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Verslag Wijkraadsvergadering 

16 april 2018, aanvang 20:00 uur 
 
 
 

 

Aanwezig: zie de presentielijst (niet op de website) 
 
 

Mededeling 
Over 6 weken is er uitspraak over de beroepszaak m.b.t. het geluidsvolume tijdens de 
Gay-pride 
 
 

Verslag 12 maart 2018:  goedgekeurd zonder wijzigingen 
 
 

Ingekomen & verzonden stukken 
 
a) Verantwoording subsidie 1e kwartaal 2018 met 4 bijlagen.  
 Toelichting: zie verslag 12 maart 2018 
 
b) Brief aan de Ombudsman d.d. 18 maart j.l. met het voorstel voor een bijeenkomst 
met de Ombudsman en bewoners. 
 
 

Buurtenoverleg  met de Ombudsman 
 
Een ruimte is op zich geen probleem. Wat gaan we precies organiseren en een goede 
voorbereiding. Een goede strakke gespreksleider is noodzakelijk.  
Ingang voor het gesprek: wat kunnen wij als burgers nog doen?  
Het kernthema is eigenlijk hoe de gemeente haar taak tegenover de bewoners uitvoert. 
Jolande en Albertien gaan een voorbereidend gesprek voeren met de Ombudsman of 
één van zijn medewerkers. 
 
Naar aanleiding hiervan vliegen de voorbeelden weer over tafel: café’s vermomd als 
(burger)restaurant met café-openingstijden, dus terrassen vanaf ’s morgens 7 uur tot 3 
uur ’s nachts. Een nieuwe trend. Wil je dat aanpakken, moet je dat heel specifiek 
uitzoeken en definiëren. Want ook de McDonalds noemt zich hamburgerrestaurant. 
Het rondvaartbeleid is ook al mislukt.  
 
Hans P. heeft een WOB-verzoek gedaan over Handhaving en antwoord gekregen.  
Wat blijkt: er staat NIETS op papier over opdrachten aan medewerkers. Noch over 
gevraagde en behaalde resultaten. Wat dóen ze in een jaar? Hoeveel ambtelijke 
waarschuwingen? Hoeveel adressen, wat voor soort klachten? Hoeveel 
handhavingsverzoeken? Geen enkele meetbaarheid dus. 
Wel is bekend dat er tekorten zijn in de nacht omdat veel oudere medewerkers 
aangenomen zijn en die 50+ers niet na 22 u ’s avonds mogen werken. 
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Eén van de vele ervaringen met Handhaving: de deur van de Flesseman werd 
geblokkeerd door fietsen en terrasstoelen. De aangesproken handhavers vonden het 
niet hun taak hier iets aan te doen, maar het probleem doorgeven deden ze ook niet. 
 
Waar de aanwezigen van balen is dat er steeds smoezen zijn om maar niet hoeven op te 
treden. Wel verkeersborden (bijv. tegen stilstaande taxi’s) en andere maatregelen maar 
geen boetes uitdelen. Bewoners hoeven toch niet de maatregelen van de gemeente te 
handhaven!!  
De hoorzittingen van de gemeente zijn vaak nogal juridisch: een kruispunt is niet 
gevaarlijk omdat er voor auto’s maar 1-richtingsverkeer geldt. De praktijk: fietsers 
vliegen wel in grote getale in beide richtingen rakelings langs de voetgangers. 
Of: er is een mogelijkheid dat een terraseigenaar best eerder dicht wil om de buurt 
overlast te besparen (sic!) maar dan wel wat extra terrasruimte wil. De gemeente wil 
hier niet over praten. 
 
De Torensteeg is veel te druk met grote groepen toeristen die hier doorheen lopen, 
terwijl er ook gefietst mag worden. De snelste weg naar het Anne Frankhuis volgens 
Google en de app WAYZ. Diezelfde drukte doet zich ook voor bij de Heisteeg en de 
Raamsteeg, die eveneens liggen tussen de Spuistraat en het Singel. 
Fietsers vormen hèt grote verkeersprobleem van de komende 10 jaar. Het zijn net de 
automobilisten van de afgelopen jaren: parkeren voor de deur en een aanslag op de 
verkeersveiligheid.  
 
 

Huisvesting wijkcentrum, stand van zaken. 
 
Tijdens de rechtszitting is een schikking overeengekomen met de eigenaar van 
Doelenstraat 55. We moeten er vóór 1 september a.s. uit zijn. In de communicatie intern 
en naar buiten: er is niets onrechtmatigs gebeurd bij de huuropzegging, we blijven 
netjes en correct communiceren over de eigenaar en de gemeente in deze. 
Er waren in totaal 15 mensen van het wijkcentrum bij de zitting aanwezig. 
 
Het DB heeft in de afgelopen tijd weer nieuwe locaties bezocht. Ze zijn heel enthousiast 
over de ruimtes en indeling op Prinsengracht 739. Daar staan 2 etages van elk zo’n 146 
m2 te huur en er is een lift. Het zit boven ons budget maar portefeuillehouder Roeland 
Rengelink zou genegen zijn dit te vergoeden. De 1e etage heeft een groot terras, maar is 
minder hoog en licht dan de, 2e etage die aan 2 zijden ramen heeft. Het voelt daardoor 
groter. Het is het eerste geschikte pand na bijna 2 jaar zoeken, omdat we nu meer 
kunnen besteden. Er is door Paul, de voorzitter, aanvullende informatie gevraagd over 
servicekosten e.d. De aanwezigen kiezen op basis van hoog en licht voor de 2e etage en 
verzoekt het DB om een optie te nemen. 
 
Paul S. heeft een inventarisatie van het meubilair en de spullen gemaakt. Eenieder kan 
zich bij Paul melden als zij/hij belangstelling heeft voor bepaalde items voor het geval 
dat sommige dingen niet meegaan naar een nieuwe locatie. 
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Statuten, HR en wijkraadverkiezingen 
 
Volgens de statuten moeten er elke 3 jaar verkiezingen plaatsvinden voor 
wijkraadsleden, nieuw of herkozen. Dat zou in oktober van dit jaar zijn. Het 
verkiezingsreglement in het Huishoudelijk Reglement (HR) uit 2002 is uit de tijd, kan niet 
meer gevolgd worden. Het HR kan gewijzigd worden door de wijkraad, geen notaris 
nodig (bij statuten wel). Met algemene stemmen is besloten de discussie over de de 
wijkraadverkiezingen, wijzigingen HR en eventueel statuten uit te stellen tot de wijkraad 
van september, ná de verhuizing. 
Statuten en HR staan op de website: https://www.oudestadt.nl/wie-zijn-wij/het-
wijkcentrum/ 
 
 
 

Grastegels  
 
Bij ‘de Stem van Oost’ heeft het invoeren van grastegels veel stemmen gekregen.  
Ton Mol heeft uitgezocht of dit ook voor stadsdeel Centrum relevant en haalbaar is.  
Een belangrijk doel van de grastegels is de afvoer van regenwater de grond in. Aangezien 
in het Centrum veel grachten zijn, speelt dit in het Centrum veel minder dan in het 
betonnen Oost. Groentegels op parkeerplaatsen: auto’s lekken meer olie en benzine dan 
wordt aangenomen. Volgens een bewoonster van de Nieuwmarkt is het te slipperig om 
te lopen, Ton spreekt dat tegen. 
Dan is er nog het punt of het past binnen het UNESCO erfgoed. En of het opgenomen 
kan worden in het HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte). 
Kortom voor het Centrum lijkt het geen optie, vindt ook Amsterdam Rainproof.  
N.B. het stuk over de grastegels is meegestuurd met de uitnodiging voor deze wijkraad, 
en wordt gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief 
 
 

Bezwaren / Zienswijze MUPI’s 
 
Het wijkcentrum (werkgroep buitenreclame) gaat een bezwaarschrift indienen tegen het 
besluit tot plaatsing 28 digitale MUPI’s. Daaraan werken meerdere wijkraadsleden en 
bewoners mee.  
- Loes coördineert en verstuurt het. Rudolf Rijpma heeft al een groot deel geschreven. 
- Eveline heeft er 10 bezocht en de bezwaren daarover beschreven  
- Loes mailt Jolande en Albertien welke nog open staan 
- Jolande en Albertien doen ook een paar MUPI-locaties.  
 
Paul Spoek heeft al een eigen bezwaarschrift ingediend. 
 
 
 

De eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 7 mei om 20 uur.  
 


