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Dit is nieuwsbrief nummer 5, november 2018
In deze nieuwsbrief:
1. -Gemeente- en stadsdeelbestuur in nieuwe opzet van
start
2. -Gebiedsplan Centrum West 2019 en resultaten
buurtenquête
3. -Buurtgesprek Westelijke Grachtengordel, donderdag 8
november 2018
4. - Voorkomen monocultuur winkels, ge- en misbruik van
openbare ruimte, toenemende horeca en afval
5. -Plannen voor de komende tijd
Na een lange warme zomer waarbij we de stad ‘uitgeleend’
hebben aan vele, vele bezoekers is hij nu weer een beetje
voor de bewoners, Amsterdammers zo u wilt. In ieder geval
zijn reclame voor Amsterdam (zoals de IAMsterdam-letters)
en een kostbare marketingcampagne (Amsterdam
Marketing, subsidie 4,6 miljoen) volstrekt overbodig en zelfs
contra productief: nog meer bezoekers en verdere
verdringing van bewoners maken uiteindelijk de stad
onaantrekkelijk voor iedereen.
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1.Gemeente- en stadsdeelbestuur in nieuwe opzet van start
Het nieuwe college van B&W is van start en timmert steeds
meer aan de weg. Er is een programma-akkoord en een
uitvoeringsagenda. Voor veel lopende zaken in het stadsdeel
Centrum is het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel
verantwoordelijk. De stadsdeelcommissie adviseert het DB
en indienzij dat nodig vindt ook de gemeenteraad.
In de bijeenkomst ‘Stem van het Centrum’ heeft de
stadsdeelcommissie zich laten bijpraten over wat er leeft bij
bewoners en ondernemers.
Het door Grachten 9+ in dat verband opgestelde 10puntenpamflet
(http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1756/248/7202/A
ctiviteiten-van-Grachten9-/Tien-puntenpamflet-vanGrachten9--voor-Stem-van-het-Centrum) ligt inmiddels op
de bureaus van de verschillende politieke partijen, bij de
leden van het DB van stadsdeel Centrum, en bij de
stadsdeelcommissie.
Het DB komt met voorstellen voor te realiseren projecten en
activiteiten in het centrum in de vorm van gebiedsplannen.
De stadsdeelcommissie wordt daarbij om advies gevraagd.
Dat gaat in de maand november gebeuren.

3. Gebiedsplan Centrum West 2019 en resultaten
buurtenquête
Het gebiedsplan Centrum West beschrijft de in 2019 uit te
voeren activiteiten die nodig zijn om het Centrum
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aantrekkelijk en leefbaar te houden. Het gaat daarbij vooral
om de inrichting van de openbare ruimte rekening houdend
met ontwikkelingen zoals het toenemende toerisme maar
ook beleidsmatige keuzes zoals het autoluw maken van de
binnenstad met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
Input voor de plannen is ook afkomstig van de buurtenquête.
De resultaten van de buurtenquête zijn verwerkt in een
rapportage:
http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1759/0/7346/Gemeen
teraad--Stadsdeel--Centrum-West/Rapportage-Buurtenquete2018
De drukte (met name toeristen), de ruimte op de stoep en
het vuil zijn de belangrijkste oorzaken van overlast die door
onze buurt (deel van de wijk Grachtengordel West) wordt
ervaren.
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Op bladzijde 45 en verder wordt ingegaan op vragen over het
afvalexperiment dat volgend jaar gaat plaatsvinden in de
negen straatjes buurt.
3. Buurtgesprek Westelijke Grachtengordel.
Datum:
Tijd:
Locatie:

8 november 2018
17.00 tot 20.00 uur
De Rode Hoed, Keizersgracht 102

De gemeente stuurde de onderstaande uitnodiging, zie:
https://www.amsterdam.nl/centrumgebied/buurtgesprekken0/?utm_source=Banner%20Centrum%20West&utm_medium
=website&utm_term=Buurtgesprekken%20Centrum%20Wes
t&utm_content=Buurtgesprekken%20Centrum%20West&ut
m_campaign=Banner%201
In het buurtgesprek wil de gemeente met bewoners en
ondernemers van gedachten wisselen over de huidige,
toekomstige en gewenste ontwikkelingen in het gebied. De
volgende onderwerpen krijgen daarbij in het bijzonder
aandacht:
·
·
·
·
·

Programma Constructieve Veiligheid Bruggen én het
Walmurenteam ?
Programma Varen
Proef bovengrondse afvalinzameling
Project Raadhuisstraat - Rozengracht
Verkeersmaatregelen

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het online formulier.
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4. Voorkomen monocultuur winkels, ge- en misbruik van
openbare ruimte, toenemende horeca en afval
Onze buurt is een geliefd winkelgebied waar het steeds
drukker wordt. Dit trekt ook bedrijvigheid aan die niet
bijdraagt aan de sfeer en leefbaarheid van de buurt. Via het
bestemmingsplan zijn er beperkingen opgelegd aan op
toeristen gerichte winkels. Vanuit Grachten 9+ vinden we dit
van groot belang en zodra we vermoeden dat er niet
passende initiatieven zijn klimmen we in de pen en sturen
een zienswijze naar de gemeente. Lang niet alle ongewenste
zaken (horeca, terrassen) kunnen worden tegengehouden,
maar ondernemers en ook de gemeente worden er wel
telkens aan herinnerd dat er rekening moet worden
gehouden met de buurtbewoners. Een van die zienswijzes
heeft zo onlangs geleid tot een positief gesprek tussen de
horeca-ondernemer van Libertine (Wolvenstraat 22),
bewoners van de Wolvenstraat en een vertegenwoordiger
van G9+.
Uitwaaierende terrassen, bestelauto’s op de stoep,
zwerfafval, ook aan de walkanten, obstakels op de stoep die
de doorgang voor velen waaronder ouderen en
kinderwagens nemen met de toegenomen drukte
onacceptabele vorm aan. De gemeente heeft plannen in
verband met het afval en hindervrije looproutes. Prima, maar
daar kan niet op worden gewacht en intensivering van
handhaving en schoonmaak is noodzakelijk.
Inmiddels zijn er ook vier pop-upwinkels in onze buurt,
waarbij sommige veel overlast veroorzaken zoals
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Huidenstraat 19, dat deze zomer enkele dagen werd
verhuurd aan Rip&Dip. Dat veroorzaakte een enorme rij,
soms tot om de hoek van de Herengracht. De huurders van
de pop up in Runstraat (nr 25) blokkeerden in september
enkele dagen de straat voor het inrichten van de zaak voor
Karwei. Daarnaast was er parkeeroverlast (stoepparkeren)
vanwege tv-opnames en weer een ‘feestelijke’ opening.

7. Plannen voor de komende tijd
Op onze website zijn we begonnen met een ‘zwartboek’ over
ongewenste ontwikkelingen in onze buurt. Het is een project
‘in oprichting’ en er wordt nog aan gewerkt.
Op deze website-pagina vind je (voorlopig) vier
onderwerpen:
1. Zorgen over verkeer, overlast stoepparkeren;
2. Vuilnis- en grofvuildump, zwerfafval;
3. Zorgen toename toeristengroepen;
4. Toename horeca, terrassen.
Aan de hand van foto’s geven we een overzicht van situaties
en plekken waar dit soort ongewenste ontwikkelingen zich
voordoen
Dit levert concrete munitie om aandacht te krijgen van de
gemeente. Ziet u zaken die het vermelden in het zwartboek
waard zijn. Mail ons al dan niet met foto.
Een volgende Grachten 9+ bijeenkomst is in voorbereiding.
Misschien nog in 2018, anders begin volgend jaar!
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De Nieuwsbief Grachten9+ is afkomstig van de gelijknamige
bewonersgroep.
Grachten9+ is een bewonersorganisatie die buurtgenoten bij
elkaar brengt om elkaar over deze ontwikkelingen te
informeren, er met elkaar over te praten en waar nodig actie
te ondernemen.
Onze website: www.grachtennegenplus.nl
Wilt u reageren of een bijdrage
leveren: grachtennegenplus@gmail.com
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