NIEUWSBRIEF MEI 2022
Beste buurtbewoners,
Hierbij weer een overzicht met nieuwtjes van Grachten9+ over
ontwikkelingen, plannnen en activiteiten gericht op de leefbaarheid
in onze mooie buurt.
Meedoen
We nodigen je binnenkort uit om om te bespreken hoe je actief kunt
worden in onze buurt en binnen G9+.
Melden helpt
Bij de gemeente melden we al meer over overlast, terrassen en afval.
We gaan in gesprek met medewerkers van De Ombudsman en we
gaan met ‘Bewoners Amsterdam’ door de buurt lopen om meer
aandacht te genereren voor de stijgende problematiek van dit deel
van de binnenstad. Je leest er meer over in deze negende
nieuwsbrief.

Kaartenactie
In maart hebben wij bij (vrijwel) alle bewoners van De Negen
Straatjes-buurt een kaart door de bus gedaan, waarin wij Grachten
9+ onder de aandacht hebben gebracht.
Ken jij nog buren die geen kaart hebben ontvangen of weet je een
locatie waar de kaarten neergelegd kunnen worden, laat het ons
weten via negenstraatjes@gmail.com.
Alweer

Winkeldiversiteit
Het rapport dat Hendrik Battjes schreef over winkeldiversiteit in De
Negen Straatjes is te vinden op onze website.
http://www.grachtennegenplus.nl/Content/2027081858/gnp/Photoa
lbums/26671113-c779-4ae3-b968-efd627ccc111/2022-0122%20Branchering%209%20straatjes%2c%202e%20vervolgonderzoe
k%20final%20ed.pdf
Dit zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen:
1.Promotie van toerisme afschaffen en toeristenbelasting verhogen
2.Fastfoodbedrijven en winkels waarvan bezoekers de stoep
versperren maatregelen opleggen (zie foto)
3.Strengere en eenvoudigere beoordelingscriteria horeca
4.Exploitatievergunning voor winkels met mengfunctie
5.Evenementen in de smalle straatjes verbieden
6.Aanbevelingen ‘Ruimte voor Voetgangers’ op korte termijn
implementeren
7.Voor De Negen Straatjes vrije doorloop realiseren
8.Regeling ‘tijdelijke terrassen’ nooit meer verlengen
9.Meldingsprocedures vereenvoudigen en handhavers bereikbaar
maken voor de burgers

Openbare ruimte
De (tijdelijke) terrassen, het stoepparkeren en het niet handhaven
van het stopverbod in de straatjes blijven een punt van aandacht.
G9+ heeft met een aantal andere organisaties in de binnenstad een
brief aan de gemeente bestuurd over het terrassenbeleid.
Daarnaast is de toegenomen drukte door omleidingen vanwege De
Oranje Loper ook een issue.
http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1758/0/12406/Openbareruimte-en-verkeer-/Alles-over-De-Oranje-Loper

Aanpak Binnenstad
Onlangs is er huis- aan huis een brief van de gemeente verspreid
over de maatregelen drukte en overlast in de binnenstad. G9+ heeft
daarbij een aantal opmerkingen geplaatst die in een opiniestuk op de

website staat:
http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1757/0/13312/Organisatie
-en-informatie--/Reactie-op-de-brief-30-3-22-Maatregelen-drukteen-overlast-in-de-binnenstad
Je kunt ook terecht bij ‘Op Nummer Negen’, een initiatief van de
gemeente “om samen te werken aan een betere buurt”
https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/centrum/nummernegen/?utm_source=amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_ca
mpaign=opnummernegen&utm_content=redirect
Onlangs was er een bijeenkomst van Studio Binnenstad als
onderdeel van het programma ‘Aanpak Binnenstad’.
http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/2684/0/13256/Activiteiten
-van-gemeente--stadsdeel-en-gelieerde-organisaties/AanpakBinnenstad
Buurtbewoners bezochten deze avond en naar aanleiding van hun
ervaringen schreven zij deze mail naar de organisatie.
http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/2684/0/13257/Activiteiten
-van-gemeente--stadsdeel-en-gelieerde-organisaties/StudioBinnenstad--onderdeel-Aanpak-Binnenstad

Pilot bedrijfs- en huisvuilophalen
De inmiddels aangepaste en een groot aantal keren uitgestelde pilot
is opnieuw uitgesteld: aanvankelijk zou deze in juni 2022 beginnen
maar dat wordt nu januari 2023. Lees hier alles over deze pilot
http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/2611/0/0/pilot-huis--enbedrijfsafvalinzameling-de-9-straatjes

Huisvuil- en grofvuildumps kan je melden viaWhatsApp bij het
gemeentelijke meldpunt (foto, adres en appen maar) 06 44440655
Voor huis- en bedrijfsafvalcalamiteiten is er onze buurtconciërge
André Lammertse 06 13880595. Melden kan ook via deze link:
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD5F9EF09
-0F3A-4E59-8435-4873EB7CD609%7D
Bijeenkomst
Half juni organiseren we weer een bijeenkomst voor alle leden van
G9+ en alle andere geïnteresseerden. Precieze datum en locatie hoor
je spoedig.
We brengen je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de
buurt, we bespreken hoe je actief kan bijgedragen aan G9+ en er is
tijd om elkaar beter te leren kennen.
Op 30 april vond een schouw plaats met Michel van Wijk, nieuw
gekozen stadsdeelcommissielid namens ‘Bewoners Amsterdam’ en
op 12 mei vindt een gesprek plaats met enkele medewerkers van ‘De
Ombudsman Metropool Amsterdam’, die wij onlangs via mail van
onze zorgen op de hoogte brachten. Die mail lees je hier
http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1757/0/13258/Organisatie
-en-informatie--/Mail-naa-de-Ombudsman--Munish-Ramlal
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