Nieuwsbrief nummer 4, mei 2018

Inhoud:
-Plannen van de coalitie over ‘stad in balans’
-Plannen voor nieuwe bedrijven in de Negen Straatjes waar we als bewoners niet op zitten te
wachten
-Koningsdag 2018
-Vuilnis-inzamelingsproef
-Gemeentelijke enquête in verband met het gebiedsplan voor onze buurt DOEN!

Nieuw gemeentebestuur wil balans herstellen:
De nieuwe coalitie (GroenLinks, D66, PvdA en SP) heeft op 17 mei de plannen bekend gemaakt hoe
zij denken Amsterdam leefbaar te houden en hoe de drukte te beteugelen.
“Amsterdam is een stad om in te leven, wonen en ondernemen. Pas in de tweede plaats een
toeristische bestemming”
De plannen klinken veelbelovend. Het lijkt dat de roep van de binnenstadbewoners gehoord is.
Hopelijk is gecheckt of deze maatregelen ook juridisch haalbaar zijn. Het bestuur heeft veel
‘doorzettingsmacht’ nodig om een werkelijke verandering te realiseren.
Voor onze buurt is vooral van direct belang dat men verder wil gaan met het tegengaan van de
monocultuur in het winkelaanbod. Meer kansen voor het MKB in plaats van vestigingen van grote
winkelketens. Ook is onze buurt mogelijk een gebied waar vakantieverhuur wordt verboden en het
aantal Bed & Breakfast wordt gelimiteerd.
Via http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1758/0/0/Drukte-Stad-in-Balans vindt u een groot
aantal artikelen met de aangekondigde maatregelen en de eerste reacties.
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Plannen voor nieuwe bedrijven in de Negen Straatjes waar we als bewoners niet op
zitten te wachten
Er is een aanvraag ingediend voor een lunchroom met terras voor Runstraat 6 (voorheen Men
Socks). Een aantal bewoners en Grachten9+ hebben bezwaar aangetekend tegen het vestigen van
weer een horeca-etablissement in de Runstraat. Voornaamste bezwaar: het geplande terras. In de
betrekkelijk nauwe straat is er al café De Doffer, met een enorm terras, dat zich vaak ver voorbij nr
12 en 14 uitstrekt. Nog een terras is een te grote aantasting van het leef- en woonklimaat. Bovendien
is het afwachten wat er gaat gebeuren met waar tot voor kort Burgerlijk op Runstraat nr 3 en
Cilubang op Runstraat nr 10 waren gevestigd. Beide panden hebben een horeca- en
terrasvergunning.
Ook het grote pand van Van Ravensteijn, op de hoek van de Huidenstraat en de Keizersgracht komt
vrij. We vragen ons af welk bedrijf de hoge huur kan opbrengen. De laatste geruchten melden een
Amerikaanse kledingketen…
Heathy Belly, een nieuw hamburgerrestaurant heeft zijn zinnen gezet op Huidenstraat 23, voorheen
JoJo. Omdat geen nieuwe horeca gevestigd mag worden in de 9 straatjes, probeert het bedrijf alsnog
vergunning te krijgen op basis van een mengformule. We houden een oogje in het zeil.

Koningsdag
Er zijn een aantal vragen gesteld aan de gemeente over de luidruchtige evenementen in de
Huidenstraat en op brug tussen Huiden- en Runstraat: zeer luide muziek, die tot middernacht
doorging.
Voor beide was geen vergunning.
Heeft u in de buurt overlast van zulke
‘feestjes’ ervaren? Laat het ons
weten.
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Er werd een enorme berg rotzooi achtergelaten, maar
de mannen en vrouwen van Stadsreiniging waren ’s
nachts al druk aan het bladblazen om het meeste afval
op te ruimen!

Vuilnis-ophaal-project
Vorig jaar is melding gemaakt van een proef om het afval van bewoners en bedrijven in de 9
straatjes-buurt op een andere manier in te zamelen.
Het doel is het aantal klachten over afval (verkeerd aangeboden huisvuil en grofvuil) te verminderen.
Er is een week lang onderzoek gedaan (‘tellingen’) waaruit onder andere bleek dat er gemiddeld
maar liefst 9,1 vuilnisauto’s per dag door de straatjes rijden en dat 1 op de 5 zware vrachtwagens een
vuilnisauto is!
Inmiddels heeft de gemeente een verzoek ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en
waterstaat om het vuil van bewoners en bedrijven gezamenlijk te mogen ophalen. Omdat dit ingaat
tegen het principe van de vrije markt, moet de wet veranderd worden of een uitzondering worden
toegestaan. Dat duurt 9-10 maanden zodat het experiment pas in 2019 van start gaat.

Gemeentelijke enquête in verband met het gebiedsplan
De gemeente heeft een enquête online gezet. De reacties die via de enquête worden ontvangen,
worden gebruikt we om de gebiedsagenda 2019 t/m 2022 en de gebiedsplannen voor 2019 te
maken
Het is een kleine moeite die bij kan dragen aan een goed plan voor onze buurt.
https://www.amsterdam.nl/onderzoek/centrum/
Een voorbeeld van een gebiedsplan is het gebiedsplan Centrum west 2018:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/gebiedsgericht/gebiedsplannen2018/gebiedsplannen/centrum-west/

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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