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Lennard Roubos voor de Stadsdeelcommissie Centrum West 
  
 
Inleiding 
Het historische stadscentrum van Amsterdam is zeer aantrekkelijk zowel voor bewoners, 
toeristen als dagjesmensen. De functies wonen, werken, winkelen, verblijven en ontspannen, 
dienen goed met elkaar in balans te zijn. Dit vraagt om een permanente afstemming om het 
gewenste evenwicht te bewaken en bewerkstelligen. De afgelopen zes jaar heb ik mij ingezet 
voor een leefbare, sociale, veilige, schone en groene leefomgeving, met name in de directe 
omgeving van de Warmoesstraat/Burgwallen Noord, maar ook in het aangrenzende gebied. 
Dit gebeurde in nauw overleg met bewoners, ondernemers, politie, de stadsdeelraad en de 
gemeente. Regelmatig woonde ik relevante vergaderingen zoals IBO-bijeenkomsten bij. 
 
Actiepunten 
 

Ook in de komende tijd zullen voor mij belangrijke aandachtspunten zijn het verbeteren van 
de handhavingspraktijk, het contact tussen bewoners en gemeente, de onderlinge relaties 
tussen bewoners en ondernemers, de vergroening van de buurt en het bevorderen van de 
leefbaarheid. Overlast van (te) grote groepen toeristen/bezoekers stromen, moet worden 
teruggebracht tot aanvaardbare proporties. Immers, Amsterdam Centrum moet niet ten 
onder gaan aan zijn eigen aantrekkingskracht en er moet voldoende balans zijn tussen de 
genoemde functies. Bewoners mogen daarbij geen sluitpost vormen.  
 
Achtergrond 
 

Mijn eigen wortels liggen in de Amsterdamse Pijp en eind 1992 heb ik mij in het centrum van 
de stad gevestigd. Mijn liefde voor de stad, mijn affiniteit met de buurt en contacten met 
buurtbewoners en de gemeente hebben mij gestimuleerd actief te worden in het Centrum 
West/1012 gebied. De laatste jaren doe ik dat in mijn capaciteit van ‘Steegmeester’ van de 
Heintje Hoekssteeg. In de komende jaren stel ik mijn tijd graag ter beschikking van de 1012 
buurt/Centrum West in ruimere zin, om waar nodig het gemeentelijk beleid bij te kunnen 
sturen, te becommentariëren en te ondersteunen. Een rol van bruggenhoofd tussen de 
diverse partijen stel ik mij daarbij voor ogen, als verbindingspersoon vanuit de burgerij 
richting de gemeente en vice versa. Mijn huidige contacten en opgedane ervaring zullen 
daarbij ongetwijfeld van groot belang zijn. Dat geldt ook voor mijn vasthoudende karakter, 
oplossingsgerichte houding en communicatieve kwaliteiten. Via o.m. Social Media en via 
persoonlijk contact zal mijn bereikbaarheid als commissielid steeds gewaarborgd blijven. 
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Motto 
Het centrale motto bij mijn inzet voor de binnenstad zal zijn: een leefbaar, veilig, schoon, 
aantrekkelijk, gastvrij en goed toegankelijk stadscentrum, met een centrale positie voor de 
belangen van haar bewoners, als wel de promotie van verantwoord ondernemerschap in het 
Stadsdeel Centrum.  
 

Samengevat 
 

• Bevorderen van Centrum (West/Oost) als een leefbaar woon-, werk- en verblijfsgebied 
• Het in stand houden en beschermen van het historische erfgoed 
• Participatie van bewoners en ondernemers 
• Werken aan een veilige en sociale woonbuurt 
• Tegengaan van diverse vormen van overlast 
• Bevorderen van een gezonde woon- & leefomgeving 
• Bestrijden van diverse vormen van parkeeroverlast 
• Heroveren van de publieke ruimte voor de bewoners 
• Stimulering diversiteit van het winkel- & horeca-aanbod 
• Bevorderen van sociale cohesie tussen buurtgenoten 
• Toegang tot essentiële faciliteiten voor alle groeperingen (jong en oud) 
• Bevorderen van duurzaamheid en aanleggen van groenvoorzieningen 
• Intensief schoonhouden van de openbare ruimte 
• Kortom, werken aan toekomstgerichte oplossingen van huidige problemen 

 
Waarom kiezen voor Lennard Roubos Cityzen1012 ? 
 

Cityzen1012 is formeel pas eind 2017 opgericht, maar bouwt voort op de bewonersagenda 
van de 1012 buurt. Al meer dan zes jaar komen we op voor een veilige, schone en gezonde 
leefomgeving, waarbij de buurtbewoners niet het onderspit delven door toedoen van een  
te inhalige toeristenindustrie. En waar diversiteit plus kwaliteit van o.m. een goed winkel-, 
horeca- en recreatief aanbod wordt geborgd. Waarbij ook een schouwend oog wordt gericht 
op een betaalbare woon- en een aangename verblijfsomgeving, voor zowel bewoners als 
bezoekers van het eeuwenoude stadscentrum, dat een prominente positie binnen het 
algemene gemeentelijk beleid moet blijven behouden!  
 

Het oude centrum vormt immers het hart van de stad en oefent een grote aantrekkings- 
kracht uit op toeristen en dagjesmensen uit binnen- en buitenland. Enerzijds verlevendigt 
dat de buurt en de stad, maar anderzijds zorgt het voor te veel ongewenste druk. De stad -  
En vooral haar centrum - is hierdoor geleidelijk steeds meer uit balans geraakt, een balans die 
Cityzen1012 hersteld wil zien. Partijpolitici zijn hier tot nu toe onvoldoende in geslaagd. Reden 
waarom buurt- en bewonersbelangen sterker hun stempel op het gemeentelijk beleid moeten 
kunnen drukken. Dat vraagt dus, om een grotere rol en invloed voor juist onafhankelijke buurt- 
of bewonersinitiatieven bij het gezamenlijk aanpakken (Burgerparticipatie & Politiek bestuur)  
van algemene en specifieke buurtproblemen in het Stadsdeel Centrum (West en Oost). 
Met als doel “voor & met elkaar in een leefbaar centrum” kunnen wonen, werken en recreëren. 
 

                                                                                                 
 
 



 

                                                                                 
 
Waarom stemmen op Cityzen1012 voor de Stadsdeelcommissie? 
 

De Stadsdeelcommissie is een belangrijk onderdeel van een nieuw Bestuurlijk stelsel in 
Amsterdam. Dit nieuwe stelsel beoogt een bijdrage te leveren aan een meer democratisch 
systeem binnen onze stad, dat ruimte schept voor directe participatie en invloed vanuit haar 
bewoners. Weliswaar een college primair met een adviserend karakter, maar zeker ook als 
een ‘buurtbelangen’ spreekbuis kan dienen. Teneinde het door de “politiek” ingestelde 
dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum, waar mogelijk positief bij haar uitvoeringstaken 
te ondersteunen, maar zo nodig ook een kritisch tegenwicht kan vormen, bij ontwikkeling van 
minder gewenst beleid. 
 
Waarom juist stemmen op Cityzen1012 als een ‘partijpolitiek’ onafhankelijke groepering? 
 

De gemeenteraad bestaat uit politieke partijen. Deze kiest een College van B&W, dat op zijn 
beurt een Dagelijks Bestuur voor het Stadsdeel Centrum formeert. In het kader van de 
‘Countervailing Power’ is de Stadsdeelcommissie bedoeld om - gevraagd en ongevraagd - 
advies uit te brengen aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Centrum (en zo nodig 
direct aan de Gemeenteraad). Het is daarom belangrijk dat dit advieslichaam in beginsel 
‘partijpolitiek’ onafhankelijk is en meer de zienswijze en gevoelens van o.a. bewoners (en 
verantwoorde ondernemers) vertolkt. Het zou toch erg vreemd zijn, wanneer de politiek  
zich alleen laat adviseren, door een voornamelijk partijpolitiek gebonden Stadsdeelcommissie. 
(Partijpolitiek, die immers in het DB al sterk vertegenwoordigd is). Dan zou er immers sprake 
kunnen zijn van een ongewenst politiek gesloten systeem, zonder mogelijke sturing vanuit o.a. 
burgerparticipatie-initiatieven en zonder echt onafhankelijke inspraakmogelijkheid op het te 
voeren gemeentelijke beleid. 
 

De Stadsdeelcommissie Centrum bestaat straks uit 8 vertegenwoordigers, namelijk 4 uit 
Centrum West en 4 uit Centrum Oost. Centrum West, waar o.a. Cityzen1012 voor uitkomt, 
behelst Gebied 1012, Westelijke Grachtengordel, Haarlemmerbuurt en de Jordaan. Deze 4 
gebieden van Centrum West hebben ieder zo hun eigen omgevingsproblematiek, welke 
veelal om een gezamenlijk plan van aanpak vraagt vanuit het DB en de Stadsdeelcommissie. 
Daarbij zal onze inzet zijn dat de Stadsdeelcommissie grotendeels, zo niet geheel, bestaat uit 
direct betrokkenen zoals buurt- en bewonersvertegenwoordigers. Bij voorkeur vanuit de 8 
verschillende buurten van het gehele stadsdeel Centrum, om daarmee te borgen dat er 
binnen de Stadsdeelcommissie een brede ervaring en kennis bestaat, omtrent samenlevings- 
ontwikkelingen binnen het gehele Stadsdeel Centrum, ook in relatie tot de rest van de Stad.  
 
Tot Slot 
Stem dus bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart op een politieke partij van uw keuze.  
Zij vormen immers tezamen als politieke partijen een College van B&W, dat op zijn beurt een 
Dagelijks Bestuur voor het Stadsdeel Centrum formeert. Maar stem voor de verkiezing van 
de Stadsdeelcommissie juist voor onafhankelijke commissiekandidaten, die gedurende de 
komende 4 jaar, het belang van een goede woon-, werk- en leefomgeving in uw buurt 
kunnen behartigen zonder een strakke binding aan mogelijke partijpolitieke college-
afspraken. Zo nodig zal Cityzen1012 met een kritisch tegenadvies de centrumbewoners  
en hun buurtbelangen binnen de Stadsdeelcommissie Centrum West en Oost 
vertegenwoordigen. 
 

                         Stem 21 maart 2018 op lijst 36                                                                                   .   
                                                                             Cityzen1012, Lennard Roubos                   . 
                                                                                                                                                                                                                          .  


