
 

 
 
Aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, 
afdeling Vergunningen  
Postbus 202  
1000AE Amsterdam 
horecavergunningen.sdc@amsterdam.nl 
 
Amsterdam, 8 november 2018 
 
Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 
 
De bewoners van De Negen Straatjes-buurt, georganiseerd in bewonersgroep 
Grachten9+, tekenen bezwaar aan tegen het uitgeven van een 
exploitatievergunning voor Runstraat 13. 

Hier was ‘Toms’ gevestigd, een schoenenwinkel, en nu, na vijf jaar, wordt de 
'oude' horecavergunning, die op dit adres rust, weer opgepoetst. 

Dit betekent dat er wéér een horecavoorziening bij komt in de Runstraat (vier 
in totaal) en zoals we al een aantal keren eerder opmerkten, staat dat haaks op 
de intenties van het bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum. 

Meer horeca, en wat vast in het verschiet ligt, nog een terras, zijn 
ontwikkelingen waar wij als bewoners niet op zitten te wachten. 

De nieuwe exploitant is Joe & The Juice, een internationale keten, die 
inmiddels al een aantal filialen in de stad heeft. Nog een filiaal van een keten 
is naar ons idee geen verrijking en niet passend bij het karakter van De 
Negen Straatjes. 

Het menu van deze zaak is gericht op ‘take-away’ wat tot gevolg heeft dat 
consumpties op straat zullen worden genuttigd en dat leidt tot nog meer 
zwerfvuil. 

Ook vinden we de openingstijden veel te ruim (van zondag t/m donderdag van 
7.00-3.00 en op vrijdag en zaterdag van 7.00-4.00). Deze tijden passen totaal 
niet bij de straat: een woonstraat en overdag ook een winkelstraat. 



 
We hebben als bewonersgroep al regelmatig aan de bel getrokken over de 
ontwikkelingen in onze buurt. 
Onlangs nog, tijdens ‘Stem van het Centrum’, georganiseerd door de 
stadsdeelcommissie, waar bewoners werd gevraagd ideeën en voorstellen aan te 
dragen voor een betere leefomgeving, hebben we als Grachten9+ een 10 
puntenpamflet opgesteld waarin we onze zorgen kenbaar hebben gemaakt. 
We maken ons zorgen over het toenemend aantal horecazaken. Het aantal 
horecazaken is verhoudingsgewijs te groot en leidt sluipenderwijs tot een 
ongewenste verandering van de buurt tot uitgaansgebied. Daarbij komt dat 
horeca tot overlast leidt voor bewoners: meer geluidsoverlast door klanten op 
straat, zwerfafval en veel bedrijfsafval dat lang op de stoepen staat. 
 
 
Samenvattend: 
1.We zouden graag zien dat er een stop komt op nog meer horeca in De Negen 
Straatjes-buurt en zeker in de Runstraat. 
2. Wordt dit onverhoopt toch toegestaan, dan is een aanpassing van de 
openingstijden noodzakelijk evenals een langjarige afspraak dat er geen terras 
komt en ook geen andere attributen die ertoe leiden dat mensen voor de zaak 
gaan hangen. 
 
Dank voor de aandacht voor onze zienswijze, 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Grachten9+ 
Eva Groen 
Runstraat 9 
grachtennegenplus@gmail.com 
 


