Nieuwsbrief nummer 3, april 2018
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1. Verkiezingen.
"De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn een goede afspiegeling van de
bewoners van Amsterdam”. (Het Parool, 22 maart 2018)
Voor deze uitspraak valt zeker wat te zeggen nu er maar liefst 12 partijen gekozen
zijn.
Hoe de coalitie eruit gaat zien is nu nog onbekend. Groen Links, die als grootste uit
de verkiezingen kwam (10 zetels) neemt het voortouw.
Dit is de officiële zetelverdeling:
GroenLinks 10
D66 8
VVD 6
PvdA 5
SP 3
PvdD 3

Denk 3
FvD 3
CDA 1
PvdO 1
CU 1
Bij1 1

Groen Links, D66, PvdA en SP proberen nu afspraken te maken over een
coalitieakkoord en een College te vormen.

In de bestuurscommissies van de stadsdelen is geen enkele onafhankelijke
kandidaat gekozen, maar alleen vertegenwoordigers van partijen. In stadsdeel
Centrum behaalde Groen Links, D66, PvdA en VVD elk 2 zetels.
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Dit is de reactie van Lise van de Kamp, bewoonster van de Westermarkt en als
onafhankelijk kandidaat uitgekomen als De Gewone Bewoner:

Dag lieve vrienden en buren,
Zoals al wel verwacht, zijn alle vier de zetels voor de stadsdeelcommissie van
het centrum-west naar de politieke partijen gegaan, die -op het laatste momentook mee mochten doen. In geen enkel stadsdeel van Amsterdam heeft een
bewoner een zetel in de commissie kunnen behalen. De mooie praatjes over
burgerparticipatie blijken dus echt alleen maar praatjes te zijn geweest.
Maar: het goede nieuws is, dat ik -dankzij jullie- de meeste stemmen van alle
onafhankelijke kandidaten heb gehaald!
Als er een vijfde zetel was geweest was ik er in gekomen (zie de uitslag
hieronder). Maar liefst 802 buren hebben op De Gewone Bewoner gestemd en
daar ben ik best trots op. Het was een mooie ervaring en ik heb de afgelopen
tijd heel veel nieuwe en lieve mensen leren kennen. Dank iedereen voor de
steun en de stem!
Lise van de Kamp

2. Gebiedsplan Centrum West
Zie: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volgbeleid/gebiedsgericht/gebiedsplannen-2018/gebiedsplannen/centrum-west/
Het gebiedsplan 2018 Centrum West biedt een overzicht van onderwerpen die
komend jaar extra aandacht krijgen. Het is geen uitputtende lijst van alle projecten in
het gebied.
In het plan zijn ook de resultaten van een enquête onder bewoners opgenomen.
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Uit deze enquête die vorig jaar onder de bewoners van Centrum West werd
gehouden komen een aantal opvallende resultaten naar voren:
Zo wordt ‘ons’ gebied (dat valt binnen Grachtengordel West) door 92% van de
geënquêteerden als druk ervaren (variërend van tamelijk- tot heel druk):

De meningen over het doortrekken van de grachtentrottoirs zijn verdeeld, 48% van
de bewoners vindt het een goed idee:

En 72% van de mensen die de enquête invulden vinden dat er (te) veel grote
groepen zijn:
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3. Toeristengroepen
In onze buurt zien we steeds vaker
(grote) groepen met een gids. Wij
vermoeden dat dat het ‘waterbedeffect’
is: omdat de wallen (1012) overvol zijn
met groepen zoeken gidsen het een
stukje verderop, zoals in de 9 straatjes.
De groepen blokkeren woningen en
winkels en veroorzaken opstoppingen.
De gemeente heeft onlangs besloten
dat per 1-1-2019 een ontheffing moet
worden aangevraagd voor groepen
groter dan 5 personen.

4. Brandbrief van Winkelstraatmanager Lony Scharenborg
Lony Scharrenburg werkt in opdracht van de ondernemersvereniging De 9 straatjes.
Samen met enkele andere ondernemersgroepen zond zij deze brief naar Het Parool.
http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1767/0/6575/Monocultuur-Branchering/Wieredt-de-ondernemer--Wat-is-een-stad-zonder-ruimte-voor-werkDaarin wordt de (nieuwe) gemeenteraad opgeroepen wat te doen aan de
huurprijsopdrijvingen en vestigingsbeleid te reguleren om het diverse karakter van de
9 straatjes en enkel andere straten in het Centrum te behouden.
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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