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RAADSADRES
STOP DE GEKTE OP DE WALLEN
Amsterdam, januari 2020
Geacht college en geachte gemeenteraad,
Bewoners van de oude binnenstad begonnen in de zomer van 2019 de actiegroep
Stop de Gekte voor het herstel van de leefbaarheid op de Wallen. Begin september
werd een petitie gestart op www.stopdegekte.nl die in twee maanden tijd meer dan
1200 keer werd ondertekend. (Zie ook de kaart, waarop is aangegeven waar de
ondertekenaars wonen.1) Lang is beweerd dat er maar een paar beroepsklagers
waren, maar deze petitie bewijst het tegendeel: de overlast wordt breed ervaren en is
alarmerend. Dat de bewoners het nog uithouden in dit stadshart is te danken aan hun
grote liefde voor de oude binnenstad, die ook luid doorklinkt in de reacties.
We geven hier de meest genoemde problemen:
- De raamprostitutie, coffeeshops en aanverwante bedrijven creëren een sfeer alsof
het hier een pretpark is in plaats van een buurt waar ook meer dan 4000 mensen
wonen. Dit imago werkt als een magneet op een almaar groeiende stroom van
bezoekers.
- Veel bewoners geven aan zich in hun bewegingsvrijheid beperkt te voelen door het
sterk toegenomen massatoerisme. Zo gaan ze liever de deur niet uit, omdat het later
op de avond buitengewoon lastig is om in de enorme drukte weer thuis te komen.
- Het bij veel bezoekers heersende idee dat alles maar moet kunnen en dat alles mag
in deze buurt.
- Overlast van schreeuwende, dronken personen, de ‘kadehangers’, de hasjlucht,
kotsende en pissende, zelfs poepende bezoekers op straat, op trapjes of in de
portieken.
- Veel bewoners melden dat zij slecht slapen door de enorme geluidsoverlast tijdens
grote delen van de nacht.
- Door de sterke vercommercialisering van de buurt zijn ‘normale’ middenstandswinkels
verdwenen ten gunste van de monocultuur van toeristenzaken.
- De buurt verloedert door het vele zwerfafval van passanten: de achtergelaten
etensresten, blikjes, flesjes en verpakkingen, veelal afkomstig van op
toeristenmassa’s gerichte, laagwaardige take-away-zaken en mini-supermarkets.

Dit alles heeft een grote negatieve invloed op de oude binnenstad. Gebleken is dat
veel Amsterdammers die in andere delen van de stad wonen de oude binnenstad al
mijden of de Wallen zelfs als een no-go area beschouwen. Maar voor de bewoners in
het gebied is er geen ontkomen aan, terwijl de leefbaarheid van hun woonomgeving
steeds verder achteruit holt. Gevoelens van vervreemding, ergernis en boosheid,
slaaptekort en stress schaden hun welbevinden en gezondheid. Ze lopen of fietsen
om, blijven op bepaalde momenten van de dag liever thuis, of vluchten in het
weekend de stad uit.
Maatregelen
Samen met de ondertekenaars van de petitie en van dit Raadsadres vraagt Stop de
Gekte u om gebruik te maken van uw wettelijke bevoegdheden en de volgende
maatregelen te nemen om de drukte en overlast voor de bewoners terug te dringen.
Sommige van deze maatregelen kunnen op korte termijn al resultaat hebben, andere
op de langere termijn.
Korte termijn
•

Pas de sluitingstijden aan van de ramen2, van de horeca, de coffeeshops, de
sekstheaters en -bars. Sluit ze doordeweeks uiterlijk om 24.00 uur en in het
weekend om 02.00 uur.

•

Sluit de coffeeshops voor buitenlandse toeristen, conform de in de rest van
Nederland wél gehanteerde gedoogcriteria van de overheid.3

•

Verbied minisupermarkten om alcohol te verkopen.

•

Schaf het begrip ‘Red Light District’ af. Zet een campagne op om bezoek aan de
Wallen te ontmoedigen. Corrigeer het wereldwijd ontstane beeld van Amsterdam
als de stad waar alles kan en mag.

•

Zorg voor een effectievere, resultaatgerichte handhaving, met handhavers die
niet alleen bezoekers aanspreken op overlast gevend gedrag, maar die ook
boetes uitdelen aan bezoekers die het alcoholverbod overtreden of afval op
straat gooien. Zorg dat ook tegen geluidsoverlast wordt opgetreden. Wij zijn ons
bewust van de huidige grenzen van de inzet van handhaving maar vragen de
beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten.

•

Handhaaf de regelgeving voor alle lichtbakken en uithangborden en andere
reclame conform de Amsterdamse welstandscriteria voor gevelreclame in de
“Schoonheid van Amsterdam”. Ze geven de buurt ten onrechte de uitstraling van
een uitgaanswijk en versterken het imago van ‘pretpark’. Bovendien wordt het
stadsgezicht aangetast van wat het oudste deel van Amsterdam is en - niet
onbelangrijk - tevens het buffergebied van UNESCO werelderfgoed.

•

Verbied vakantieverhuur door illegale woningonttrekking en illegale hotels in en
rond het Wallengebied.

•

Breng weer orde in de openbare ruimte. Maak duidelijk dat fietsers op de rijweg
horen en voetgangers op de stoep. Controleer de terrasvergunningen, verwijder
de te ver uitwaaierende terrassen, verwijder clandestien geplaatste menuborden,
terrasafzettingen enz.

•

Herstel het evenwicht in winkelaanbod. Stop de overvloed aan ijs-, wafel- kaas- en
toeristenwinkels en mini-supermarkets.

•

Screen winkels en andere bedrijven regelmatig via de Bibob en de Emergo
aanpak. Vraag hierbij ondersteuning van de landelijke overheid.

Lange termijn
•

Raamprostitutie fungeert in ons woongebied als een internationale
toeristenmagneet. Haal deze magneet daarom weg! Zoek alternatieven voor de
raamprostitutie, zoals het inrichten van prostitutiehotels (bijvoorbeeld op een
boot) zodat ook de planschade beperkt blijft.

•

Breng een politiepost terug op de Wallen met celruimte. Verwijder de
straatdealers van de Wallen.

•

Verhoog de toeristenbelastingen alhier fors en zet de opbrengst in voor
intensivering van handhaving en andere maatregelen.

•

Ontwikkel beleid op het gebied van toerisme, gericht op wat de bewoners kunnen
verdragen. Want 20 miljoen bezoekers is nu al veel te veel: 30 miljoen in 2030
maakt de hele binnenstad onleefbaar.

Te veel drukte en alle verdere overlast is niet met één maatregel te bestrijden, maar
vraagt om een reeks van stevige, gecoördineerde maatregelen. Het moment van
ingrijpen is nú, voordat de leefbaarheid voor bewoners voorgoed verleden tijd is.
Door het recente nieuws over de vermindering van de politie-inzet in deze buurt
worden de door ons voorgestelde maatregelen alleen nog maar urgenter. Wij zijn er
zelfs van overtuigd dat uitvoering van bovenstaande maatregelen een oplossing kan
zijn voor het grote probleem van het tekort aan handhaving.
Stel bewoners centraal
Herhaaldelijk stellen bestuurders en raadsleden dat bewoners weer op de eerste
plaats moeten komen. Wij doen daarom een dringend beroep op het College van
Burgemeester en wethouders, de Gemeenteraad en het Bestuur en de Stadsdeelcommissie van ons Stadsdeel Centrum om de extreme drukte en onduldbare overlast
terug te dringen. Wij willen een leefbare buurt met een goede balans tussen wonen,
werken en recreëren. Stel de bewoners centraal! Dat is de opdracht die de
Rijksoverheid aan elke stad in Nederland geeft, en dus ook aan Amsterdam.4
Wij houden van onze mooie binnenstad. We laten haar niet verder kapot maken.

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,
bewoners/actiegroep Stop de Gekte
info@stopdegekte.nl
contactpersoon Teun van Hellenberg Hubar
Oudezijds Voorburgwal 107
1012 EM Amsterdam
0651409394
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1

Adressen waar de ondertekenaars wonen van de petitie ‘Stop de gekte’.

2

APV 2008: Artikel 3.35 (Afwijkende openingstijden prostitutiebedrijf): De burgemeester kan in het belang van de

openbare orde, de veiligheid, de gezondheid, de bescherming van prostituees, of ter voorkoming of beperking van
overlast de openingstijden van een prostitutiebedrijf beperken.
3

“Geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland.”

Zie https://www.rijksover- heid.nl/onderwerpen/drugs/gedoogbeleid-softdrugs-en-coffeeshops
4

“Een gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners.”

Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/taken-gemeente

