist Leliegracht 
8. Cafe Brandon 
9. Prinsengracht bewoners boxen uit het raam en op de trap, vreselijke mensen 
10. Uit diverse woningen aan de Prinsengracht. Niet storend en vooral gezellig 
11. Prive feestje bij Cafe Spanjer & van Twist, Leliegracht 60. Zo veel lawaai dat het de Westermarkt 

overstemde. De straat was bovendien geheel geblokkeerd. 
Ook Cafe Bradon heeft een eigen feest gehouden, Keizersgracht 157 

12. Prinsengracht huizen 
13. Prinsengracht 1025 
14. Prinsengracht 1025 
15. Café Prik - Spuistraat en op de Torensluisbrug 
16. pleinfeest Westermarkt 
17. langs de botenparaderoute op de grote pariculiere boten (sloepen) waar kleinere feestjes waren 

georganiseerd. 
Ook op de zijgrachten - Lauriergracht , Looiersgracht, Leidsegracht e.z.v. 

18. studenten huis pr .gracht 
19. Rak tussen Rundstraat en Leidsegracht. Vanaf 10:30 in de ochtend al (pand Cristofori). 
 
II C Verdere opmerkingen, klachten of complimenten betr. de botenparade 
1. de vuilnisbakken waren nagenoeg leeg en de walkant vol, helaas geen effect. 

de stremming is een onzinnige maatregel gebleken zonder effect 
handhavers niet waargenomen vanaf mijn woonboot 
het was drukker dan vorig jaar doordat mensen bleven hangen in deze buurt 
sprake van agressie van boten in de natocht 
ongeleid lawaai 

2. Al dat gezeur van de Prinsengrachtbewoners, en dat processen voeren, ook namens mij!  
Die paar keer per jaar dat het feest is. En telkens wordt het onmiddellijk schoongemaakt. 
Ik ben blij dat ik op de Prinsengracht mag wonen, en vind dat deze andere Prinsengrachtbewoners daar 
eens over zouden moeten nadenken. 

3. Gemeente reiniging was op dezelfde avond aanwezig. 
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4. Het is begrijpelijk dat veel mensen in het centrum van Amsterdam willen feestvieren. Maar de bewoners 
hebben daar onevenredig veel last van: met name geluidsoverlast gedurende de laatste vrijdag, zaterdag 
en zondag, veroorzaakt door versterkte muziek. Zowel overdag, ‘s avonds als ‘s nachts is het voor ons als 
bewoners in de praktijk niet doenlijk om in ons huis (Groenburgwal) te zijn of te slapen. Dit kan niet de 
bedoeling zijn en we vinden oprecht dat de balans tussen feestvierders en bewoners scheef is. 

5. Wel veel beveiliging! 
6. Wat een gezeur zeg!!! Wat is dit voor oproep tot collectieve spionage. 
7. Fantastisch vaarverbod Leliegracht 
8. Minder lawaai dan vorig jaar hoofdzakelijk doordat  het opvaren naar de Korte Prinsengracht meer 

gedoseerd was. Dus minder opstopping op het Westerdok. 
9. I called the Gemeente Amsterdam before the Gay pride and asked them what the rules were for bars, as I 

know that the bar next to my house (Snappers) is often playing loud music.  
The gemeente confirmed the rules and said that they would have inspectors during gay pride. But when I 
called them to report a noise complain, they said that they could not go visit the places and the 
noise/music/people continued until after 3am. 

 
10. Mijn antwoorden zijn weet niet omdat ik noodgedwongen de stad uit was. 

Eerdere ervaring heeft mij er toe gedwongen dit te doen. 
11. Vindt dat de evenementen prima zijn verlopen. Woon zelf aan de gracht. Er komen genoeg feestvierende 

mensen voorbij. Blijf het leuk vinden!!! Hoort bij Amsterdam!!! Duizenden mensen hebben plezier gehad 
aan de Gay Pride. 

12. OMDAT IK LANGS DE ROUTE WOON ONTVLUCHT IK DE STAD 
13. Prima verlopen dit jaar.  

Beter schoongemaakt dan vorig jaar. 
14. De gayparade is een prima evenement alleen laat de mentaliteit van de touwschouwers te wensen over. 

Klimmen ongevraagd op woonboten, vernielen plantenbakken, urineren waar het uitkomt.  
15. Wij waren blij dat de Leliegracht afgesloten was en later de Prinsengracht, zodat het na 24.00 uur rustig op 

het water was. 
16. Het grove vuil was vlot weg, het kleine vuil niet. Was een goede sfeer. Meer politie en security 

Werd toch weer gebruik gemaakt van SNIPPERKANONNEN. 
17. Reiniging was met 2 dagen geregeld, verliep heel redelijk, ook tijdens de parade. Maar geluid op de boten 

die na de parade volgen is dus blijkbaar niet te voorkomen.   
18. Ik woon niet direct aan de route van de botenparade, maar heb zaterdagavond tot ongeveer 11 uur nog 

wel luide muziek vanaf boten gehoord. Ik woon al ruim 20 jaar in postcodegebied 1015. De laatste jaren is 
de geluidsoverlast van evenementen exponentieel toegenomen. Mijn woning is nogal hoog gelegen en 
daardoor hoor ik vanaf evenementen uit Amsterdam-West, -Noord, -Oost en -Centrum de bastonen die op 
evenementen tegenwoordig een vast ingrediënt lijken te zijn (en dit dan vaak urenlang tot regelmatig later 
in de avond (bijvoorbeeld tot 11 uur). Overigens vind ik voor de rest in Amsterdam bijna alles prima 
geregeld en ben ik heel tevreden dat ik in zo’n mooie en prettig leefbare stad mag wonen. 

19. Kan Amsterdam de Keepereet niet beter aan Hoofddorp of Almere schenken? Die kunnen wel wat 
levendigheid gebruiken. De Keepereet is al jaren niet leuk meer. Al die overheids- en bedrijfsboten hebben 
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niks met homo-emancipatie te maken. 
20. - Europarade als evenement duurt onnodig veel te lang - ruim 2 weken  

- Geen handhaving gezien, als die überhaupt mogelijk is met zo massa mensen. 
- Te veel aandacht voor de veiligheid en te weinig voor het verlopen van de  organisatie  
- Voor de bewoners langs de route heeft dat heel veel overlast, verplicht auto’s verplaatsen, 
wegafsluitingen, omleidingen,  e.z.v.  
- Te veel evenementen in de grachtengordel in 1 maand - Europarade - 2 weken,  
    Prinsengrachtconcert - 1 week ( incl. grachten festival !!) 

21. Particuliere feesten uit woningen gingen tot zeker 13:00 uur door. Muziek vanaf de boten was veel te luid 
voor een normaal leven binnenshuis. 

22. Beter georganiseerd dan voorgaande jaren en veel betere schoonmaak inzet. 
 
 

III. Vragen aan bewoners bij een van de locaties waar plein- of straatfeesten zijn 

gehouden  
Kruis aan bij welke locatie u woont (*) Rembrandtpl e.o. 13 

 Amstelveld 10 

 Zeedijk 12 

 Stopera 3 

 Westermarkt 16 

 Elands/Hazenstraat 4 

 Spuistraat 4 

 OZ Voorbw 5 

 Utrechtsestraat 2 

 Dam 1 

1. Had u een bewonersbrief ontvangen met informatie 
over het feest, op- en afbouw van podia, soundchecks, 
en de duur van de feesten?  

ja 40 

nee 24 

- Indien ja. Was de informatie duidelijk, volledig en –
achteraf- correct?  

ja 32 

Kunt u dat toelichten ZIE III A   

- Indien nee: Vindt u dat u informatie had moeten 
krijgen?  

ja 18 

Kunt u dat toelichten? ZIE III B   

2. Hebt u overlast ondervonden van op- en afbouw van 
podia en installaties?  

veel 4 

weinig 25 

 geen 31 

3. Hebt u overlast ondervonden van soundchecks?  veel 5 

 weinig 32 

 geen 21 

4. Wat vindt u van de duur van het evenement op uw 
locatie?  

goed 21 

te kort 5 

 te lang 35 

Indien te lang. Hoeveel uren vindt u redelijk? ZIE III C   

5. Had u binnenshuis last van de muziek buiten?  uren lang 24 

 nu en dan 17 

 geen 19 

6. Als u binnenshuis last had, kwam dat door (*) te luide muziek 39 

schreeuwende dj’s e.d. al of niet verstaanbaar 13 

niet herkenbaar als muziek, flarden van  allerlei klanken 14 
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niet herkenbaar als muziek, je hoorde alleen maar bonkende bastonen 16 

 anders 9 

Indien anders, kunt u dat toelichten? ZIE III D   

7. Kon u binnen gesprekken voeren zonder 
stemverheffing, kon u normaal telefoneren? 

geen probleem 34 

nu en dan 19 

 veel 0 

8. Kon u normaal tv-programma’s volgen?  
 

ja 33 

soms niet 9 

 nee 17 

9. Bent u uw huis ontvlucht vanwege het lawaai?  
 

ja 21 

nee 43 

Wanneer bent u uw huis ontvlucht vanwege het 
lawaai? (*) 

do 5 

vr 18 

 za-middag 20 

 za-avond 20 

 zondag 12 

10. Hield de muziek op om 24:00 uur?  ja 53 

 nee 7 

11. Was de menigte daarna nog binnenshuis te horen?  ja 24 

 nee 36 

12. Hebt u moeite gehad om uw huis in of uit te kunnen 
door de drukte? 

ja 11 

nee 50 

Kunt u aangeven wat de hinder was, of waar die hinder uit bestond? ZIE III E 

13. Wilt u verder nog iets kwijt? ZIE III F  

   
III A Was de informatie op bewonersbrief duidelijk, volledig en –achteraf- correct? 

1. goed beschreven 
2. Duidelijk genoeg om zoals elk jaar op tijd te vluchten. 
3. muziek te hard 
4. informatie helder echter bleek een 06 nummer niet operationeel 
5. telnr klopt niet; waternet ontbrak 
6. Moeilijk om er achter te komen waar de podia precies zijn en op welke tijden de vergunning versterkte 

muziek toestaat. 
7. Volledig 
8. I didn’t receive any communication about this event. 
9. Vaag en niets betekenend 
10. Geen toelichting nodig, was gewoon ok. 
11. Weet ik dus ook niet 
12. Goede communicatie uit de BIZ 
13. 2

e
 ja voor zover ik kan nagaan 

14. Er waren maar liefst 7 feesten in onze directe omgeving maar we ontvingen slechts een brief van de 
feesten op het Rembrandtplein. Hierin bleek ook nog eens vermeld dat de soundcheck van het slotfeest 
op het Rembrandtplein op zondag al vanaf 10.00 zou plaatsvinden terwijl dit volgens de zondagswet niet is 
toegestaan en nadrukkelijk in de verleende vergunning stond dat het pas vanaf 13u mocht en bij 
ontheffing vanaf 12uur. Na 2x hierover naar de afdeling vergunningen gemaild te hebben over 
opheldering, kregen we pas bericht dat soundchecken op zondag vanaf 12.00 uur zou beginnen. De brief is 
echter niet gecorrigeerd en opnieuw verspreid. 

15. Wat er in brieven stond, is ook in praktijk gebracht. Was dat de wind westen was, dus hadden we er dit 
jaar iets minder last van. 

16. De informatie komt niet overeen met het werkelijk verlopen van de parade en de fesstiviteiten daar om 
heen 
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17. opruimen ging door tot 21 uur in de avond 
18. het klopte 
19. Mijn locatie staat er niet bij. Bij de korte Prinsengracht 
 
III B Vind u dat u een  bewonersbrief had moeten krijgen, toelichting: 

1. Heeft geen zin, ze gaan natuurlijk nooit vooraf aangeven dat de muziek te hard gaat staan. 
2. Misschien wel, 
3. Dan waren zeker naar Duitsland gereden om deze onzin te ontwijken. 
4. Zodat ik kon anticiperen. 
5. Bewoners dienen infromatei te krijgen met telefoonnummers waar men terecht kan met vragen of 

klachten 
6. I think I should be informed very precisely about 1) the rules, and 2) how the rules are checked and 

enforced.  
The rules that were published on the Gemeente website were not respected at all and it’s just ridiculous. 

7. Maakt nl. Niets uit. De organisatie gaat gewoon zijn gang en hanteert eigen regels net zoals de gemeente 
die hier aan mee werkt 

8. Op zich zou dat moeeten. Overigens woon ik in het deel van de Spuistraat waar geen feestjes waren. Ook 
geen specifieke gay-cafe’s 

9. In de brief, die ik achteraf achterhaalde, stond alleen het telnr 14020 en niet het telnr van Waternet. 
Ook was er voor de test te ruime tijd opgegeven. 
Overigens, mijn complimenten, dat de test kort werd gehouden. 

10. de website van de gemeente is voldoende. 
11. Van alles wat zo dicht in je buurt plaatsvindt kun je in meer of mindere mate overlast ondervinden. Al is 

het niet van geluid dan wel van drukte (mensenmassa’s) of afzettingen. Als je je huis uit wilt of juist terug 
wilt keren dan is het handig om hier van op de hoogte te zijn. Brieven over het feest op de Amstel (Club 
Roque) is ook nooit online gepubliceerd. 

12. ik wil weten waar ik aan toe ben zodat ik de stad eventueel op tijd kan verlaten 
13. Bij de Gay Pride en bij Koningsdag is het altijd overal een zootje met veel geluidsoverlast. Dat is maar 2 

dagen per jaar. Dat moet een Amsterdammer kunnen accepteren. 
14. We hebben volgens mij geen bewonersbrief gekregen, maar wisten toch wel dat er een feest was op de 

oudezijds voorburgwal, omdat dit de laatste jaren elk jaar is. 
15. Toelichting overbodig. Je wilt als slachtoffer weten waar je aan toe bent. 
16. het is vanzelf wel duidelijk 
 
III C Als u het evenement op uw locatie te lang vindt duren, hoeveel uren vindt u redelijk?  
1. De DJ op de Zeedijk zou beperkt moeten worden van 19 tot 23 uur 
2. 3 uren 
3. de omvang is onacceptabel en de overlast enorm. tot 22.00 uur en een kleinschalig evement past beter bij 

de buurt 
4. 4 uurtjes 
5. Van 14u tot 22u op 1 dag. En in ieder geval geen 2 of 3 dagen. 
6. twee dagen achterelkaar staat gelijk aan marteling 
7. Geen uren 
8. Zo’n feest dient om 22,00 uur afgelopen te zoijn. Dan nog een afkoeluur. Bewoners hebben recht op 

weekend rust bij een drukke werkweek. 
9. 1 dag á  4 uren 
10. I am happy for the party to continue until midnight, but not later. 
11. 2 tot 3 uur 
12. Momenteel is er versterkte muziek vr 18:00-0:00 en za 13:00-0:00 uur. Dit betekent 15 uur lawaai. Met 

het huidige volume (~100dB) is dit echt ondragelijk lang. 
13. alleen gay pride dag, de dag ervoor en erna was het zwaar 
14. ik aarzel: 3 dage is niet kort, maar niet langer dan voorheen. Laat het vooral niet langer worden 
15. na de tocht moet de gracht echt leeg en dicht zijn 
16. Feest zou m.i. van 18.00 uur tot 22.00 uur + afkoeluur dienen te duren 
17. 1 dag+avond 
18. 24 uur 
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19. Ik vind dat een degelijk groot evenement niet past in de woonbuurt Amstelveld, dus altijd te lanf! 
20. Totaal 28 uur muziek verdeeld over 3 dagen! 1 dag is wel genoeg. Vroeger had je op vrijdagavond een paar 

uurtjes muziek, op zaterdag de hele dag en het slotfeest was bij de Stopera ipv op het Rembrandtplein. 
Toen was het veel beter te doen. Ik vind 10 uur wel de max. Het gaat er ook om dat het zoveel dagen 
achter elkaar is, dat beinvloedt je tolerantiegrens. Dit jaar op vrijdag al vanaf 16.00 uur. Zo steeds meer 
uren. Niet nodig. 1 dag kun je nog wel ontvluchten maar bij 3 dagen is je huis onbewoonbaar. 

21. Tot ‘s avonds 22 uur. 
22. Amstelveld is 2 avonden gedoe, zou toch met 1 ook moeten kunnen. 
23. 2 uur 
24. Hoe langer alles duurt, hoe langer ik de stad uit moet om de drukte te ontvluchten. 
25. rond 10 uur ‘s avonds. Hoogstens tot 11 uur. 
26. duur euro pride 2016 was 2 weken, 1 weekend is genoeg 
27. heeft niks meer met gaypride te maken = gewoon commercieel feest 
28. 3 - 4 uur 
29. het zou echt om 8u over moeten zijn 
 
III D Last van de muziek, anders dan genoemde oorzaken 
1. Op en afbouw podia OZ Voorburgwal en Zeedijk bij de OZ Kolk 
2. het werk gaat door; tot 19.uur ben ik open; er is dubbelglas 
3. Misschien was best nog wel hard, maar binnen de 98 dB. Heb zelf maatregelen getroffen en ben op de dag 

van de botenparade weggegaan. 
4. Wij zijn het huis uitgevlucht en naar de bioscoop gegaan. 
5. Enkele ramen 
6. Als musiek word gespeeld op de rembrandtplein zel horen we dat altijd in ons slaapkamers aan de Amstel 

.. 
7. Zeer verontrustend effect. Slecht voor het menselijk gestel 
8. Bij evenementen in de buurt had ik altijd overlast binnenshuis vooral de bonk geluiden van de bassen zijn 

zenuwslopend. Vandaar mijn vlucht gedrag 
9. Muziek was erg leuk en stopte exact op tijd.  

Goed schoongemaakt. 
Goede communicatie. 
Geslaagd feest. 

10. Kotsenden mensen voor de deur. Pissen de mensen voor de deur fietsen scooters voor de deur 
11. Muziek voor de stopera + Amstel + Rembrandt plein + Amstelstraat. 

Alles door elkaar , wellicht geen probleem als je op 1 locatie aanwezig bent maar als je 3 hoog woont dan 
komen al die muziekklanken binnen een straal van een paar honderd meter bij elkaar als een grote 
kakofonie. Betekent dus ramen dicht om te kunnen praten en tv te kunnen volgen. 

12. Geluidsoverlast in welke vorm dan ook maakt, dat het merendeel bewoners huis en stad verlaten. Er 
wordt onderling beetje bij gehouden wie weg is, om zicht op gebruik van stoep en kelder entree te 
houden. Ik ben er voor de komende 2 jaar weer vanaf... 

 
III E Waardoor werd u gehinderd uw huis in en uit te komen? 
1. Wij vluchten al jaren 4 dagen ons huis uit omdat we uit ervaring weten hoe erg het is. 
2. lallende mensen boor de deur 
3. vrijdag hinder door geparkeerde fietsen voor de ingang van mijn huis, op zaterdag was enorm druk 
4. De hinder was voornl door  de muziek,hele harde bastonen,ik woon hier bijna 20 jr maar dit,de keiharde 

muziek ,en de mensenmassa voor cafe Prik ,spande de kroon . 
5. Op zaterdag ben ik om 06.00 u weggegaan, dus heb de dag van de botenparade geen last gehad. 
6. Bij het mooie weer moest ik ramen sluiten omdat ik tussen de stopera en amstelveld in woon (magere 

brug) en last had van de versterkte muziek. Het kan zijn dat het met de wind te maken had, maar 
vrijdagavond was behoorlijk luid. Niet eerder zo ervaren. 

7. De duur, het volume en het soort muziek op de Zeedijk  is echt ondragelijk. Op basis van ervaringen tijdens 
voorgaande jaren en het lawaai dit jaar op vrijdag avond, ben ik bewust mijn woning ontvlucht. De Zeedijk 
is een smalle straat, dus geluid wordt enorm weerkaatst. Binnen in mijn woning (met ramen dicht), kan je 
elkaar nauwelijks verstaan. Mijn suggestie zou zijn het volume sterk te verlagen en/of de duur te beperken 
(b.v. 2 uur op vrijdag en 4 uur op zaterdag). 

8. Te veel mensen op een plek. Opstoppingen. Vuil op straat.  Ranzigheid. 
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9. Omdat overal mensenmassa’s op straat stonden bij de feesten die letterlijk in alle straten rondom ons huis 
waren, hadden wij moeite om onze straat te bereiken. 

10. Vooral de bezoekers in de Paardenstraat/ Vive la Vie  blijven lang napraten/feesten  op hoek 
Paardenstaart /Amstel meestal ook veel “lief en leed”wat “uitgevochten” moet worden door vooral de 
dames. 

11. Amstelveld is te klein voor hoeveelheid bezoekers, of om gekeerd, er zijn te veel bezoekers. Op 6 augustus 
is omgeving tot 2 maal geheel afgezet geweest omdat er te veel bezoekers op Amstelveld aanwezig 
waren. 

12. Nogmaals, ik ben een paar dagen de stad uit gevlucht. 
13. Vrijdag avond was het redelijk. Maar zaterdag was het aan het eind te luid. 
14. Ik kon zaterdag niet met de fiets thuis komen door drommen mensen 
15. Enige hinder hoort bij het feest. Geen probleem. Alleen het urineren in de straat is vervelend. 
16. mensen zittend en drinkend om mijn vensterbanken, veel vuil voor de deur , wildplassen 
 
III F Wilt u verder nog iets kwijt?  

1. nee 

2. Wij ontvluchtten het huis reeds voor de festiviteiten. voor geluids-en publieke overlast. De gaypride past 
in de stad, maar een evenement van de omvang van de afgelopen jaren gaat de maat van het stadsdeel 
ver te boven.  
Het is merkwaardig dat vele vaste bewoners in die periode de stad onvluchtten. 

3. Stop met de vergunning voor 3 dagen versterkte muziek op en rond de smalle Zeedijk waar veel 
bewoners al dagelijks in de drukte leven! 

4. ja de policies van evenementenbureau zijn niet helder. maatregelen sluiten niet aan bij de realiteit 

5. Via email een blije bewoner die niet wist dat de route gewijzigd was: 
- Heb op geen enkele manier overlast ondervonden van de Gay Pride, dacht zelfs dat het evenement pas 
op zondag zou zijn. Ben wel een beetje doof maar ik had wel mijn gehoorapparaat in. Fijn dat U de zaak 
goed volgt. 

6. Wij hebben afgelopen jaren zo veel overlast, smerigheid, lawaai en andere narigheid ondervonden in 
het weekeinde van de Gay Parade, dat wij er dit jaar voor hebben gekozen de stad tijdens het 
weekeinde  met onze kinderen te verlaten. De enquete geeft geen mogelijkheid dat te vermelden, 
daarom doe ik het middels een berichtje per mail. Ik zou zeker nog polsen hoeveel mensen net als wij de 
stad “ontvlucht”  zijn.  
Als enige, niet onbelangrijke klacht wil ik aangeven dat ons mini-tuintje van 5x5 meter bij terugkomst 
bezaaid lag met BREDE, FELGEKLEURDE PAPIERSNIPPERS. Wij wonen niet eens aan de route, maar op de 
Leidsegracht tussen Prinsengracht en Keizersgracht. We hebben door de vele gekleurde papiersnippers, 
moeilijk op te ruimen, plakte aan alles vast door de regen ! -  ervaren dat er een enorme hoeveelheid 
rommel de lucht is ingeblazen. Wat een ellendige ontwikkelingen toch allemaal. 

7. Dat de communicatie met de bewoners beter is verlopen en dat er nu echt aandacht voor is. Het is 
jammer dat er dan meteen geroepen wordt, dat je “zeurt” en dat de bewoners eigenlijk willen dat het 
afgeschaft wordt. Dit is zeker niet de intentie, maar als een evenement steeds groter wordt, is het zinnig 
om dit dan aan te passen aan de capaciteit van de stad Amsterdam en de bewoners. Amsterdam heeft 
ook zijn grenzen. 
Bij elk evenement in Amsterdam moet standaard aan de bewoners en de capaciteit stad gedacht 
worden. Dan ontstaat er dialoog. 

8. positieve punt was dat de Amstel en magere brug snel schoon was. Mijn straat nieuwe Kerkstraat 
richting Weesperstraat daarentegen minder goed schoongemaakt. De straat is een belangrijke 
aanvoerweg om naar het evenement te komen. Een hoop zwerfvuil van oa lege blikjes bier, 
fastfoodresten, servetten en papier. 

9. Weer plaas op de voordeur Amstel 120 122.  
Het is maar 2 keer per jaar laastig dat ik kan alkes horen hard musiek in huis - koninngsdag en gaypride. 
Zolang het word niet regulaarmatig vind ik het niet erg. Als dit word vaker zal ik heel erg vinden 

10. I’m happy to participate in any action to reduce the noise in the city 

11. Stop deze ongein. Het is geen goed visite kaartje voor de groep waar het omgaat. Mijn advies: 
onderscheidt je niet van anderen. 

12. Ben de stad 3 dagen ontvlucht. Ook tijdens koningsnacht en dag. In een hotel buiten de stad. Omdat het 
bijna onmogelijk is mijn huis in en uit te gaan. Amstel. Podia Stopera, Amstel en Rembrandtplein. Ook 
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onmogelijk om in de avond je auto te kunnen parkeren. Kies er voor om de stad 3 dagen uit te gaan. 
Beste oplossing voor mij. 

13. Ik vond het erg positief dat er dit jaar toegangsbandjes werden verstrekt aan de bewoners. 

14. Behoorlijk negatieve insteek heeft deze enquete!!! Wees blij met de aktiviteiten in Amsterdam. Ik weet 
een plek waar het lekker rustig is: De hoge Veluwe 

15. Evenementen niet dagen lang en huur eens levende muziek in zonder versterking. 

16. Ook al kwam de canal pride dit jaar niet langs mijn huis, ik vond opnieuw het kabaal te erg. Ik respecteer 
de doelstellingen van de gay pride, ook voor de extra  last vanwege  de “europese unie week”, maar 
mijn huis is niet opgewassen tegen deze hoeveelheid geluid.  
Ik heb een chronische aandoening en kan niet zo maar makkelijks ergens naartoe verkassen. Toch word 
ik hier jaarlijks toe gedwongen. 
Ik kan komende dinsdag niet bij de evaluatie aanwezig zijn maar zou de organisatie van de canal pride 
de volgende vraag willen stellen: 
Zou het een idee zijn alles eens te bekijken vanuit de behoefte van de bewoners langs de route en hen 
eens te vragen wat zij als helpend ervaren tijdens deze dagen? 
Ik bv zou willen vragen: waarom bieden jullie mensen die dat nodig hebben, geen alternatieve 
woonruimte aan tijdens deze voor hen bijzonder zware dagen? 
Beseffen jullie trouwens wat dit doet met mensen die een zwakke gezondheid hebben? 

17. Veel geluidsoverlast op de Oudeschans voor en vooral na afloop van de Pride. Dit is tot vroeg in de 
ochtend doorgegaan. 
Daarnaast weer veel wildplassers en poepers. Ook weer veel buitenlandse geparkeerde auto’s waar men 
in lag te slapen, geconstateerd de volgende ochtend. 

18. mijn stellige indruis dat er van gemeentewege geen weerstand wordt geboden aan de druk om dit soort 
festiviteiten uit te breiden, m.a.w. het lokale overheidsoor hangt naar - ook eigen - commerciële 
belangen boven die van de bewoners. Daarom ondersteun ik de alerte tegendruk van VVAB en 
binnenstad graag! Maar dat de jaarlijkse Gay Pride op zijn plaats is op en rond het homo monument, is 
eveneens mijn overtuiging. 

19. beperk de hoeveelheid boten die meevaren. dan is er korter overlast voor degene die het feestje niet zo 
leuk vinden. 
geluid op het water draagt veel verder. 
strengere controle op boten die na de Europride hun persoonlijke feestje nog eens over doen met 
versterkte muziek en kabaal door de grachten. 

20. Alle lof voor de schoonmaak. Het plein was de volgende dag brandschoon. 

21. Mag best weer een week duren! 

22. Doe de parade elkaar op een andere gracht of 1 x in de 4 jaar.  
Zet geen bussen van tv stations in de Laurierstraat dit een dan een aanlokkelijk punt voor plassers wn 
kotsers 
Wij hebben emmers met water op mensen gegooid die geen de deur stonden te pissen 

23. We kregen als bewoners in de directe omgeving van het Amstelveld een schrijven van de gemeente en 
europride over het fietsparkeren. op 5 en 6 augustus. Op de 5e hebben we van enige beperkende 
maatregel niets gemerkt. In de directe omgeving was het die vrijdagavond een fietschaos. 
Het Amstelveld evenement is het “Amstelveld e.o” evenement. Buiten het Amstelveld is het ook 
gewoon feest met drank, etc. De aantrekkingskracht is veel te groot voor deze woonbuurt. Het is gericht 
op een zeer breed publiek en heeft niets met creativiteit en innovatie te maken en al helemaal niet met 
de Amstelveldbuurt. 

24. De “Beachbar” die in de aanloop naar de plein- en straatfeesten op het Rembrandtplein stond (en de 
laatste dagen op het Thorbeckeplein), mocht geen alcohol SCHENKEN maar verkocht wel alcohol in de 
vorm van IJSJES. En dit terwijl er door de gemeente benadrukt werd dat het “niets anders zou worden 
dan een zogenaamd informatie/meetingpoint.”Het was echter gewoon 1 grote alcoholreclame, waar 
informatieverschaffing bijzaak leek. De gemeente liet weten dat “ijs niet valt onder de DHW zolang het 
ijs is en het ook als ijs verkocht wordt” Bizar! En dat in een gebied waar een alcoholverbod van kracht is 
(m.u.v. de terrassen). 

25. De wijze waarop organisatie Gay Pride zich als almachtige vergunning houder opstelt naar andere 
partijen, is weinig verheffend. Uitbater restaurant/cafe Nel op Amstelveld krijgt de keuze tussen of 
totaal onbereikbaar zijn, of dagopbrengsten delen. Is niet echt sympatiek.. 

26. Ondanks dat het podium dit jaar groter was dan ooit hield de muziek precies om 11 uur op zoals 



P a g i n a  | 20 
 

Wijkcentrum d’Oude Stadt ● Nieuwe Doelenstraat 55 ● 1012 CP Amsterdam● tel 020 -638 22 05  

● Bankrekening: NL03INGB0004871888 ●e-mail wijkcentrum@oudestadt.nl ● www.oudestadt.nl 

 

afgesproken. Muziek was ook ooit echt te luid. In dit geval complimenten voor de organisatie (paleis van 
Weemoed?), die de overlast voor de buurt heeft beperkt. 

27. Op zich was de organisatie van deze gaypride oke. De parade is in onze ogen het feestje. Dat moet 
doorgaan. Meer handhaving op de boten langs de kant is raadzaam. Hoge boetes kan daarbij helpen. 
waarschuwingen niet ( als die al gegeven worden ) 
Jammer dat er zoveel andere  evenementen georganiseerd worden. Dat moet minder. 1 dag tijdens zo’n 
week op een bepaalde plek in de stad is meer dan voldoende. Het is niet fijn om meerdere dagen 
geplaagd te worden met basdreunen, die moeten lager. 

28. Ik zorg ervoor dat ik de stad ontvlucht omdat ik zin heb om me te ergeren 

29. Een toilet bij de zijstraten van de Prinsengracht. 

30. Ik ben van menig dat infrastructuur van de binnenstad en grachtengordel is niet geschikt om zo massale 
evenementen te organiseren . 
Het kan niet zo zijn dat de belangen van de bewoners worden als ondergeschikt beschouwd. 
Er zijn genoeg andere locaties aan het rand van de stad   

31. ik zou alleen voor gevoel van veiligheid wel rugzakjes (meestal gevuld met heel veel meegebrachte 
drankblikjes en flessen) verbieden 

32. Nee,was gezellig. 

33. Geen klachten van mijn kant. Hoewel ik op loopafstand van de Noordermarkt en Prinsengracht woon, 
was het geluid van de Parada binnen nauwelijks hoorbaar. 
In ieder geval niet storend. Lopend bij de Prinsengracht/ Haarlemmerdijk om boodschappen te doen gaf 
aanleiding tot het dragen van gehoorbescherming.  
Had ik stil gestaan om iets te zien van de parade was dat laatste zeker nodig geweest.  
Met vriendelijke groet, A.V.  

34. Dit is een evenement dat jaarlijks terug moet komen. Het is gezellig en goed voor de stad. 

35. Te veel mensen in een te kleine ruimte. Fietsenoverlast. Te veel commerciële vergunningen. Daarom te 
veel alcohol en vuilnis. De canal parade heeft zijn oorspronkelijke betekenis verloren. Het is een soort 
koningsdag geworden. Ik heb de indruk dat veel mensen niet weten wat ze eigenlijk vieren. Het 
interesseert ze ook niet. 

36. Ik durf de ellende niet te ontvluchten, omdat mijn woonboot en plantenbakken te kwetsbaar zijn om 
onbeheerd achtergelaten te worden.  Ook tijdens Koningsdag en Overbruggen voel ik mij gedwongen 
thuis te blijven om de schade te beperken. 

 

 
 
 
 


