UITNODIGING & NIEUWSBRIEF NR 10
BELANGRIJK:
Op woensdag 15 juni BIJEENKOMST GRACHTEN 9+ 19.30u, locatie:
Ontmoetingscentrum De Oude Gracht, Keizersgracht 218-B.
Zet het alvast in je agenda, het programma van de avond volgt spoedig.
‘Kijk verder dan De Wallen’
Op 16 mei werd dit opiniestuk van de hand van Carla Hoffschulte in Het Parool
gepubliceerd. Voor wie het nog niet gelezen heeft is hier de link:
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-stadsdeel-pakt-overlast-op-dewallen-aan-maar-negeert-de-anderebuurten~b3d76dc1/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=sha
red%20content&utm_content=free

Ombudsman
Begin mei hebben bewoners een ontmoeting gehad met Dana Plat en Randy
Besseling, medewerkers van De Ombudsman Metropool Amsterdam
https://www.ombudsmanmetropool.nl/Over-de-Ombudsman/
Tijdens een wandeling konden zij zelf de overlast ervaren waar wij dagelijks
mee te maken hebben, zoals de overvolle openbare ruimte, de drukte van
auto’s en scooters die zich samen met de fietsers door de straatjes persen, het
niet voldoende gehoord worden door de gemeente etc.
Een aantal van de onderwerpen spelen ook in andere wijken, sommige zijn
specifiek voor onze buurt.
Ze gaven aan dat De Ombudsman pas echt wat kan betekenen als we een
concrete vraag hebben voorgelegd aan de gemeente en daarop geen adequaat

antwoord hebben gehad. Toegankelijkheid van de binnenstad voor bewoners
is (mogelijk) al een aandachtspunt van De Ombudsman.

Stadsdeelcommissie
Op 30 april hebben een aantal bewoners door de buurt gelopen met Michel
van Wijk, die namens ‘Bewoners Amsterdam’ (“samen voor de buurt”) een
zetel heeft in de stadsdeelcommissie. https://bewonersamsterdam.nl en hem
ter plekke de problemen aangegeven waarmee wij kampen.
Michel zal de bewonersstem laten horen in het stads(deel)bestuur.
https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/centrum/bestuur/samenstellingstadsdeelcommissie-centrum/
Meldingen
Sinds enige tijd hebben een aantal bewoners een WhatsApp-groep waarin
meldingen van overlast door misbruik van de openbare ruimte, zoals
uitwaaierende terrassen en stoepborden, volle afvalbakken, lukraak
gedeponeerd huis- en grofvuil en andere overlast worden gedeeld. Alhoewel
het een kwestie van een lange adem is worden kleine succesjes behaald.
Melden kan altijd, via WhatsApp naar Meldpunt Gemeente Amsterdam
+31 6 44440655 of online, via deze link
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD5F9EF09-0F3A4E59-8435-4873EB7CD609%7D#case_%7B08B9529C-6C08-4083-A82F717D515D2E64%7D

Buurtgesprek Westelijke Grachtengordel
Datum:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 24 mei 2022
17.00 tot 20.00 uur
De Rode Hoed, Keizersgracht 102

In het buurtgesprek wil de gemeente met bewoners en ondernemers van gedachten
wisselen over de huidige, toekomstige en gewenste ontwikkelingen in het gebied.
Onder andere: Aanpak binnenstad, Kademuren en bruggen, Oranje Loper en Afval.
Aanmelden kan via deze link:
https://formulier.amsterdam.nl/thema/buurten/centrum/aanmelding-buurtgesprekkenwestelijke/Uw-gegevens/
grachtennegenplus@gmail.com
www.grachtennegenplus.nl

