
Inspraak bij de overlegvergadering stadsdeelcommissie 4 september 2018. 
 
Bij agendapunt:  
Brief van bewonersraad Nieuwmarkt / Groot Waterloo over coalitieakkoord 
 
 

Kansen voor een leefbare binnenstad. 
 
Het Coalitieakkoord zet ons hoopvol in beweging.  De Bewonersraad Groot Waterloo / 
Nieuwmarkt zoekt naar beter overleg, oplossingen, ideeën  om de sfeer en sociale kanten 
van onze buurten te behouden. Tegen het cynisme in dat bij veel bewoners is ontstaan. 
 
We komen voort uit de strijd voor een sociale en kleinschalige stad boven het metro-tracé. 
Jaren 70 en 80. We vochten tegen snelwegen, afbraak van woningen, cityvorming; een 
binnenstad waar Amsterdammers de stad uit werden gejaagd. De buurten zijn herrezen, 
met inspanningen van bewoners, corporaties, architecten en gemeente Amsterdam. Maar 
de laatste jaren voelen we dat we opnieuw moeten vechten voor een leefbare stad. 
 
Onze brief aan college, raad en stadsdeel centrum is een open uitnodiging om met elkaar 
de geliefde woonstad weer centraal te stellen en niet de afgegraasde commerciële stad. 
Dit vraagt moed en inzet van veel kanten. Het Coalitieakkoord biedt kansen. 
 
Onderwerpen waar wij actief in zijn en waarmee we vaak tegen muren opbotsen: 
schone lucht; meer groen; betaalbaarheid woningen; doorstromingskansen van ouderen; 
geen bewegende Mupi's (weg met die vergunning; laat het bij tijdelijk blijven);  taxibeleid; 
autoluw; sociale voorzieningen;  crowd management; lawaai, ook op water; evenementen; 
overleg met corporaties over sociale taak; Weesperstraat 2 x 1 ; evenementen; 
pretvervoer; winkelaanbod;  looproutes en veiligheid kinderen en ouderen; labelen van 
sociaal/maatschappelijk vastgoed; afbraak sociale huursector.  
 
We spreken in, we schrijven zienswijzen, we nemen deel aan allerlei overleggroepen.  
Maar we willen vooral meer aan de voorkant van besluiten en ideeën staan. Samen naar 
oplossingen zoeken. 
Er moeten echte keuzes worden gemaakt. Zodat ook bewoners zich weer thuisvoelen in 
onze mooie stad.  
 
Zo maar 2 berichten afgelopen april aan onze bewonersraad:  
1. Meneer Cliff, aangezien ik per 1 april de buurt ga verlaten (ja, ik vlucht Amsterdam uit, druk 
toeristen hufterigheid duur yuppenbuurt), mag je me van de verzendlijst afhalen. De keren dat 
ik bij de Bewonersraad was, vond ik de deelname van buurtbewoners opmerkelijk actief. En 
jullie als bestuur, voorzitter, notulisten doen ook prima werk. Hulde. De Nieuwmarkt bruist. Ik 
had best wel de Flesseman ingewild, maar ik ben niet zielig en ziek genoeg. Jammer dat ik de 
buurt uit ga. Het ga jullie goed.  

2. Hiermede verzoek ik u om mijn e-mailadres  te verwijderen uit uw mailinglist. De reden hiervoor 
is,  dat wij de stad binnenkort gaan verlaten vanwege de toegenomen drukte en toeristische 
overlast. 



Veel bewoners gaan door, naast protesten en bezwaren komen we ook met 
buurtinitiatieven. Er is veel slagkracht in de buurt; geveltuinen, naamgeving bruggen, 
programma Pintohuis; tentoonstelling kunst in de Reguliersbreestraat; meten van 
luchtkwaliteit; organiseren De Groene Boulevard, plannen voor Amstel-IJpark.  
 
Vanuit het Coalitieakkoord willen we nu doorpakken. We zoeken de samenwerking en 
eventueel de confrontatie. We willen met Stadsdeel Centrum en de centrale stad werken 
aan duidelijke lijnen en afspraken.  
Waar liggen de verantwoordelijkheden? Het bestuur en stadsdeelcommissie kunnen  
meeduwen en met de centrale stad het andere Amsterdam vormgeven, de inclusieve stad. 
Duidelijkheid over participatie, goede communicatie en vroegtijdig overleg, daar draait het 
om. 
  
Op 11 oktober organiseren we een vervolg discussie over het Coalitieakkoord en onze 
inzet rond belangrijke thema's. Twee gemeenteraadsleden hebben al toegezegd te komen. 
En Elmar Jansen en Neeria Ostra van de stadsdeelcommissie. We nodigen ook het bestuur 
van Stadsdeel Centrum uit. Morgen zullen we de uitnodiging nogmaals versturen. 
 
En u krijgt binnenkort nóg een uitnodiging. Een bezoek aan zelfbeheerproject De Halve 
Wereld. Recht tegenover het stadhuis werkt een groep bewoners al 35 jaar daadkrachtig 
aan een sociaal leefklimaat vanuit directe betrokkenheid met woning en woonomgeving. 
Corporaties en bewonersgroepen uit het hele land komen regelmatig bij ons langs. Wij 
dragen met plezier onze kennis en ervaring uit. Wij gaan u uitnodigen voor een 
kennismaking met dit bijzondere voorbeeld van bewonerszelfbeheer. 
 
 
Marijke Storm 
 
 
Bewonersraad Nieuwmarkt / Groot Waterloo 
Bewonersvereniging De Halve Wereld. 
 


