Bewoners Amsterdam Centrum (BAC)

aandachtspunten - voorzien
Dit zijn enkele punten die onze specifieke aandacht hebben. De stad leeft, haar bewoners
leven dus onze aandacht en de accenten die we leggen zijn ook in beweging.



BAC hecht waarde aan goede samenwerking met actieve buurt groepen (d’Oude
Stadt, Plantage Weesperbuurt Vereniging / PWO, Eilandenoverleg, Nieuwmarkt /
Groot Waterloo, Wetering Verbetering en bewoners groepen zoals Amstelveld,
Prinsengracht e.a. …); samen meer zien, meer bereiken.
Actieve ‘gevestigde’ buurtgroepen verdienen erkenning en ondersteuning (faciliteiten,
geldelijk, …) door de gemeente.



BAC vraagt aandacht voor uitnodigend aanbod voor recreatie (sport,
ontspanning) voor bewoners – jong & oud(er) - in een groen centrum [oost]



BAC streeft naar diversiteit in wonen en bedrijven: sturen waar mogelijk –
middels vergunning verleningen, branchering en publieke voorzieningen.
Aandacht voor aanbod voor diverse inkomensgroepen, diverse groottes huishoudens,
‘kleine’ ondernemers, ouderen, mensen met een beperking
projecten 2018 e.v. zoals Marineterrein, Oostenburg noord, Eilandenboulevard, …



BAC is een voorstander rustig en veilig verkeer in de (binnen) stad. Rustig
verkeer leidt tot betere afstemming tussen fiets, scooter / brommer, auto’s en
elektrische fietsen. Rustig verkeer betekent minder geluid- en fijnstof overlast.
- Zo veel als mogelijk wegen wegen 30km / uur, bij voorkeur ingericht zoals Sarphatistraat:
fiets is hoofdgebruiker, rest is ‘gast gebruiker’.
- aandacht voor bereikbaarheid – ook met de auto – voor mensen die wonen en werken in het
centrum en bewoners die mantelzorg nodig hebben of verlenen.
- Problematisch rijgedrag van taxi’s maar ook van brommers of scooters moet worden
aangepakt (taxi’s met helder en fair puntensysteem).
Actuele aandachtspunten: beperken overlast taxi’s m.n. ’s avonds en ’s nachts
Grachtengordel nabij Leidseplein, Nieuwmarkt; herinrichten Valkenburgerstraat,
Kattenburgerstraat



Amsterdam [Centrum] is primair voor de bewoners en niet voor de toeristen.
Toeristen zijn welkom maar AirBnB e.d. zorgt voor veel overlast en verstoring
van de balans, Daar wordt – gelukkig – al actie op ondernomen. BAC pleit
voor strikte handhaving en pro-actief informeren bewoners over regels omtrent
woning verhuur. Enkele buurten zijn rijp voor beperking of stop hotel en shortstay.



BAC nodigt bedrijven (m.n. horeca en toerisme gericht) uit een actieve bijdrage
te leveren aan schoonhouden publieke ruimte; Een campagne dat bedrijven zich
bewust zijn dat ze onderdeel zijn van een woon & leef buurt is op zijn plaats.



BAC pleit voor herstel buurtschouw: periodieke rondgang bewoners met
verantwoordelijk ambtenaar om openbare ruimte te inspecteren en verbeter
punten vast te stellen.



Behoud bereikbaarheid voor bewoners, kritisch op ‘toerisme’ verkeer (m.n.
grachtengordel zuid, weteringschans); behoud van OV haltes
projecten 2018 e.v. opening Noord-Zuid lijn effecten?, renovatie bruggen Vijzelstraat,
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