
Verslag Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo 12 april 2018 

 

1. Opening 

Gespreksleider: Paul Busker, verslag: Cliff van Dijk 

De gespreksleider opent de vergadering vertraagd om 20.15 uur omdat we in een 

bovenzaal verblijven en heet iedereen welkom, even later ook met koffie en thee. 

De vergadering begint met een voorstelronde. 

Joke Aafjes heeft zich afgemeld, wegens verplichtingen elders. 

Aanwezig: 25 bewoners (zie presentielijst1-4). 

 

2a. Verslag Bewonersvergadering van 8 februari 2018. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist. 

Drie opmerkingen naar aanleiding van: 

1. Naar aanleiding van de lift in het Pentagon meldt Anina dat de lift niet in 

gebruik genomen is op 10 april. Er zijn nu tests en proefritten en zodra de lift 

veilig is verklaard gaat hij open voor gebruik. Wanneer de feestelijke opening is, 

is nog onbekend. 

2. Website www.bewonersraad1011.amsterdam. 

Paul Busker wijst op de huidige website. Hiervoor is uit de vergadering veel 

waardering. De gegeven informatie wordt erg goed gevonden. Paul vraagt om tips 

te melden voor nieuwsberichtenuit de buurten. Dat mogen ook hele berichten zijn. 

We zijn verdfer op zoek naar redactieleden, die hulp bieden bij het schrijven van 

stukken en administratieve werkzaamheden. Aanmelden bij de secretaris 

(cliffvdijk@gmail.com). 

3. De nieuwe leden van de stadsdeelbestuurscommissie Centrum en de ambtenaren 

van 1011 zijn uitgenodigd voor de huidige vergadering, maar zijn allen verhinderd 

vanwege een tussengevoegde vergadering op het stadhuis, speciaal voor hen. 

 

2b. P.M.-lijst 

Metrogeluidsoverlast. 

Evelien van Os meldt dat van de kant van de Ombudsman nog niets is vernomen. De 

nachtelijke proefritten verlopen zonder overlast. 

Waterloopleinplannen. 

De plannen voor het marktgedeelte zijn aangenomen en zullen worden uitgevoerd. Men 

gaat van start na de zomer. Planvorming richt zich nu op de begane grond van het 

stadhuis en het ‘straatdeel’ tussen Blauwbrug en Mozes&Aaronkerk. 

 

2c. Verslag verkiezingsdebat op 8 maart in de Boekmanzaal 

Hans van Os constateert, dat er geen enkele onafhankelijke kandidaat is gekozen voor de 

Gemeenteraad noch de stadsdeelcommissies. De uitslag voor de commissie Amsterdam 

Centrum is geheel in evenwicht (GL 2, D66 2, PvdA 2 en VVD 2). 

Michel van Wijk verklaart dit doordat de politieke partijen (in weerwil van het advies van 

Brenninckmeijer) besloten wel deel te nemen, op initiatief van D66. Vervolgens werden 

de onafhankelijke kandidaten maar mondjesmaat geholpen en kregen tenslotte maar 

weinig ruimte op de verkiezingsborden om reclame te maken. 

Overigens is binnen de gemeente dit proces nog niet geëvalueerd. 

Olivier van de Sanden vult aan dat hij heeft geconstateerd, dat er nog steeds maar 

weinig kennis is onder kiezers wat een stadsdeelcommissie nu eigenlijk doet. 

Michel van Wijk zegt dat in de Sarphatistraat een pilot is geweest met een ‘fietsstraat’. 

Dit is een straat met gemengd verkeer, waar de auto te gast is en zich aanpast aan 

fietsers en aan voetgangers. Hij zegt dat dit ook in de St. Antoniebreestraat en Gelderse 

Kade zou kunnen werken. 

 

3. De Flesseman terug in de buurt. 

De gespreksleider geeft het woord aan Andy Koster, interim manager van De Flesseman. 

Hij vertelt over de periode in het recente verleden van bezuinigingen in de wereld van 

zorg en verpleeghuizen, waardoor De Flesseman steeds minder een plek was voor 

buurtbewoners. Hij stelt twee collega’s, Jan Monsma en Erica van Mourik voor.  

http://www.bewonersraad1011.amsterdam/
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Andy Koster vertelt van een koerswijziging, waardoor meer ruimte bestaat voor 

nauwere banden tussen De Flesseman en de buurt en de bewoners. 

Binnen AMSTA, waarvan De Flesseman een onderdeel is, is een nieuw besef ontstaan om 

zorg te verlenen aan de oudere buurtbewoners en De Flesseman weer een thuis te 

maken waar oudere buurtbewoners gemakkelijk in en uit lopen en zich thuisvoelen. 

De Flesseman zal worden opengesteld met dagactiviteiten, een buurtrestaurant en 

verschillende culturele activiteiten, zoals een zondagmorgen concert. Hiermee wordt 

hopelijk het contact tussen Flessemanbewoners en buurtbewoners hersteld. 

De reden van de aanwezigheid van drie leden van de staf van De Flesseman is ook om te 

ontdekken welke behoeftes bij oudere buurtbewoners bestaan, zodat het management 

daarop kan inspelen. Vanzelfsprekend gaan Flessemanbewoners voor bij alle activiteiten, 

maar buurtbewoners zijn altijd welkom. Andy Koster zegt dat men met kleine stapjes 

steeds meer contact wil maken zodat de organisatie niet voor verrassingen komt. 

Antonia Blom vraagt of de Flesseman ook de bijeenkomsten van Stadsdorp Nieuwmarkt 

wil faciliteren. Andy Koster nodigt haar uit hierover te komen praten. Hij zegt dat er ook 

contacten zijn met de organisatie van de Aprilfeesten op de Nieuwmarkt. 

Jan Monsma vertelt over het veranderde beleid inzake de maaltijdverstrekking aan 

niet-Flessemanbewoners. Hij wil graag een mix van bewoners en buurtbewoners in het 

restaurant. Daarenboven is er ook nog een bezorgservice van maaltijden in de buurt, 

waar meer gebruik van gemaakt kan worden. Dit zal worden gestimuleerd. 

Piet Seijsener zegt dat hij met regelmaat bij de maaltijden in het restaurant meeëet. Hij 

is hierover vol lof. De kwaliteit is voortreffelijk en de kosten zijn laag (6€). Hij zegt dat je 

in De Flesseman in een andere wereld komt. Er zijn veel rolstoelgebruikers en sociaal is 

er sprake van éénrichtingverkeer. Buitenstaanders worden wel gewaardeerd, maar niet 

betrokken bij Flessemanbewoners. Hij vraagt de staf op dit punt meer initiatief te nemen. 

Erica van Mourik legt uit, dat er twee soorten bewoners zijn. Sommigen zijn erg bij de 

tijd en anderen zijn meer teruggetrokken. Met de eerste groep wordt gemakkelijk contact 

gemaakt en de staf bevordert dit contact.  

Marten van de Krieke zegt dat de verkeersdrukte op de Nieuwmarkt enorm is 

toegenomen. Er is veel autoverkeer, fietsverkeer en er lopen grote groepen bezoekers 

over het plein. Het nieuwe zebrapad is erg gevaarlijk omdat het verkeer er niet voor 

afremt. Hij houdt zijn hart vast als hij Flessemanbewoners met rollators ziet oversteken. 

Andy Koster deelt deze zorg. Hij wenst zogenaamde ‘Flessemanroutes’, vrije 

rollatorroutes (met een speciale aanduiding in het wegdek). Dick Jansen meldt dat deze 

routes, met apart gekleurde stenen, er aankomen. Dagelijks wordt met vrijwilligers naar 

Artis gewandeld of naar andere locaties in de buurt. Marten voegt nog toe, dat het 

onderzoek naar valangst van fysiotherapie Gertrude, als leiddraad dient bij het 

verbeteren van de openbare ruimte.  

Cliff van Dijk zegt dat Flessemanbewoners van harte welkom zijn op de Groenmarkt op 

21 april op het Siebbeleshof. 

Erica van Mourik zegt dat er stukjes in de Opnieuw komen over de activiteiten in De 

Flesseman, die openstaan voor buurtbewoners. Een dergelijk stuk kan ook in de 

Binnenkrant worden opgenomen. 

Op een vraag van Hans van Os, legt Andy Koster uit welke toelatingscriteria gelden om 

in De Flesseman te mogen komen wonen. Hiervoor is een ‘indicatie’ nodig. Omdat de 

wens bestaat dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, is er (tijdelijk?) meer geld 

beschikbaar voor hulp aan deze groep. Hij vreest een nieuwe bezuiniging op dit punt en 

vraagt steun hiertegen te protesteren. 

Anina Kist vertelt hoe De Flesseman aan die naam komt en Jan Monsma nodigt iedereen 

uit een keer zijn maaltijd te komen proeven. 

Op een voorstel van Lineke Joanknecht dat de Werkgroep Ouderen naar De Flesseman 

komt, wordt positief gereageerd. 

Hans van Os dankt Andy, Erica en Jan voor hun komst naar de vergadering en spreekt de 

wens uit dat er een betere samenwerking gaat ontstaan. Onder applaus verlaten zij de 

vergadering. Meer informatie op: https://www.amsta.nl/locaties/flesseman. 

 

 

 

 

https://www.amsta.nl/locaties/flesseman
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4. Informatie uit de Werkgroepen. 

4a. Werkgroep Ouderen 

De lift in het Pentagon is op 10 april nog niet in gebruik genomen [zie boven: 2a1]. 

Piet Seijsener wijst erop dat het de duurste lift van Amsterdam is geworden, een groot 

succes en voorbeeld voor de mogelijkheden in de rest van de stad. Hij zegt dat er een 

feestelijke opening wordt georganiseerd, waarvoor alle betrokkenen worden uitgenodigd. 

Behalve de buurtbewoners zijn dit de woningcorporatie Stadgenoot en de leden van het 

Stadsdeelbestuur. Anina Kist waarschuwt voor het samenvallen met de inwijding van de 

Theo Bos- en Auke Bijlsmabruggen over de Recht Boomssloot. De inwijding van de 

bruggen vindt plaats op 30 of 31 mei. 

Lineke Joanknecht zegt dat er al een tweede lift wordt aangelegd in ‘De 3 Maagden’ aan 

de Recht Boomssloot. De Werkgroep is zich sterk bewust van het feit, dat dit slechts een 

druppel op de gloeiende plaat is van het tekort aan geschikte woningen voor ouderen in 

de buurt. Als bewoners langer zelfstandig moeten gaan wonen, moeten er meer 

geschikte woningen komen. Alle daarvoor geschikte woningen moeten derhalve worden 

gelabeld als ouderenwoningen, waar 55-plussers bij de toewijzing voorrang krijgen. 

Inger Wiersma zegt dat, aangaande de Uilenburgerhof er geen nieuwe ontwikkeling te 

melden is. Het complex wordt ouderenhuisvesting, maar de vraag wie er gaat bouwen is 

nog niet beantwoord. De Werkgroep (vooral de Vereniging Ouderen 1011) is betrokken 

bij de planvorming. Er zijn gesprekken met Stadsherstel, Eigen Haard en Habion. In de 

bedrijfspanden kan een groepspraktijk eerstelijns-gezondheidszorgcentrum komen. Een 

huisarts is daarin geïnteresseerd. De besluitvorming zou nog voor de zomer klaar kunnen 

zijn. 

 

4b. Nieuwmarkt 

Marten van der Krieke vertelt dat een klankbordgroep bewoners Nieuwmarkt, ondermeer 

Anina Kist, Barry van der Berg en Jet Willers, een  twintig punten plan heeft opgesteld en 

ingediend. Hierop is nog niet gereageerd. Wel zijn er nu dus (ineens) twee zebra’s 

aangelegd. Helaas hebben die niet het gewenste gevolg dat het verkeer afgeremd wordt. 

Marten verbaast zich over de gang van zaken. Zonder enig overleg zijn deze zebra’s 

aangelegd. De klankbordgroep gaat hierover contact opnemen met het 

gebiedscoördinatieteam. 

 

4c. Nieuwmarkt Groen! 

Op zaterdag 21 april van 11.00 tot 16.00 uur wordt op het Siebbeleshof de Groenmarkt 

georganiseerd door DOCK. Dit evenement is in de plaats gekomen van de 

Geveltuinendag. Het is iets breder van opzet dan in het verleden. Er zijn nog altijd gratis 

planten van de gemeente voor in de geveltuinen. Maar er zijn meer voorlichtingskramen 

van imkers, hoveniers, vergroeners en dergelijke. Komt allen! 

Raymonde de Kuyper zegt dat de situatie rond de Speeltuin De Waag er niet beter op 

is geworden. Zo zijn er betontegels gekomen in plaats van het grasveldje en is er nog 

meer groen verdwenen. Lineke Joanknecht trekt een parallel met de vergroening van het 

Lastagepleintje, waar de school de regie heeft genomen ten koste van de plannen van de 

buurt. 

Raymonde de Kuyper stelt voor namens de Bewonersraad een brief aan de 

speeltuinvereniging te schrijven. Ze stuurt een conceptbrief aan de secretaris. 

 

4d. Verkeer 

Paul Busker vertelt dat het raadsadres over de luchtkwaliteit in de 

Valkenburgerstraat niet heeft geholpen . De antwoorden kloppen niet en helpen de 

bewoners niet aan schone lucht op korte termijn zoals de rechter in de zaak van 

Milieudefensie de overheid beval: 

https://milieudefensie.nl/nieuws/pers/berichten/milieudefensie-wint-kort-geding-voor-

gezonde-lucht 

De actie van bewoners om samen met Milieudefensie, de gezondheidsraad en RIVM om 

mee te werken aan het Programma van onze centen, over Over verspilling belastinggeld 

(€ 200.000,-) door wethouders aan niet werkende mospanelen (CityTree) in 

Valkenburgerstraat. ( kijk hier terug: 

https://www.bewonersraad1011.amsterdam/uitzending-sbs6/) heeft  tot een vreemde 

https://milieudefensie.nl/nieuws/pers/berichten/milieudefensie-wint-kort-geding-voor-gezonde-lucht
https://milieudefensie.nl/nieuws/pers/berichten/milieudefensie-wint-kort-geding-voor-gezonde-lucht
https://www.bewonersraad1011.amsterdam/uitzending-sbs6/


Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo.    Verslag vergadering van 12 april 2018 

4 
 

ambtelijke reactie heeft geleid. De ambtenaren vinden dat de bewoners in de 

klankbordgroep weinig meewerkend zijn, zelf negatief en dus beter uit de klankbordgroep 

kunnen gaan. De bewoners zijn negatief over de oplossingen van de gemeente (City 

trees). Lineke Joanknecht raadt aan de Ombudsman hierbij te betrekken, omdat het ook 

een geval van onbehoorlijk bestuur betreft. De Ombudsman komt echter (pas) in actie, 

als de klachtenprocedure bij de betreffende gemeentelijke dienst op niets is uitgelopen. 

Per 1 mei worden rond de Nieuwmarkt ‘paaltjes’ geplaatst. Deze zullen op 

donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht omhoog gaan en doorgaand verkeer en met name 

ook rondrijdende taxi’s verhinderen door de buurt te blijven rijden. 

Anina Kist maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van haar woning aan de 

Kloveniersburgwal. 

De bewoners rond de Nieuwmarkt zijn hier content mee, maar de bewoners aan de 

PHKade en in de Valkenburgerstraat zijn er niet blij mee, omdat in hun straat een 

toename van het autoverkeer wordt verwacht. Dit terwijl de rechter maatregelen, die het 

verkeer daar doet toenemen, juist heeft verboden. 

Besloten wordt een brief te schrijven waarin op dit ongewenste waterbedeffect wordt 

gewezen en waarin om aanvullende maatregelen wordt gevraagd. Overigens wordt er 

onderzoek gedaan naar de mogelijke herprofilering van de kruizing PHKade 

Valkenburgerstraat en naar de versmalling van de Weesperstraat en lijkt het verstandig 

te wachten tot dit onderzoek is afgerond (uiterlijk 1 september). 

 

4e. Communicatie. 

Er is nu een goed werkende website voor de Bewonersraad: 

www.bewonersraad1011.amsterdam. 

Paul Busker vraagt om ondersteuning door schrijvers van artikeltjes en voor 

administratieve taken. Aanmelden op de website of bij de secretaris 

(cliffvdijk@gmail.com). 

 

4g Werkgroep Drukte en Leefbaarheid. 

4g1. Bezwaarschrift tegen het plaatsen van 28 bewegende, digitale MUPI’s door 

JCDecaux in de openbare ruimte. 

Gesignaleerd wordt dat bewegende reclame overal al aanwezig is. 

Marijke Storm heeft zich diepgaand in de materie verdiept. De gemeenteraad heeft een 

motie van Groen Links aangenomen, dat bewegende reclameborden verbiedt. De VVAB 

(Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad) heeft bezwaar gemaakt en vele 

bewoners vinden dit ook. Er gaat een bezwaarschrift rond ter ondertekening. 

4g2. Touringcartransitieplan. 

Met de vergaderstukken is meegestuurd het tweefasen transitieplan voor het weren van 

touringcars uit de binnenstad. Hieruit blijkt dat het weren – zeker in onze buurten – een 

wassen neus is. Touringcars kunnen ongehinderd naar Gassan Diamonds en Artis rijden 

en de Weesperstraat en Valkenburgerstraat zijn voor touringcars de voorkeursroute. De 

vergadering is verbijsterd over de uitkomst na zes jaar praten over het weren, waarin 

touringcars niets in de weg gelegd wordt.  

Zodra dit kan, zal in de gemeenteraad hiertegen geprotesteerd worden. 

4g3. Namenmonument langs de Weesperstraat. 

Roos Theuws van de actiegroep ‘De Groene Plantage’ vertelt over de stand van zaken.  

De Stichting De Groene Plantage maakt, samen met de Plantage 

Weesperbuurtvereniging, de Bewonersvereniging Studentenflat Weesperstraat, de 

Stichting tussen Amstel en Artis en een aantal omwonenden, bezwaar tegen de 

omgevingsvergunning voor het Namenmonument en tegen de kapvergunning 

voor 25 bomen. Op 7 februari 2018 hebben zij hun bezwaar ingediend en op 14 maart 

zijn daarvoor de gronden aangevoerd met een groot aantal bijlagen. Op 15 mei 

aanstaande is de hoorzitting over dit onderwerp. 

De bezwaarmakers verklaren nadrukkelijk niet tegen het Namenmonument te zijn, maar 

wel tegen deze plek. Zij voelen zich overvallen door de wijze van besluitvorming en door 

de vormgeving van het gedenkteken voor deze locatie. Er is geen enkele vorm van 

inspraak geweest, terwijl het vergunde ontwerp door zijn omvang en vormgeving enorme 

impact heeft op de omgeving en de facto schaarse openbare ruimte onttrekt. Juist bij een 

gedenkteken, dat zoveel mensen aangaat en dat zoveel emotie oproept, is een mooie 

http://www.bewonersraad1011.amsterdam/
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locatie en zorgvuldigheid van de besluitvorming volgens hen van eminent belang. Een 

zorgvuldige beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid heeft echter niet plaats 

gevonden en de gemeenteraad heeft de locatiekeuze gemaakt zonder kennis van het 

ontwerp en zonder kennis te hebben genomen van de resultaten van de inspraak van de 

burgers. Nadat de contouren van het ontwerp beetje voor beetje duidelijk werden, is 

iedere poging vanuit de buurt om deze problematiek bespreekbaar te maken genegeerd 

en zonder reactie gebleven. Meer dan 1500 personen en instellingen maken bezwaar 

tegen de opoffering van deze groenstrook.  

Omdat dit een uiterst complexe zaak is, is sterke juridische ondersteuning noodzakelijk. 

Omdat die veel geld kost, vraagt Roos Theuws financiële hulp. Zij deelt een oproep uit 

onder de aanwezigen (zie bijlage). 

Roos Theuws vertelt dat er ook een plan is voor een alternatief monument op het mr. 

Visserplein. Dit is al gepresenteerd aan de buurt (27 maart in het Pintohuis). Onder het 

Mr.Visserplein ligt een groot ondergronds gebied (Tunfun) van ±1500-2000 vierkante 

meter. De twee koperkleurige daken die dit gebied afschermen worden verwijderd. Aan 

weerskanten van de trambaan die het Mr.Visserplein doorkruist worden twee 'wanden 

van water’ geplaatst die ± 8-10 meter boven het maaiveld uitsteken en waartussen de 

tram rijdt. Deze wanden lopen door tot op de bodem van het lager gelegen niveau en 

verbinden de bovengrondse en ondergrondse ruimte met elkaar. Op het lager gelegen 

niveau is plaatst voor de stenen met de namen van de Holocaustslachtoffers waardoor 

een waardige en rustige herdenking mogelijk gemaakt wordt. 

Zie: https://www.bewonersraad1011.amsterdam/alternatief-namenmonument/. 

 

5. Rondvraag. 

1. Anina Kist meldt dat de bruggen over de Recht Boomssloot die vernoemd gaan 

worden naar Auke Bijlsma en Theo Bos, eind mei (30 of 31) worden ingehuldigd. 

Dit zal apart worden aangekondigd en alle buurtbewoners worden uitgenodigd. 

 

6. Sluiting 

De volgende vergadering van de Bewonersraad is op 14 juni. 

De gespreksleider excuseert de lange duur van de vergadering en dankt de aanwezigen 

extra voor hun uithoudingsvermogen en voor hun inbreng en sluit de vergadering om 

23.17 uur. 

https://www.bewonersraad1011.amsterdam/alternatief-namenmonument/

