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Gebiedsplannen 2020 en verder 
 

De volgende maatregelen  zijn nog niet genoeg uitgewerkt om als activiteit op te nemen in  

gebiedsplan 2019 of het is niet gelukt om budget of capaciteit te regelen in samenwerking met de 

directies in de begroting van 2019. 

 

 

Activiteiten 2020 en verder in de gebieden Centrum West en Centrum Oost 

 

■ Activiteit W&O.1 Verbod van groepen met gidsen in de hele binnenstad 

Er komt een verbod op groepen-met-gidsen-groter-dan-in de gehele binnenstad, 

ongeacht de wijze waarop de groepen zich voortbewegen. 

 

■ Activiteit W&O.2  Opstellen en uitvoeren Plan van aanpak afval op kades en steigers.   

Op veel kades en steigers, zoals  bij de Leidsegracht en aan de Oosterdokskade, 

Hermitage, Appeltjesmarkt, Lijnbaansgracht en Zieseniskade  wordt afval geplaatst door 

opvarenden van aanmerende bootjes. In 2019 zullen verschillende maatregelen worden 

genomen om deze vervuiling tegen te gaan. Daarbij valt te denken aan: extra 

afvalbakken, extra schoonmaakbeurten, aanspreken van de varensgasten. In een plan van 

aanpak zal eerst de juiste mix van maatregelen worden vastgelegd 

 

■ Activiteit W&O.3  Verplaatsen van woonboten 

In het bestemmingsplan Water is bepaald dat een aantal woonboten op drukke rakken op 

vrijwillige basis verplaatst zouden kunnen worden naar alternatieve locaties. Voor 

Centrum Oost gaat het om de Keizersgracht tussen Utrechtsestraat en Amstel. Voor 

Centrum West gaat het om de Brouwersgracht tussen Korte Marnixstraat en Binnen 

Brouwerstraat, Lijnbaansgracht tussen Korte Marnixstraat en Westerstraat, Prinsengracht  

tussen Brouwersgracht en Leliegracht én tussen Reguliersgracht en Amstel. Er is geen 

budget meer om de verplaatsingen te financieren.  

 

■ Activiteit W&O.4  Uitbreiden gebied bierfietsverbod 

 

■ Activiteit W&O.5 Concrete vertaalslag maken naar Centrum-Oost als het gaat om 

klimaatadaptatie in de openbare ruimte De vertaalslag leidt in 2019 tot in ieder geval 1 

aanpassing in de openbare ruimte. 

 

■ Activiteit W&O 6 In het kader van de aanpassing van de Huisvestingsverordening: ook 

aandacht voor het splitsen in heel kleine woningen. 

 

■ Activiteit W&O 7 Bestuursopdracht tot afschaffen 7,5ton-routes 
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Activiteiten 2020 en verder  in gebied Centrum West 

 

■ Activiteit W.1 Onderzoeken of het opnemen van een verbod op vakantieverhuur van 

woningen in de Huisvestingsverordening mogelijk is  

In 2020 wordt de Huisvestingsverordening Amsterdam aangepast. Gezien de overlast die 

vakantieverhuur in sommige buurten in Amsterdam geeft, wordt nagegaan of het 

juridisch mogelijk is een geheel verbod in sommige buurten in te stellen.  

 

■ Activiteit W.2  Faciliteren en stimuleren van planvorming UvA voor logistiek rond het 

Universiteitskwartier, met daarin o.a. aandacht voor vervoer over water. 

De UvA wil na de herontwikkeling van haar panden in het Universiteitskwartier gebruik 

maken van slimme logistiek die zo min mogelijk belastend is voor de omgeving. De 

gemeente zal de UvA ondersteunen bij het verder uitwerken van haar plannen.  

 

■ Activiteit W.3 Uitvoering Entree 

De aanleg van de Zuidooststalling, die was voorzien voor 1019 is verplaatst naar 2020. De 

aanleg van de Zuidweststalling is verplaatst naar einde 2020. 

 

■ Activiteit W.4 Onderzoek inrichten Spuistraat als fietsstraat/ tweerichtingsverkeer voor 

fietsen inclusief snelheid beperkende maatregelen voor auto’s. 

 

■ Activiteit W.5 Opstellen van een plan van aanpak overlast verslaafden en alcoholisten voor 

‘overloopgebieden Wallen’: Haarlemmerbuurt, Jordaan, Westelijke Eilanden.  

Er worden volgend jaar acties voorbereid voor/tegen deze “doelgroep” vanuit OOV voor 

heel Centrum maar die zijn nog niet zover dat die opgenomen kunnen worden in het 

gebiedsplan. 

  

■ Activiteit W.6 Binnen de kaders van het plan van aanpak Wallen zal in dit gebied extra 

worden schoongemaakt. 

Overlast door zwerfvuil en gedumpt huisvuil en bedrijfsafval levert een rommelig 

straatbeeld op dat bijdraagt aan de verloedering van het gebied. Om dit tegen te gaan zal 

extra inzet worden gepleegd om het gebied ook op de drukste momenten schoner te 

houden. De evaluatie van de “Wallenstofzuiger”, de extra medewerker van woensdag tot 

en met zondag op de Oude Burgwallen, wordt betrokken bij de extra inzet in het kader 

van het plan van aanpak Wallen. 

 

Activiteiten 2020 en verder in gebied Centrum Oost 

 

■ Activiteit O.1 De gesprekken met de pandeigenaar van de Weesperflat zullen worden 

voortgezet om de mogelijkheden voor vergroening te verkennen en te realiseren. 

 

■ Activiteit O.2 In gesprekken met de pandeigenaren van WeWork, Sarphati Plaza en de 

Reinwardt Academie worden de mogelijkheden verder verkend voor het aanleggen van 
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groene daken. 

 

■ Activiteit O.3 Samen met stadsdeel Oost realiseren van (invullen welk project of 

onderdeel van) de Knowledge Mile als groene strook en verbinding door de stad  

 

■ Activiteit O.4 Inzetten Knowledge Mile  als voorbeeldproject van vergroening, participatie 

en verduurzaming door alle mogelijke communicatiemiddelen  van de gemeente om over 

dit project te communiceren te gebruiken.  

 

■ Activiteit O.5 Er wordt een project gestart om mogelijke nieuwe duurzaamheidsprojecten 

in Centrum Oost te identificeren en te informeren over de mogelijke ondersteuning.  

  

■ Activiteit O.6 Onderzoek collectief energie inkopen BIZ Knowledge Mile. In 

samenwerking met de Biz Knowledge Mile en stadsdeel Oost zal worden gestart met een 

onderzoek om collectief energie in te kopen.  

 

■ Activiteit O.7 Optimaliseren bestaand voetgangersareaal  in de volgende straten: 

Staalstraat, Oosterdokskade, Valckenierstraat tussen Weesperplein en Roeterstraat 

 

■ Activiteit O.8  Gemeente Amsterdam en  het Rijk onderzoeken of op het Marineterrein  

nog sprake kan zijn van een voor alle partijen goede gebiedsontwikkeling, inclusief een 

groter Defensieprogramma. 

 

■ Activiteit O.10 Bevorderen dat de woningen in de buurt die leegkomen als mensen naar 

het Uilenburgercomplex verhuizen, deels naar jonge gezinnen gaan. Wellicht T+1. Laten 

we eerst maar realiseren dat het verkocht en verbouwd wordt. 

 

■ Activiteit O.11 Onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid uitbreiden Wertheimpark Een 

aantal jaren geleden is gewerkt aan een mogelijke uitbreiding van het Wertheimpark 

richting de Plantage Parklaan. Daar liggen namelijk tramsporen die geen functie meer 

hebben. De straat is voldoende breed om het park substantieel uit te breiden.  

 

■ Activiteit O.12 Nieuwe besluiten markt Amstelveld 

In  2020 zullen ook besluiten worden genomen over de markt op het Amstelveld. Inzet is 

behoud en zo mogelijk versterking als enige plantenmarkt in Amsterdam.  

 

■ Activiteit  O.13 Stadsdeel Centrum ondersteunt het initiatief van Capital C, Carré en de 

UvA, om onderzoek te doen naar mogelijkheden om gezamenlijk goederenvervoer en 

vervoer van afval over het water te realiseren.  

 

■ Activiteit O.14 Verkeersveiligheid kruisingen Nieuwe Spiegelstraat/Spiegelgracht/ 

Prinsengracht.  
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Bij de verkeersonderzoeken rondom de Museumbrug worden ook deze kruisingen 

betrokken. Op basis van de gegevens die dit oplevert moet worden bezien of en zo ja, hoe 

de veiligheid op deze kruisingen kan worden verbeterd. 

 

■ Activiteit O.15 In het project van Weteringcircuit naar Weteringpark wordt ook  

gemonitord of het aantal fietsen niet te explosief groeit als gevolg van de Noord-Zuid-lijn. 

Zo ja, dan wordt onderzocht of een ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd kan worden. 

 

■ Activiteit O.16 Verduurzaming panden langs Knowledge Mile 

Vanaf 2020 worden langs de Knowlegde Mile ook projecten gestart om het gebruik van 

aardgas te verminderen. 

 

 

 


