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Prioriteiten gebied Zuid  

Algemeen 

 Drukte/balans (toeristen, pubcrawls etc.) 

 (brom)Fietsoverlast (parkeren, gedrag) 

 Handhaving illegale hotels/short-stay/B&B/ illegale horeca/mengformules 

 Overlast op het water (geluid) 

 Horecagerelateerde overlast 

 Afval/zwerfvuil 
Gebiedspecifiek 

 Grote ruimtelijke ontwikkelingen: Rode Loper, Leidseplein, herontwikkeling grote panden 

 Veiligheid uitgaanspleinen 
 

Thema Onderwerp  Acties in jaarplan 

Wonen, werken en recreëren  

Ambities visie 2013-2016: 

 Bewaken balans tussen 
wonen/ondernemen en 
recreëren in het gebied (geen 
uitbreiding horeca, aanpak 
illegale hotels/horeca). 

 Stimuleren wonen boven 
winkels 

 Balans in het aanbod sociale 
huur, vrije sector en ouderen- 
en jongerenwoningen 

 Kantoor- /werkfunctie 
behouden van grote panden 

Huidige 
horecaconcentratiegebieden 
aanhouden. 

Balans/drukte/toerisme Mengformules Projectmatige aanpak mengformules. Aangedragen locaties: 
Utrechtsetraat en Reguliersbreestraat. 

Overlast te water Geluidsoverlast op het water o.a. Prinsengracht, afval van 
pleziervaart op de kade (zomerse dagen). 

Geluidsoverlast horeca - Zuidelijk deel Utrechtsestraat en Amstelveld 
- Rembrandtplein e.o. 
- Leidseplein 

Illegale hotels - Projectmatige aanpak illegale hotels/short-stay  
- aanpak illegaal hotelgebruik op woonboten iom Waternet 

(Prinsengracht en Amstel) 

Wonen/ouderenhuisvesting  Inventarisatie grote panden en onderzoek wijzigen beleid 
omzetten grote kantoorpanden naar wonen. 

Werken & winkelen  Economische visie ondernemersvereniging Vijzelstraat- en 
gracht. 

Bouwplannen/-projecten  - Nieuwe functie Paleis van Justitie (in verkoop) 
- Herontwikkeling Prinsengrachtziekenhuis  
- Bebouwing landje Paradiso 
- Sloop/nieuwbouw Heinekenhoek 
- Nieuwe functie Maison Descartes 
- Herontwikkeling Halvemaansteeg 
- Uitbreiding Pathe de Munt 
- Nieuwe functie kantoorgebouw Huidekoperstraat 

Bouwen in beschermd stadsgezicht Unesco Werelderfgoed Acties 2015. 

Behoud en Herstel Casco- Funderingsonderzoek x aantal panden.  
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Openbare Ruimte 

Ambities visie 2013-2016: 

 Bij toekomstige 
herinrichtingen is het 
verbeteren van het 
verblijfsklimaat 

 schoonhouden van de 
openbare ruimte. Vooral de 
toeristische routes vereisen 
permanent een extra 
inspanning. 

 Stimuleren 
samenwerkingsverbanden 
voor schoonhouden stad 

 Meer ruimte voor de fiets 

 Creëren van meer 
comfortabele 
voetgangersroutes 

Verkeer/parkeren (brom)fiets- parkeren - Extra inzet fietsknippen 
- Aanpak (brom)fietsen voor nooduitgangen 
- Meer ruimte voor fietsparkeren (rondom Max Euweplein, 

Nieuwe Spiegelstraat, Nieuwe Weteringstraat, 3
e
 

Weteringdwarsstraat, hoek Prinsengracht/Spiegelgracht, 
rondom Rembrandtplein (Herengracht, Halvemaansbrug)  

- Voorzetten en eventueel uitbreiding van 
handhavingsregime Leidseplein (qua tijd en locatie) 

- Handhaven brommers en scooters Leidseplein 
- Fietsknippen met participatie (programma 2015?) 
- Voorlichting door fietsverhuurders aan toeristen over 

regels 

Laden en Lossen Onderzoek naar afstemmen laad- en lostijden Leidsebuurt . 

Verkeer - Handhaven fietsers Leidsestraat 
- Taxi-overlast Herengracht (thv Rembrandtplein) 
- Handhaving fietsers, scooters en motoren door 

Reguliersdwarsstraat na 19:00 uur (voetgangersgebied) 
- Foutgeparkeerde auto’s, o.a. Prinsengracht tussen 

Leidsegracht en Spiegelstraat 
- Touringcars Leidseplein e.o. (in gesprek met 

cultuurpodia) 

 Vijzelgrachtgarage/aanpak opheffen 
parkeerplaatsen in de omgeving 

Werken aan plan openbare ruimte Vijzelgracht-/ 
Weteringbuurt. 

Meerjarenplan Openbare ruimte Uitvoer 2015 Projecten op diverse locaties. 

Projecten en onderhoud Vernieuwing Leidseplein Bereikbaarheid/zichtbaarheid tijdens werkzaamheden. 

Max Euweplein Aanpassingen OR Max Euweplein. 

Locaties slechte staat beheer - Reguliersbreestraat.  
- Gehele Leidsestraat tot aan Koningsplein/Herengracht.  
- Drempel Reguliersdwarsstraat Vijzelstraat 
- Nieuwe Spiegelstraat 
- Bloemenmarkt 

Dagelijks beheer Uitvoer 2015 Middels MORA-meldingen. 

Schoon Rembrandtplein (convenant) Betere uitvoering convenant en afsluiten nieuw convenant 
tussen stadsdeel en ondernemers. 

Afvalbakken Wens meer afvalbakken op bepaalde locaties. 

Bedrijfsafval Ondergrondse afvalcontainers Rembrandtplein. 

Huisvuil - Nieuwe Spiegelstraat 
- Reguliersdwarsstraat en zijstraatjes naar Bloemenmarkt  
- Inzet vliegende brigade bij verkeerd aangeboden huisvuil 

Zwerfvuil - Plein tussen Nieuwe Weteringstraat en 3
e
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Weteringdwarsstraat 
- Zomerse dagen: afval van boten aan waterkant  
- Groenhoek Achtergracht 

Plak en klad Graffiti Fokke Simonzstraat (in samenwerking met 
bewoners). 

Groen  - Zelfbeheer stimuleren? 
- Snoeien groenhoek Achtergracht 

Veilig, leefbaarheid en sociaal 

Ambities visie 2013-2016:  

 Veiliger maken 
uitgaanspleinen 

 Stimuleren 
ontmoetingsruimtes 

 Stimuleren 
woonzorgwoningen 

Veiligheid & leefbaarheid Neptaxi’s  Aanpak neptaxi’s Leidsekade e.o. 

Alcohol- en drugsoverlast - Nepdrugs Leidseplein 
- Opvanghuis ‘Weltevreden’ Kerkstraat 366 en café ‘De 

Biecht’ Kerkstraat 346 
- Rondom coffeeshops ter hoogte van Prinsengracht 472 
- Drugsoverlast/agressie Leidseplein 
- Rembrandtplein als alcoholverbodsgebied aanwijzen 
- Overlast dronken jongeren Kerkstraat 

Handhaving  - Zie onder thema’s. Stellen van prioriteiten. Tot welke 
prioriteiten heeft dit geleid in 2015 

- Bouwtoezicht: grote bouwprojecten 

Sociaal Overlast hangjongeren - Aanpak overlastlocaties obv meldingen. Obv meldingen 
uit enquête/platform: 

- Amstelveld veel (jeugd)overlast.  
- Gebrek aan verlichting en overlast blowende en 

drinkende jongeren onderdoorgang Nieuwe 
Weteringstraat/3

e
 Weteringdwarsstraat 

Burgerparticipatie Bewoners betrekken 
 

- Buurtenquête 
- Facebook 
- Faciliteren buurtinitiatieven (buurtbudget) 
- Buurtbijeenkomsten 

Speeltuinen Beheer Ter bevordering van de buurtcohesie wordt er bij het beheer 
aangestuurd en gefaciliteerd bij zelfbeheer. 

 
 


