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Bijlage 2 Observaties van bewoners 
Betreft besluit een omgevingsvergunning te verlenen aan JCDecaux Nederland B.V. voor het tijdelijk 
plaatsen van 28 digitale reclamezuilen (MUPI's) in de openbare ruimte van stadsdeel Centrum voor 
de duur van 15 maanden.  
 
Een aantal locaties zijn door bewoners beoordeeld. Het betreft de volgende locaties:  
 
1. De Ruyterkade t.h.v. nummer 36;  
Voor op en afstap ponten over het IJ: onveilig, daar het hier druk is met chaotische verkeerssituatie 
 
4. Damrak t.h.v. nummer 6-7;  
Naast hotel Victoria: rijdend in westelijke richting leidt dit fietsers en brommers af op het druktste 
voetgangerspunt van Amsterdam: verkeersonveilig. 

NB Het druist in tegen het gemeentelijk beleid van 90-tiger jaren VVD wethouder Hooymayer 
die er voor gezorgd heeft dat de reclame op Damrak bescheiden van formaat en enige 
uniformiteit verkreeg. De gemeente heeft er heel veel geld gestoken in het afkopen van 
reclameborden.  

 
 5. Beursplein t.o. nummer 70; niet gevonden, want Beursplein ligt braak. Dit nummer moet 
waarschijnlijk nr 7 zijn en dan ligt het voor de ingang/uitgang van de garage van de Bijenkorf.  
Niet bepaald een plek om aandacht  van bestuurders af te leiden: verkeersonveilig.  
 
6. Damrak t.h.v. nr. 97: voor ABNAMRO-bank: lelijk, want beperkt het zicht op de Dam  
Damrak t.o. 85 staat op de tramhalte: volkomen zinloos en lelijk. 
 
7. Nieuwezijds Voorburgwal t.h.v. nummer 182: dit is op de hoek voor Foodplaza/Raadhuisstraat: 
Verkeersonveilige plek, want het leidt automobilisten af, die allen rechtsaf de Raadhuisstraat in 
moeten rijden. Dit is gevaarlijkste kruispunt van Amsterdam-C  
 
8. Nieuwezijds Voorburgwal kruising Paleisstraat. Voor verkeer komend van de Dam is dit afleidiend 
en gevaarlijk. 
 
9. Dam t.h.v. nummer 15: Damstraat/Nes: verkeersonveilige plek, vanwege chaos auto’s fietsers en 
voetgangers Damstraat blijft open voor autoverkeer. Mupi fungeert als fietsenstandaard op zeer 
druk punt, onvoldoende doorgang voetgangers. 
 
10. Rokin t.h.v. nummer 42-44: lelijk neemt uitzicht op nieuw, schoon Rokin: leidt fiets en brommers 
af op fietspad. Daar gebeuren nogal wat ongelukken, vanwege smal fietspad met brommers en 
fietstaxi’s. 
 
11. Rokin t.h.v. nummer 67: verkeersonveilig: ligt bij uitgang parkeergarage t.o. Hudson; Het verkeer 
kijkt er rechts naar, terwijl links de auto’s uit de parkeergarage invoegen.: gevaarlijk. En lelijk op 
nieuw Rokin. 
 
12. Sint Antoniesluis  
Wordt gebruikt als fietsenrek. Verpest historische sluis. Stoort omwonenden sinds ook de 
plattegrond aan de noordzijde vervangen is door “flipperkast”reclame. 
Plattegrond werd getolereerd omdat die duidelijk in een behoefte voorzag van bezoekers. 
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13. Mr Visserplein 
Verpest het uitzicht op Muiderstraat. Doodzonde om de aandacht af te leiden van de monumenten 
hier. 
 
21. Rembrandtplein (Old Bell)  
Staat middenin en dwars op voetgangersoversteek (verlaagde trottoirband). Aan weerszijden 
onvoldoende loopruimte 
 
22. Rembrandtplein  
Van zeer grote afstand flikkerende beelden zichtbaar. Onduidelijk wat functie is, want wat voor 
reclame het is zie je niet op die afstand. Versmalt voetgangersruimte waar dat echt niet kan. 
 
23. Blauwbrug 
Heel dicht tegen rijweg aan en daarnaast nog een plantenbak. Nauwelijks omheen te lopen. 
Bovenaan staat Stadsplattegrond maar je ziet knipperlichtreclame. Er schijnt een knop te zijn om 
ged. 1 minuut de stadsplattegrond te krijgen. Veel te kort natuurlijk om je weg te kunnen vinden. En 
hoe moet de bezoeker dat weten?  Een plattegrond moet van enige afstand opvallen. 
En van een afstandje: een schande om het zicht te benemen op de Amstel en de monumenten. 
Ogenblikkelijk slopen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUPI’s bij bezwaar Wijkcentrum d’Oude Stadt (Albertien) 
 
Ze staan er nu al zo’n 20 jaar en zouden WEL aan de welstandscommissie voorgelegd moeten 
worden voor een omgevingsvergunning, want weggaan zullen ze voorlopig niet is onze 
verwachting!! 
In de vergunning staat namelijk nergens vermeld dat deze MUPI’s na 15 maanden (de 
vergunningsperiode) verwijderd dienen te worden, laat staan een datum daarvoor!  
 
Op al deze plekken in het Centrum detoneert de reclame met de historische omgeving, UNESCO 
erfgoed c.q. beschermd stadsgezicht. Voor het zicht op de historische gebouwen moet je bijna overal 
omhoog kijken om het te kunnen zien. Zelfs vanaf een afstandje dan staan de MUPI’s hinderlijk in je 
‘uitzicht’. 
Met papier is het al erg hinderlijk, digitaal geeft nog meer niet-natuurlijk licht en bewegende 
lichtbeelden (televisie op straat) verstoord het “kijkplezier” nog meer. 
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nr. locatie, bezwaar foto’s 

14 Centrum Spui nr. 10 1012WZ 
Bezwaar: verpest uitzicht vanaf de 
terrassen, gasten moeten zó gaan zitten 
dat het niet in je oog flikkert. Denk aan 
muizen die zie je ook altijd vanuit je 
ooghoeken wegschieten. 
En natuurlijk: pal voor een mooi en 
interessant monumentaal gebouw. 

 
 

 
 
 

15 Centrum Singel thv nr. 411 1012WN. 
Dit is de oude Lutherse kerk.   
Hier staat nog geen MUPI!! 
Op de stoep veel fietsen en redelijke 
loopruimte. Aan de overkant bij het Singel 
een gezellig zitje met een bescheiden 
beeld. Moet dat ook al verpest worden?  
En waar die MUPI ook zou moeten 
komen, het is op deze locatie overal even 
ongemakkelijk en zeker lelijk t.o.v. de 
monumenten ! 
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16 Centrum Singel nr. 429-435 1012WP 

Het uitzicht naar de overkant 
Bloemenmarkt) is al nauwelijks zichtbaar. 
Richting de Krijtberg ook een verpest 
uitzicht. 
Naast en rond de MUPI: fietsen en nog 
meer fietsen! 

 
 

 
 
 

17 Centrum Rokin nr. 140 1012LE 
Het aanzicht als je komt aanlopen: één 
groot fietsenlint aan weerszijden van de 
MUPI. 
En dan is het ook nog eens een grote sta-
inde-weg voor het uitzicht naar de mooie 
Turfmarkt en de andere klassieke panden 
aan het Rokin zelf. Er waren enige tijd 
geleden al filmpjes, bewegende beelden. 
Dat leidt erg af van wat er verder te zien 
is. En van verkeersbewegingen. 
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18 Centrum Muntplein Hoek nr. 6 1012WR 

Dit is het uitzicht als je vanuit de 
Kalverstraat komt lopen. Zicht op de 
Munt verpest. Let ook op de hoogte t.o.v. 
de voetgangers. Verschrikkelijk! En dit is 
nog niet het enige: een andere lelijk 
tijdelijk reclamebord krijgen we er nog 
eens extra bij. (Zie foto’s onder deze 
tabel) 
 
 
 

 
 

 
19 Centrum Muntplein thv nr. 14 1012WR 

Ook hier: lelijkheid kent geen tijd.  
Hier mogelijk verkeersonveilig voor 
voetgangers als filmpjes de voetgangers 
nog meer afleiden bij het oversteken. 
Ook meerdere uitzichten verpest. 

 



P a g i n a  | 6 
 

Wijkcentrum d’Oude Stadt ● Nieuwe Doelenstraat 55 ● 1012CP Amsterdam 
tel 020 -638 22 05 ● e-mail wijkcentrum@oudestadt.nl ● www.oudestadt.nl 

 

 
 
Dan is er nu tijdelijk (?) een soort halfslachtige extra reclame met een bord voor het zgn. 
Tulpenfestival. Bedoeld voor Amsterdammers. Dan graag elders en op een plek waar veel 
Amsterdammers komen, buiten het Centrum s.v.p. Mercatorplein en de markten. Niet op de Munt! 
En hoe tijdelijk is dit of staat er volgende maand weer een ander reclamebord voor een ander 

festival.      
 
 
 
 


