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Verslag Wijkraadsvergadering 

11 juni 2018, aanvang 20:00 uur 
 
 
 

 

Aanwezig: zie de presentielijst (niet op de website) 
 
 

Ingekomen /uitgaande stukken 
 
PRIDE. Het proces over de Pride is verloren. Het gaat m.n. over het geluidsvolume. De 

rechter oordeelde dat het een evenement is met wereldwijde uitstraling. De rechter 
vond dat er geen evenementenbeleid was. Het huidige evenementenbeleid is dit jaar 
vastgesteld, maar ook vorig jaar gold dat al.  
ANDERE EVENEMENTEN 
De Burgemeester gaat over de uitzonderingen, maar lijkt dit te delegeren aan de 
voorzitter van stadsdelen.  
Zowel de centrale stad als stadsdeel Centrum hebben een evenementenbureau voor het 
afgeven van vergunningen.  
OPEN BRIEF gaat daarover. Discussie daarover en andere evenementen verschoven naar 
de volgende vergadering.  
Zie: https://www.oudestadt.nl/nogmaals-evenementenbeleid/ 
 

Ombudsman  

Verslag gesprek van Jolande en Albertien met de Ombudsman.  
- Aangenomen is het voorstel om ook vertegenwoordigers van andere buurten uit te 
nodigen zoals de Jordaan. En naast ‘de Nachtwacht’ (Rembrandtplein) ook een bewoner 
van het IBO. e.d. 
- Ad zorgplicht: is volgens de Ombudsman geen juridische term. Ton wijst erop dat in artikel 
6:162 van het Burgerlijk Wetboek toch wel een soort maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm 
wordt omschreven die hieraan grenst. De Urgendazaak tegen de staat is hierop gebaseerd. Dan 
is er ook de Omgevingswet artikel 1.6 dat spreekt van een algemene zorgplicht. 
- Paul S. maakt een adressenlijstje. Daaruit kan Loes tzt ontbrekende contacten leggen. 
- Albertien en Jolande organiseren de bijeenkomst van 20 september (voorlopige 
datum). Loes ondersteunt en zij zal volgende week met VoxPop praten over een 
voorlopige reservering. BESLUIT 
- Voor huur e.d. heeft het stadsdeel een potje met 500,- per buurtactiviteit.  
 

Wensenlijstje huisvesting wijkcentrum 

- Aangenomen met de toevoeging dat er een goede internetverbinding moet zijn.  
- Paul B. gaat offertes aanvragen voor opslag en verhuizing. En een eventuele 
combinatie daarvan. BESLUIT 
- Wie stukken denkt nodig te hebben moet ze dan zelf thuis opslaan, als de inboedel 
tijdelijk naar een opslag moet. 
- als het niet lukt meteen iets geschikts te vinden dan zijn de alternatieven: tijdelijke 
huur en als zelfs dat niet lukt ‘gewoon’ een werkkantoortje huren voor zo kort mogelijk. 
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- De gebiedsmanagers zijn bij afwezigheid portefeuillehouder (reces!) bevoegd 
beslissingen te nemen al we iets vinden dat een beetje te duur uitpakt of waarvoor 
investeringen nodig zijn voor bv toegankelijkheid. 
 

 
Wijkraadsverkiezingen en Huishoudelijk Regelement (HR) 
 
De statuten verwijzen naar het HR voor de regels m.b.t. de wijkraad- en DB-
verkiezingen. Discussie of het noodzakelijk is om die op dit moment aan te passen aan 
de huidige praktijksituatie. Het zijn/lijken omslachtige en obsolete regels. En welke sub-
artikelen van 2, 3 en 4? Uiteindelijk is besloten dat Paul B. met Loes een voorstel maakt. 
Dat wordt rondgemaild en daarover stemt de wijkraad schriftelijk, per mail. BESLUIT 
De wijkraadsverkiezing(en) moet(en) in oktober 2018 plaatsvinden. 
 
 

Privacy regelement 
 
Loes heeft een goede voorzet geschreven. Een aantal punten moeten nog ingevuld 
worden. Wat zijn de wettelijk nodige en/of verplichte bewaartermijnen. In elk geval 
moeten de BSN-nummers (Burger Service Nummers) na de KvK aanmelding van nieuwe 
bestuursleden meteen onleesbaar gemaakt worden, ook met terugwerkende kracht, 
zowel op papier als digitaal. BESLUIT 
De vraag aan ieder wijkraadslid is om Loes verbeteringen en aanvullingen te mailen. 
Graag IN het document zelf, met “wijzigingen bijhouden, of een kleurtje of zo. 
Wel komt er een mededeling op de site dat het wijkcentrum geen cookies gebruikt, 
maar plug-ins zoals Facebook en Twitter wel. BESLUIT 
 
 

Buurtenronde & Rondvraag 
 
- Nieuwmarkt. Sinds kort is er een pilot op en rond de Nieuwmarkt met wegneembare 
paaltjes tegen de almaar rondjes rijdende taxi’s die uit heel Nederland hierheen komen. 
Deze paaltjes worden niet tijdig “neergehaald” waardoor buurtbewoners de dupe zijn 
als ze ’s ochtends vroeg naar en van hun huis willen rijden. Een buurtbewoonster gaat 
hiertegen klacht indienen bij projectleider. 
Tot nog toe heeft de pilot alleen maar enorme overlast (99% taxi’s) op andere plekken 
opgeleverd. Eerste week Sint Antoniesbreestraat, door nieuwe ingreep verplaatst naar 
Jodenbreestraat. 
 
- Verkeer. Op veel verschillende plekken in de binnenstad is een sterke toename van 
verkeer, met nog meer opstoppingen en getoeter tot gevolg. Dit speelt o.a. in de 
Nieuwmarktbuurt, de St Antoniesbreestraat (al voor de omleiding vanwege 
werkzaamheden Amstel), de Valkenburgerstraat, het Mr Visserplein en op de Prins 
Hendrikkade bij het station. Albertien telde op een vrijdagmiddag 13 trams en 3 bussen 
in de file tussen Dam en CS, richting CS. Ook moest ze met de andere passagiers een 
keer uitstappen bij de Nieuwezijds Kolk omdat de tram helemaal vast zat. De 
stremmingen daar ontstaan vooral doordat touringcars, streekbussen en ander verkeer 
de tramrails blokkeren. Melden bij het GVB help niet. Niemand doet er iets aan.  
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In de hele binnenstad worden meer touringcars dan vorig jaar gespot. Op in straten die 
daar helemaal niet kan en ze vast komen te zitten. 
- Nieuwe toeristenwinkels met hapklaar voer en drinken zijn verboden, maar het duurt 
maanden en rechtszaken voor de gemeente om dat voor elkaar te krijgen. 
Stroopwafelzaak ‘van Wonderen’ in de Gasthuismolensteeg loopt nu al tenminste sinds 
begin maart.  
 
Een nieuwe ‘bonbonwinkel’ op de Nieuwezijds Voorburgwal ging al snel ook wafels en 
ijsjes verkopen. Stoelen achterin de zaak (nog niets te zien van de “onmiddellijke 
aanpak” beloofd in april) en nu ook al een stoel buiten. 
De gemeente moet procederen en de onwillige ondernemers gaan in beroep.  
Advies: blijven melden aan de gemeente, liefst met foto’s.  
N.B. De viswinkel in de Leidsestraat is vooral een kwestie van verboden mengformule 
door het maken van zitplaatsen. Maar ook maakte de gemeente bezwaar tegen de 
verkoop van gebakken vis (!). 
- Vergroening. Valkenburgstraat is eindelijk begonnen met 6 armetierige boompjes in 
een zijstraat. Het effect van het komende groen (city trees) is betwist. 
- Vergoedingen voor vervuilers. Anita wil een bezwaarschrift indienen tegen de 
vergoedingen van 400,- tot 1.200,- voor degenen die afstand doen van een vervuilende 
scooter t.b.v. elektrische scooter, fiets of OV abonnement. En voor anderen die altijd al 
fietsen? Dit geld is wel voor de minima, niet voor de rijken 
- Transitie en autoverkeer. Jolande is boos op Milieudefensie vanwege een interview 
over transitie waarbij het vooral over bewoners gaat, terwijl anderen (beroepsverkeer) 
de grootste vervuilers zijn. Zoals de bevoorrading van de horeca. Albertien sluit zich aan 
bij het feit dat 80-90 % van het verkeer werkverkeer is. Hotelwas komt uit Gorredijk 
(Friesland), de Betuwe en de Veluwe. Vorige week stond ze bij de visstal in Oldeberkoop 
(Friesland) waar een bouwvakker zich beklaagde omdat hij elke ochtend om 4.15 uur 
moet opstaan om in Amsterdam te werken!. Dàt soort verkeer dus. 
- Nieuwe Zijde Zuid: eind juni of begin juli besluitvorming in de gemeenteraad. N.B. 
voorafgaand aan definitieve plannen m.b.t. herprofilering neemt de gemeenteraad en 
Nota van Uitgangspunten aan. Dit heeft geen enkele juridische status. 
- Uitnodigen nieuwe stadsdeelbestuur Centrum. De tijd is nu te kort voor kennismaken. 
DB zullen een kennismakingsgesprek voeren met het nieuwe DB-centrum. 
 

 
De volgende vergadering is gepland op maandag 6 augustus om 20 uur.  
 
Besluitenlijst 11 juni 
1. Loes bespreekt met Voxpop mogelijkheid bijeenkomst 20 september 
2. Paul B vraagt offertes verhuizing/opslag aan 
3.Voorstel HR reglement – Paul B en Loes 
4. Privacy: verwijderen/onleesbaar maken van stukken met BSN nr – Loes  
5. ALLEN: aanvullen privacy reglement, suggesties bewaartermijnen, wat dan ook: naar 
Loes sturen. 

 


