Nieuwsbrief nummer 1 van Grachten9+
Omdat er van alles speelt in Amsterdam maar zeker ook in onze buurt, is het gewenst wat
actiever informatie te delen. Daarom de Nieuwsbrief Grachten 9+.
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
-De komende gemeenteraadsverkiezingen
-Air BnB en vakantieverhuur
-Een buurtbewoner stelt zich kandidaat voor de Stadsdeelcommissie Centrum
-Overlast bouwprojecten
-Geluidsoverlast in de straatjes met koningsdag

Verkiezingen
De eerste debatten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. zijn achter de rug.
De uitzending van AT5 van 17 januari, waarin een groot aantal van de oude en nieuwe
partijen aan het woord kwamen, kunt u hier terugzien:
. http://www.at5.nl/gemist/tv/166/26382/Er volgen er nog heel wat. Een ervan wordt georganiseerd door VVAB: Het Grote Binnenstad
Debat, meer informatie vindt u hier https://dezwijger.nl/programma/het-grote-binnenstaddebat.

AirBnB en vakantieverhuur
Ook de discussie over Airbnb en andere vakantieverhuur-platforms laaide op. Allereerst was
er de publicatie van een artikel in Trouw, waarin cijfers van data-analist Nico van Gog
aantoonden dat er 6000 huizen in de stad worden onttrokken aan het woningbestand door
vakantieverhuur. Enkele weken later besloot de gemeente dat huiseigenaren vanaf 2019 hun
woning nog maximaal 30 dagen mogen verhuren aan toeristen via Airbnb en andere sites:
https://nos.nl/artikel/2211273-maximale-verhuur-via-airbnb-in-amsterdam-30-dagen.html
In onze buurt is op de Prinsengracht, begin januari, een illegaal hotel gesloten (vier
appartementen).
Veel meer over vakantieverhuur van voor- en tegenstanders lees je op onze website:
http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1762/0/0/Vakantieverhuur--in-denegenstraatjesbuurt-

Kandidaat voor de Stadsdeelcommissie
Lise van de Kamp, bewoner van de Westermarkt en lid van Grachten9+, stelt zich -niet
partijgebonden- verkiesbaar voor de stadsdeelcommissie voor het gebied Centrum West. 24
januari meldt zij zich officieel aan als aspirant-kandidaat. In de volgende nieuwsbrief komen
we hier op terug. Voor informatie over de stadsdeelcommissie zie:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissies/nieuw-bestuurlijk/

Overlast van bouwprojecten
Het aantal bouwprojecten in onze buurt is groot: in de 9 straatjes worden verschillende
panden onderkelderd (Runstraat 10, Huidenstraat 23) en wordt er opnieuw gefundeerd
zoals Gasthuismolensteeg 7 (v/h Brillenmuseum). Op de grachten zijn de bouwprojecten niet
meer op een hand te tellen. Dat leidt tot veel overlast. Wim Bos, bewoner van de Herengracht
heeft hierover een raadsadres geschreven (een brief aan het gemeentebestuur), waarin hij een
aantal van die misstanden aan de orde stelt. We komen hierop zeker terug.

Geluidsoverlast in de straatjes met Koningsdag
Zeven bewoners van de Runstraat hebben bezwaar aangetekend tegen het verlenen van een
evenementenvergunning aan café De Doffer voor Koningsdag 2018, vooral vanwege de
enorme geluidsoverlast.

En tot slot.....
En onze website www.grachtennegenplus.nl wordt elke week bijgewerkt met het laatste
nieuws met betrekking tot onze buurt. Reageren kan via grachtennegenplus@gmail.com

George Breitner, hoek Runstraat/Prinsengracht

