
Verslag van de vergadering van de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo 

donderdag 14 februari 2019, acht uur in De Boomsspijker. 

 

1. Opening 

Gespreksleider:Hans van Os, verslag: Cliff van Dijk 

De gespreksleider opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. 

Een aantal aanwezigen wil praten over overlast op de Nieuwmarkt, het 

‘Keizerspleintje’ (voor de Flesseman, het Lastagewegpleintje en op meer 

plekken. Op suggestie van Hans van Os wordt dit op de maartvergadering 

besproken.  

Loes Buisman wil het hebben over de staat van de openbare ruimte. 

Jet Willers wil het hebben over AirBnB in het kader van de leefbare buurt. 

De agenda wordt vastgesteld.  

Paul Busker, Lishe Los en Lineke Joanknecht hebben zich afgemeld. 

Marten van der Krieke meldt, dat vanaf 13 maart schouwen in de Nieuwmarkt  en 

het Wallengebied worden gehouden. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem 

aanmelden om mee te lopen. 

Aanwezig: 29 aanwezigen. 

  

2. Klimaatagenda Nieuwmarkt en Groot Waterloo. 

De gespreksleider introduceert de aanwezigen en benadrukt de actualiteit van de 

klimaatagenda.  

Marijke Storm plaatst het hoofdonderwerp van vanavond in de reeks bijeenkomsten die 

we hebben georganiseerd rond het Coalitieakkoord van 2018 Een nieuw Lente, een nieuw 

Geluid. De koers naar meer balans in de stad en meer zeggenschap voor bewoners 

onderstrepen wij volledig. Wjj willen inzetten op meer samenwerking tussen bewoners en 

stadsbestuur. De eerste veranderingen worden zichtbaar, zoals het intrekken van de 

tijdelijke vergunningen voor 28 Mupi's met bewegende beelden in het centrum. Ook de 

Bewonersraad had hiertegen bezwaar gemaakt vanwege de verrommeling van de 

openbare ruimte en de vercommercialisering en verkeersveiligheid. Dit recente voorbeeld 

geeft hoop op een betere toekomst voor de bewoners. 

Stadsdeelbestuurder Micha Mos bedankt voor het bezwaarschrift dat het bestuur in staat 

heeft gesteld maatregelen te nemen. Deze zaak gaat als voorbeeld dienen voor beter 

ruimtelijk beleid voor het gebruik van de openbare ruimte. 

Op het moment spelen belangrijke discussies voor de stad: de Agenda Autoluw komt 

eraan, met een program voor een autoluwe stad. Voor de Bewonersraad is een belangrijk 

punt de versmalling en het leefbaar maken van de Weesperstraat en Valkenburgerstraat 

of knips. Marijke Storm wijst op het met de vergaderstukken meegestuurde verslag van 

het bezoek van wethouder Dijksma aan de Valkenburgerstraat. Ook wordt nog een actie 

van de Fietsersbond genoemd. Wibaut Vrij! Men wil een autoloze zondagochtend op de 

hele Wibautas (van Amstelstation tot metrostation Noord). 

In de Bewonersraad van oktober 2018 hebben wij afgesproken met Stadsdeelbestuur 

Centrum dat we meer aan de voorkant van beleid willen zitten. Het achteraf met 

bezwaarschriften en inspreken om nog enigszins bij te sturen is frustrerend en 

arbeidsintensief. De ideeënuitwisseling voor een lokaal klimaatakkoord past in de lijn van 

dialoog en vooruitzien.   

Micha Mos zegt dat hij streeft naar een goede samenwerking met de buurtbewoners als 

het gaat om de invulling van de klimaatdoelen en klimaatagenda. Hij verwacht vele 

initiatieven en ideeën over mobiliteit en verduurzaming van de buurt. Hij noemt de 

situatie in ons stadsdeel het meest urgent om snel te verduurzamen. 

Op een vraag van Manu Hartsuijker, antwoordt Micha Mos dat dit onderwerp op 20 juli in 

de stadsdeelcommissie wordt besproken. 

De gespreksleider geeft het woord aan Froukje Anne Karsten, adviseur duurzaamheid 

van de gemeente. Zij begint met een compliment aan de Bewonersraad die het 

agenderen van dit onderwerp  perfect getimed heeft. Vandaag is het traject tot 2050  

 voor de Klimaatagenda en de verduurzaming van de buurten in de Gemeenteraad 

goedgekeurd. Zij zegt dat de opgave groot is en iedereen met elkaar zal moeten 

samenwerken om de klimaatdoelen te halen. Ze geeft een uitleg van de “Routekaart – 

Amsterdam Klimaatneutraal in 2050”, die zal leiden tot Klimaataccoorden per 
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stadsdeel (zie bijlage). De vijf belangrijkste thema’s zijn mobiliteit, elektriciteit, 

Industrie en Havens, de eigen Gemeentelijke organisatie en de gebouwde 

omgeving (de eigen woning). Deze Routekaart is met de vergaderstukken 

meegestuurd. 

Froukje Anne Karsten vraagt de bewoners om hulp. Ook letterlijk zijn er veel vacatures 

bij de gemeente om als ambtenaar bij dit traject betrokken te zijn. Zij geeft een aantal 

voorbeelden uit andere buurten, waar ondernemersverenigingen en 

bewonersorganisaties al initiatieven hebben genomen. (bv. in de Vijzelstraat, in Zuid 

Oost en in het westelijk Havengebied, waar pilots worden gehouden met waterstof of 

biomethaan als vervanger van gas). 

Zij zegt dat de Nieuwmarkt en Groot Waterloo waarschijnlijk niet geschikt zijn om aan 

het gemeentelijk warmtenet aan te sluiten en zij hoopt dat bewoners met goede 

suggesties komen waar we de warmte vandaan moeten halen. 

[Willemien Schellekens zegt dat bij het transformator huisje van Liander in de Nieuwe 

Uilenburgerstraat heel veel warmte vrij komt]. 

Op een vraag van Manu Hartsuijker antwoordt zij dat concrete plannen besproken 

worden op 20 juni (We Make the City). 

Wat het tijdpad naar Klimaatneutraal in 2050 betreft, zegt Froukje Anne Karsten dat de 

gemeente een plan klaar wil hebben in 2020. Dan moet het bekend zijn welke 

warmtebronnen aangewend gaan worden en waar en door wie. 

Op een vraag naar het budget wordt gezegd dat er honderdvijftig miljoen beschikbaar is 

voor subsidies voor investeringen in verduurzaming. 

Voor VVE’s en woningcorporaties zijn diverse regelingen in de maak voor subsidies van 

5000€. 

Joao Gonzalez van Gassan Diamonds zegt dat ondernemingen graag aan deze initiatieven 

deelnemen en hij stelt een afspraak voor. 

Loes Buisman zegt dat er ook gekeken moet worden naar Quick Wins. Bv. het verbieden 

van straalkachelverwarming op terrassen, isolatie van woningen en kantoren. 

Op een vraag van Evelien van Os wordt geantwoord, dat vergroening een ander 

beleidsonderdeel is, wat wel raakvlakken heeft (‘groene daken’, bv.) en ook belangrijk is.  

Op een vraag van Willemien Schellekens wordt gezegd dat er veel overleg is tussen 

gemeente en woningcorporaties. Froukje Anne Karstens zegt ook dat dit overleg niet 

altijd even gemakkelijk gaat. Ook hier zal zij bewonersinitiatieven verwelkomen. Manu 

Hartsuijker zegt dat de gemeente het voortouw moet nemen, zeker ook bij de 

corporaties. 

Bart Dieke vraagt naar het wettelijk kader. Is er een juridische verantwoording voor al 

deze plannen en maatregelen. Hij zegt dat vermeden moet worden dat wij elkaar voor de 

rechtbank gaan dagen. Hij wil Urgenda-achtige rechtzaken voorkomen.  

Froukje Anne Karstens zegt dat zij al vaak bv. met Monumentenzorg over de regelgeving 

spreekt. Zij pleit voor versoepeling van de regels. 

 

Na deze verhelderende inleiding en discussie, dankt de gespreksleider Froukje Anne 

Karsten voor haar bijdrage en geeft het woord aan Zowi Vermeire. 

 

Zij vraagt alle aanwezigen om ideeën, zo veel en zo concreet mogelijk. Ze deelt pen en 

papier (post-its) uit en geeft iedereen vijftien minuten de tijd.  

Na afloop van dit kwartier blijken er 105 ideeën opgeschreven, die door een paar 

bewoners worden geordend. Twee thema’s zijn het meest benoemd als belangrijk: 

Mobiliteit / Verkeer en Duurzame energie, gevolgd door Groene omgeving. 

Zowi Vermeire zal een analyse maken en aan ons bekend maken. Dit geeft ons een 

overzicht van plannen en ideeën voor de buurt en gaan we later bespreken met het 

Stadsdeelbestuur. 

De gespreksleider dankt Zowi Vermeire voor haar vruchbare bijdrage en Marijke Storm 

zet haar in de bloemen. 

 

3. Red de Stichting Kunst & Cultuur 

De gespreksleider geeft het woord aan Winne Meijering, voorzitter van de Stichting Kunst 

& Cultuur Amsterdam Centrum. De stichting bestaat al lange tijd en is vooral actief in het 

stadshart. De stichting heeft vele, laagdrempelige projecten gesteund en georganiseerd, 
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Winne geeft een voorbeeld uit de buurt, de vitrinetentoonstellingen in de St. 

Antoniebreestraat. De Stichting gaat over subsidies voor kunst en cultuur in het hele 

Centrum en is het resultaat van het samengaan van drie werkgroepen (Oude Stadt, 

Jordaan en Oost-1018). Het vorige stadsdeelbestuur, m.n. Roeland Rengelink, 

portefeuillehouder Kunst, heeft de subsidie voor de stichting nog vorig jaar verhoogd. 

Met de komst van het nieuwe stadsdeelbestuur is een ommezwaai gekomen en wil de 

gemeente de kunst rechtstreeks gaan subsidiëren, zonder tussenkomst van een stichting. 

Hiervoor wordt een ambtelijke procedure opgetuigd, die nodeloos duur en ingewikkeld is 

en ook nog eens vertraagt. Dit is veel werk voor kleine bedragen, die veel beter door 

vrijwilligers, zoals het stichtingsbestuur, gedaan kunnen worden. Het stadsbestuur (B&W 

en het stadsdeelbestuur) ziet dit echter anders, houdt vast aan het genomen (slechte) 

besluit. De aan het stichtingsbestuur aangeboden adviesfunctie legt de stichting naast 

zich neer. Burgerparticipatie is meer dan alleen advies geven.  

Bewoners worden gevraagd de stichting te steunen, door de online petitie te tekenen 

(https://petities.nl/petitions/red-de-stichting-kunst-cultuur-amsterdam-centrum). 

Na ampele discussie steunt de vergadering het voorstel om in te spreken bij de 

Raadscommissie Kunst. De gespreksleider dankt Winne Meijering voor haar aanwezigheid 

en inbreng en wenst haar veel succes. 

 

4. Verslag Bewonersraadvergadering Nieuwmarkt Groot Waterloo van 8 

november 2018. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan Marijke Storm. 

 

5. PM-lijst en Mededelingen Werkgroepen 

1. Metro geluidsoverlast 

Evelien van Os meldt dat binnenkort het onderzoek van de Ombudsman komt. 

2. Lastagepleintje 

Sandra Rottenberg meldt dat de trampoline verwijderd wordt. Mogelijk wordt het 

apparaat naar de Boomsspijker verplaatst. De overlast van ‘bezoekers’ komt in de 

maartvergadering aan de orde. We hopen de handhaving te verbeteren voordat het 

lente wordt. 

3. Montelbaanstraat 

Een nieuw ontwerp voor de herinrichting van de Montelbaanstraat wordt binnenkort 

besproken (28 februari?). 

4. Filmopnamesoverlast 

Marije Willems meldt dat alle verzoeken nu via haar gaan en dat filmopnames in onze 

buurt voorlopig voorbij zijn. 

5. Waterloopleinplannen en verbouwing begane grond Stadhuis 

Marijke Storm meldt dat het Samenwerkingsverband Waterlooplein na lange tijd weer 

bijeen is geweest. In dit verband overleggen de gemeente ambtenaren met de 

marktkooplieden, de bewoners en de ondernemers van de plinten van het 

Waterlooplein. De uitvoering van herinrichting  van het marktgedeelte op het 

Waterlooplein start in het najaar 2019 en zal aansluiten bij wat er in het stadhuis 

gaat gebeuren. Er zijn vergaande ideeën voor invulling van de plint van het stadhuis, 

met ambachten, cultuur, warenmarkt en maatschappelijke functies. Binnenkort 

behandelt de gemeenteraad het plan.   

 

6. Nieuwmarkt schouwen 

Marten van der Krieke meldt dat vanaf half maart rond de Nieuwmarkt het 

schouwproject van start gaat. Het gaat om veiligheid, valpreventie, leefbaarheid. De 

coördinatie is in zijn handen, samen met Hans van Os en Bert Nap. Marten vraagt 

bewoners mee te lopen en zich bij hem aan te melden via: m.vanderkrieke@chello.nl  

 

6. Rondvraag 

1. Neeria Oostra zegt dat in november-december vorig jaar de Gebiedsplannen zijn 

besproken. Dit is niet gegaan zoals het zo kunnen en zij wil dit graag volgend jaar 

beter doen. Het stadsdeelbestuur is ontevreden en de bewoners ook. Het is ook 

nog onduidelijk wat de status is van de Gebiedsplannen. Zij wil de burgers eerder 

en beter betrekken bij het proces. Ook de buurtenquête moet anders behandeld 

https://petities.nl/petitions/red-de-stichting-kunst-cultuur-amsterdam-centrum
mailto:m.vanderkrieke@chello.nl
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worden. Zij zal de bewoners van de Neuwmarkt en Groot Waterloo buurten via 

hun website uitnodigen hierover ideeën te spuien. Marijke Storm steunt dit plan 

van harte. Zij zal haar commentaar op de Gebiedsagenda 2016 - 2019 opsturen. 

2. Bart Dicke zegt dat de UNESCO Werelderfgoedstatus van Amsterdam verhoogd 

wordt. Hij vraagt dit punt een keer te agenderen op een volgende vergadering. 

3. Machteld Rijnten kondigt een leuk plan aan voor het ‘Keizerspleintje’ (tussen 

Flesseman en politiebureau aan de Nieuwmarkt. Dit wordt in de maartvergadering 

besproken. 

 

7. Sluiting 

De gespreksleider dankt iedereen en sluit de vergadering om 22.33 uur. 

 

 

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo Actielijst 

 
# Actie door wie (voor) 

wanneer 
opmerking 

19-02-01 Overlast op pleinen 

agenderen in BR 

Agendacie. 14/3  

19-02-02 Plannen Klimaatakkoord 

voor de buurt formuleren 

Zowigroep 14/3 Meesturen met 

vergaderstukken 

19-02-03 Afspraak maken met 

Gassan Diamonds 

Zowigroep? 14/3  

19-02-04 Petitie Red de Stichting 

Kunst&Cultuur Amsterdam 

Centrum ondertekenen 

 

Allen 

 

14/3 

Webadres in verslag 

vergadering 

19-02-05 Inspreken bij 

Raadscommissie Kunst 

(KDD) 

Secr. 27/3?  

19-02-06 Metrogeluidsoverlast 

Ombudsmanrapport 

EvO 14/3  

19-02-07 Montelbaanstraat 

herinrichting 

LL 

(bewoners) 

28/2?  

19-02-08 Waterloopleinplannen (bewoners) 14/3 Verslag in vergadering 

19-02-09 Begin Nieuwmarkt 

schouwen 

MvdK, HvO 

(bewoners) 

half 

maart 

Aanmelden bij MvdK 

m.vanderkrieke@chello.nl  

19-02-10 Verbetering procedure 

gebiedsplannen 

MS 14/3 Aanmelden bij 

n.oostra@amsterdam.nl  
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