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Nieuwsbrief nummer 2 van Grachten9+ maart 2018 

Inhoud: 

1. de verkiezingen & 14 maart buurtbijeenkomst verkiezingen 

2. de toeristenwinkels komen?! 

3. brief branchering 

4. groeicijfers toerisme 

 

 

1. de verkiezingen & buurtbijeenkomst verkiezingen 14 maart 

Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. U kunt drie stemmen 

uitbrengen, namelijk voor: 

A. de gemeenteraad 

B. de stadsdeelcommissie Centrum: de stadsdeelcommissie adviseert het dagelijks bestuur van 

het stadsdeel en het stadsbestuur over de toekomst van het stadsdeel, de inrichting ervan en de 

uitvoering van de werkzaamheden. Door te stemmen kiest u een Amsterdamse buurtbewoner 

voor de stadsdeelcommissie Centrum als vertegenwoordiger van Centrum West. 

C. en het landelijke raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten (‘sleepwet’) 

Informatie over de gemeenteraad en de kandidatenlijst vindt u 

hier: https://www.amsterdam.nl/actueel/verkiezingen-2018/nieuws-verkiezingen/kandidatenlijsten-

0/ 

Eén van de kandidaten voor de stadsdeelcommissie Centrum is Lise van de Kamp, bewoner van 

de Westermarkt en lid van Grachten9+. Zij is verkiesbaar op lijst 37 ‘De Gewone Bewoner’ 

Hier vindt u meer informatie over Lise:  

  http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1759/248/6388/Gemeenteraads-verkiezingen--21-03-

2018/Op-wie-kunt-u-stemmen- 

In deze pdf vindt u de andere kandidaten voor Centrum West van de stadsdeelcommissie 

Centrum: 

https://www.amsterdam.nl/publish/pages/866229/kandidatenlijsten_bc2018_centrum_centrumwe

st.pdf   
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Op 14 maart om 19:30 organiseert Stadsdorp Gracht & Straatjes in samenwerking met 

Grachten9+ een verkiezingsbijeenkomst met als thema ’Balans in de stad’. Stephen Hodes van 

Amsterdam In Progress presenteert zijn analyse van de verkiezingsprogramma’s en we staan 

ook stil bij de specifieke situatie in onze buurt. Ook u bent van harte welkom. Meer informatie en 

aanmelden voor deze avond via: 

 http://stadsdorpgrachtenstraatjes.nl/sgs/h/1173/133/6283/Leefbaarheid/Thema-avond-Balans-in-

de-stad  

 

Ook zijn er verschillende stem- en kieswijzers. Op onze website vindt u er een 

aantal: http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1759/0/6431/Gemeenteraads-verkiezingen--21-

03-2018/Ontdek-met-welke-partijen-je-de-meeste-overeenkomsten-hebt--de-verschillende-Kies--

en-Stemwijzers 

Grachten 9+ is aangesloten bij Wij-Amsterdam, de federatie van bewonersverenigingen. Wij-

Amsterdam heeft een analyse gemaakt van de programma’s van de verschillende partijen waar 

het gaat om leefbaarheid, drukte en overtoerisme. Deze vindt u hier www.wij-amsterdam.eu  

 

2. de toeristenwinkels komen?! 

Vorige week opende in de Gasthuismolensteeg 3 (v/h Mauve) Van Wonderen een winkel met 

enkel stroopwafels. Omdat er sinds oktober een stop is op toeristenwinkels hebben we dit 

uiteraard bij de betreffende instanties gemeld. Dit was het antwoord van de gebiedsmanager 

Rinke Oostra: 

“Voor het openen van een winkel hoeft een ondernemer geen vergunning aan te vragen. Zo kan 

het gebeuren dat een winkel als Van Wonderen opent. In dit geval hadden we deze zaak ook al 

in het vizier. Het gaat om directe consumptie en dat is niet toegestaan in het kader van het 

voorbereidingsbesluit, dus handhaving zal hier ingrijpen.” 

 

3. brief branchering 

Op 14 februari heeft Grachten9+ een brief gestuurd aan B&W, waarin is ingegaan op de 

mogelijke gevolgen van het Voorbereidingsbesluit (maatregel stop op toeristenwinkels) voor onze 

buurt. Het eerder gepubliceerde rapport 'Branchering 9 Straatjes toen en nu' is als bijlage 

meegestuurd naar de gemeente. 

Met de brief heeft Grachten9+ een duidelijk signaal willen afgeven over de ontwikkelingen in onze 

buurt. Ook hebben we aangegeven graag betrokken te willen worden bij het opstellen van een 

'straatvisie’.  

De gehele brief is hier te 

lezen: http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1756/247/6387/Activiteiten-van-Grachten9-/Brief-

aan-de-burgemeester---wethouders- 

 

4. groeicijfers toerisme 

En tenslotte willen we u nog wijzen op dit artikel uit Het Parool van Michiel Couzy, over de nieuwe 

(verontrustende) groeicijfers m.b.t. het toerisme in de stad  

 https://www.parool.nl/amsterdam/alleen-grote-crisis-remt-het-toerisme-nog~a4572607/ 
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