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Aanwezig: Ulrike Weller, voorzitter dagelijks bestuur wijkcentrum, Eveline van 
Nierop, secretaris, Albertien Pareau Dumont, penningmeester (verslag), Henny 
Brouwer, technisch voorzitter 
Andere aanwezigen, zie presentielijst  
 
Het verslag van de wijkraad van 2 februari 2015 is goedgekeurd en daarmee dat van 
12 januari 2015. 
 

 
Ronde langs de velden / aanwezigen: 
 
Cliff van Dijk:  
N.a.v., verslag 2 feb: De Nieuwmarkt maakt zich zulke grote zorgen over het 
verdwijnen van de sociale woningen dat zij actie gaan voeren en de Bewonersraad 
een serie bijeenkomsten hieraan gaat wijden. O.a. met Sietse Visser, architect van 
De Halve Wereld. Wat loopt is een Pilot voor het buurtgericht toewijzen van sociale 
huurwoningen voor ouderen zonder huursprong (regeling ‘van groot naar beter’). 
I.s.m. WSWonen, Centram en gebiedsbeheer ‘sociaal’. Woningbouwcorporaties 
onder druk zetten om mee te werken aan dit pilotproject. 
 
Bert Nap, aanwezig voor de Burgwallen. 
- Melding van onderzoek door Nanke Verloo van de UvA naar het Burgwallengebied: 
“Van wie is de Binnenstad?” 
- Weesfietsen knippen: succesvol project. Maar heel moeizaam, veel vergaderen.  
- Slotjes aan bruggen: maak een foto en mail die aan Chris Seinen: 
C.Seinen@amsterdam.nl 
- 3 maart Oude Turfmarkt: koffie met de Buren o.a. over de plannen voor het BG-
terrein  
- Herijking 1012 project: officieel over hele 1012-gebied, maar vooral over de Wallen. 
Er ligt nu een herijkingsnotitie voor aan de gemeenteraad. Pierre van Rossem is de 
projectdirecteur van Project 1012. 
- Overlast te water: lijkt iets afgenomen sinds het verbod op versterkte muziek. De 
boten mogen binnenkort weer door de OZ Achterburgwal, maar die wel ’s nachts 
afgesloten tussen 22 uur  en 7 uur de volgende ochtend. 
 
Paul Spoek, 1017 gebied: 
- de Munt: hoe staat het daar nu mee. Roeland Rengelink: het stadsdeel heeft de 
gemeente geadviseerd. Het College heeft dit advies niet overgenomen en het 
oorspronkelijke plan doorgestuurd naar de Commissie Verkeer.  
- Er is een nieuwe bewonersgroep en aanspreekpunt stichting “de Nachtwacht” 
(www.denachtwacht.org) die actie voert tegen de uitbreiding van de openingstijden 
en overlast van de horeca. Als hij zondagochtend de straat opgaat ligt er veel kots en 
rotzooi. 
- Leefbaarheid: je voelt je als bewoner te gast in je eigen buurt. 

http://www.denachtwacht.org/


- Geluidsnormen, schoonmaak, fietsparkeren. 
 
 
Cliff van Dijk: 
- 144 fietsen gestickerd op het Waterlooplein e.o. ¾ daarvan is daadwerkelijk 
verwijderd. Dit proces verliep wél soepel. 
- Verkeersgroep Nieuwmarkt werkt aan verkeerscirculatieplan voor het stadshart. 
- Bewoners voeren een rechtszaak over het afsluiten v.d. Geldersekade. 
- Wittenberg: de Diaconie gaat voor de hoogste prijs en wil een appartementen hotel. 
Bewoners willen het behouden als woningen. 
- Dijksgracht: bewoners en gebruikers maken een plan. 20 maart: werken in en aan 
de Shaffy-tuin. 
- Verkeersgroep Nieuwmarkt werkt aan verkeerscirculatieplan voor de buurt. 
voor de buurt. Mede n.a.v. rechtszaak over het afsluiten v.d. Geldersekade. 
- Wittenberg: de Diaconie gaat voor de hoogste prijs. 
- Dijksgracht: bewoners en gebruikers maken een plan. 20 maart: werken in en aan 
de Shaffy-tuin. 
 
Karien Maas: 
- In de Voetboogstraat wordt 80DB  gemeten. Contact met NSG: Ned. Stichting 
Geluidshinder 
- Onleefbaar! Ze wilde verhuizen, maar dat is te duur. Andere bewoners zijn al wel 
vertrokken 
- Er zou jurisprudentie zijn over menselijk stemgeluid, maar die kan ze niet vinden. 
TIP: naar ons juridisch spreekuur. 
- menselijk stemgeluid telt alleen mee bij verwarmd terras. 
- Plan van Chris Seinen: terras vergroten tot en met voor de gevel van de buurman. 
Roeland Rengelink: Chris Seinen bedenkt dit niet zelf, maar organiseert de 
informatie-avond. Roeland Rengelink zegt toe dit uit te zullen zoeken. 
- Brandweer was eerst negatief: minstens 3,5 meter breedte vrij, later hebben ze dit 
standpunt verlaten: ze rijden de meubels wel omver. Maar wat dan met de scooters 
en motoren, waar de steeg vol mee staat? 
- Er is al een keer brand geweest in het WOK-restaurant pal onder haar. woning. in 
hetzelfde pand dus. 
- Raadsinitiatief van D66 alle winkels mogen 24/7 open, het hele etmaal rond. Zo 
leuk voor toeristen en bezoekers, maar nooit wordt de leefbaarheid van de bewoners 
meegewogen. 
- demonstratie tegen Huurverhoging: opletten want eerste vergunnings-periodes 
Short Stay lopen af, niet verlengen! 
- in de Handboogstraat en Voetboogstraat samen zitten 7 illegale hotelkamers. Bij de 
gemeente/deelraad bekend. Wel op gehandhaafd maar dat is een eindeloze 
ingewikkelde procedure waardoor het allemaal onnodig lang duurt. Eén is na 4 jaar 
beëindigd en een half jaar later was hij weer terug. 
 
Lizzy Soenarjati: 
- Contact met ambtenaar Tividor Lijf en Jan Overes van het juridisch spreekuur. 
Lizzy’s woning is in pand Vijzelstraat 3. 
- De woning boven haar is verkocht en meteen in gebruik genomen voor Short Stay, 
(daar is een vergunning voor) maar is in de praktijk in gebruik als illegaal hotel. De 
eigenaar woont in Turkije en contact verloopt moeizaam omdat de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid wordt verlegd op het schoonmaakpersoneel. 
- Eigenaar van vele panden in haar “blok”  (en overal in  Amsterdam) is Notaris J. 
van Zijl te Wilnis  



EJ Noordhof eigenaar van fotostudio HENO (onder Lizzy’s woning aan de voorkant) 
en Exploitatie BV (onder Lizzy’s woning aan de achterkant) staat in direct contact 
met J. van Zijl maar E.J. Noordhoff wil van niets weten. 
-In het pand pal naast haar pand Vijzelstraat 5 zit Asian Kitchen eigenaar J. van Zijl.  
Boven Asian Kitchen zijn drie etages die het hele jaar door verhuurd worden als 
Short Stay. De eigenaar is J. van Zijl.   
Op het kleine terras/lichtkoepel van Asian Kitchen staan 2 vol met vet aangekoekte 
airco units. Verder is het dakterras bezaaid met allerlei soorten afval kledingstukken, 
sigaretten peuken etc. In de zomer kan de temperatuur tot over de 30 graden Celsius 
oplopen. Dat betekent brandgevaar. Door slechte ventilatie is er dag en nacht vieze 
kooklucht. Er is ook herrie en gerommel van bevoorrading (slepen van containers, 
gerommel van het schoonmaken van fornuizen).  ’s Nachts werken daar mensen 
voor bedrijven eromheen. ’s Ochtends vroeg gaan deze mensen door een binnen 
poortje naar werkruimtes in de buurt of worden vervangen door andere werknemers. 
McDonalds en Asian Kitchen producten zijn duidelijk aan al deze vieze luchtjes te 
herkennen.  
Is er een vergunning om ’s nachts te werken? 
- Roeland Rengelink zegt toe dit uit te zoeken. 
 
Dorien de Tombe: 
- Heel erg blij dat wij haar de gelegenheid geven te repeteren op de zondagmiddag 
voor een toneelstuk door en voor Amsterdammers 
- Was naar een gastcollege op het Maagdenhuis. Roept op tot steun aan de 
studenten in het Maagdenhuis. Eten en zo. 
 
Eveline van Nierop: 
- jammer dat de toegezegde, beloofde openbare toiletten bij de Westerkerk er nog 
steeds niet zijn 
- wel 6 borden van Canal Bike bij 1 steiger. Alle illegaal. Krijgen geen boete en de 
borden worden ook niet weggehaald. Alle steigers zijn toch voor alle boten? Advies: 
Omzagen, want er wordt niet gehandhaafd. Precies hetzelfde elders. De gemeente 
gaat steeds in gesprek met de ondernemers. Waarom niet beboeten en verwijderen, 
zoals bij alle andere overtredingen? 
 
Ulrike Weller: 
- goed nieuws: er is contact met de nieuwe eigenaar van Felix Meritis. Ulrike maakt 
een interview voor de volgende Binnenkrant. 
- Signalering: Christie’s Londen gaat panden uit Amsterdam veilen/verkopen. Dit zal 
helemaal de prijzen opdrijven 
 
Jolande Coelho: 
- Baalt soms van de drukte in de binnenstad. Torensluisbrug: de ene helft van de 
brugstoepen is een groot terras en aan de andere kant zijn er regelmatig grote 
groepen bij het standbeeld van Multatuli. Geen doorkomen aan als voetganger. 
 
IAmsterdam komt aan de orde. Het moet eigenlijk zijn: ‘WE’Amsterdam! Groot 
budget. Bewoners willen dat er niet meer onder “vrijgezellen” e.d. reclame voor 
Amsterdam wordt gemaakt. Volgens Roeland Rengelink gebeurt dit ook niet meer, 
nu wordt alleen op cultuur zoals de grote musea gemarket. Er zijn ook veel 
Nederlanders en Amsterdammers uit andere stadsdelen. Maar Nederlandse en 
buitenlandse dagjesmensen betalen niets, geen toeristenbelasting! De meeste 
toeristen zouden zich wel goed gedragen. Het zijn ook bewoners van het centrum die 
zelf bijdragen aan de drukte en de overlast door kamers via AIRBNB aan toeristen te 
verhuren. 
 



Albertien Pareau Dumont: 
- Baalt dat in sommige winkels en hotels de werknemers weigeren Nederlands te 
spreken of te leren. Over integratie gesproken! 
- Mailwisseling met Chris Seinen gebiedsbeheerder 1012: 
1) In de Spuistraat zijn niet-hufterproof bloembakken geplaatst. In de eerste 2 weken 
na plaatsing zijn er al 9 stuks kapotgereden. Nog geen antwoord op wie dit echec 
betaalt.  
2) verkeersdrempel Spuistraat bij de Raamsteeg, aangelegd in feb. 2014. In de 
laatste maanden al weer 5 x ’s met veel lawaai ‘s avonds en ’s nachts opengebroken 
en opnieuw aan gewerkt. De laatste 2x exact dezelfde werkzaamheden op exact 
hetzelfde deel v.d. drempel. 
3) Het beloofde extra paaltje om de fietstaxi’s in de Raamsteeg te weren is nog 
steeds niet aangelegd. 
 
Bart Kruijver: 
- Wetering Verbetering positief over ?? (fietsknippen ?) 
- Blij dat drukte in de binnenstad eindelijk een issue is, zie de publicaties in het 
Parool Roeland beaamt dit. 
 
Paul Spoek: 
- experimenten beter formulereen, nu geen evaluatie en toch steeds weer een 
verdergaande stap zetten 
 
 

Rondvraag: 
 
Albertien Pareau Dumont: PC Hoofthuis gaat goed en snelle voortgang. 
 
Ulrike Weller: wil Roeland nog eens langskomen? 
 
Roeland Rengelink: Heeft nieuwe dingen gehoord en oude issues zoals de druk op 
de binnenstad en de overlast. De druk op de binnenstad en het toerisme nemen toe, 
dat is een ontwikkeling. Er zijn terechte zorgen ook bij de Bestuurs- commissie of het 
wel de goede, gewenste, kant opgaat. Niemand wil wachten tot de wal het schip 
keert: dat de bewoners wegtrekken en de toeristen het hier niet meer leuk en 
bijzonder vinden. Want daarom komen ze. Dat is dus ook de paradox. Het maken 
van goede keuzes is een complex probleem. 
Roeland is optimistischer over ’t gesprek hierover en het zoeken naar oplossingen. 
De drukte in de stad is nu het grootste debat in de stad. 
 
Albert Jan Tuijn:  
- bij het begin van elke pilot: meteen een evaluatiedatum vaststellen 
- Soho: nu 3 hotels in de Spuistraat op een kluitje  
 
Bert Nap:  
- De discussie rond nieuwe hotels is soms wat krampachtig. Hij woont zelf achter The 
Grand en naast hotels aan het Rusland. Daarvan ervaart hij weinig overlast. 
 
Harry Kloose: in Kerkstraat ook geen probleem met Brinkers. Er is goed contact met 
de directie. Wel was er een rechtszaak nodig om de aanleg van een disco in kelder 
te voorkomen.  


