
Verslag van de vergadering van de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo 

donderdag 14 maart 2019, acht uur in De Boomsspijker. 

 

1. Opening 

Gespreksleider: Paul Busker, verslag: Cliff van Dijk 

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

Marijke Storm, Anina Kist, Piet Seijsener en Marten van der Krieke hebben zich 

afgemeld. 

Aanwezig: er waren 62 aanwezigen van wie 48 de presentielijst tekenden. 

 

2. Verslag Bewonersraad 14 februari 2019. 

Er is een wijziging bij .5.1. Metro geluidsoverlast. Binnenkort wordt de rapportage van 

het onderzoek van de ombudsman verwacht (niet het onderzoek, want dat is al gedaan). 

Bart Dieho meldt dat zijn naam verkeerd gespeld is (.6.2.). Die wordt gecorrigeerd. 

Mupi’s: niet vermeld in het verslag was de mededeling van Loes Buisman dat JCDecaux 

een voorlopige voorziening aangevraagd en beroep aangetekend heeft. Zitting 7 maart. 

Die mededeling wordt toegevoegd bij .2 Klimaatagenda, waar sprake is van Mupi’s. 

Hierna wordt het verslag vastgesteld, met dank aan de secretaris. 

 

Een opmerking van Loes Buisman naar aanleiding van het verslag: 

De Gemeente organiseert op 21 maart een bijeenkomst voor omwonenden over de 

Waterloopleinplannen, over de herinrichting van het Marktdeel in relatie tot de 

plannen voor de verbouwing van de begane grond van het stadhuis. 

 

3. Leefbaarheid in de buurt 

De gespreksleider geeft het woord aan Jet Willers en Loes Buisman, die dit agendapunt 

samen met Marten van der Krieke hebben voorbereid (Zie ook de bijlage  

‘Aandachtspunten voor verbetering van de Leefbaarheid’). In dit vijf pagina’s lange stuk 

wordt de leefbaarheid rond een twaalftal thema’s gerangschikt:  

1. Horeca 

2. Terrassen 

3. Evenementen 

4. Specifieke overlast op pleinen 

5. Hinderlijk toerisme 

6. Aantasting sociale cohesie 

7. Markten op het Nieuwmarktplein 

8. Fysieke overlast van hinderlijke obstakels 

9. Vuil 

10. Grof vuil 

11. Te weinig groen 

12. Verkeer en parkeren 

 

Melden van overlast in het algemeen (op telefoonnummer 14020) 

Loes Buisman wijst er op, dat melden van klachten altijd zin heeft. Dick Jansen, politie, 

beaamt dit. Loes zegt dat ook als je ergens altijd last van hebt, je dit elke dag moet 

melden, m.n. door het bellen van 14020, op 

www.meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf of via www.amsterdam.nl [klachten]. 

Ook Marije Willems, de Gebiedsmakelaar, wijst op het belang van het melden van 

overlast. Hoe meer meldingen, hoe meer actie. Dick Jansen wijst op het 

‘Binnenstadsoffensief’, dat nieuw leven is ingeblazen. Hierdoor zijn er meer 

politieagenten op straat. 

Bernadette de Wit zegt dat melden effect heeft. Ze meldt vaak via twitter, met een foto. 

Wordt vaak effectief en praktisch op gereageerd. 

Een bewoonster zegt dat de buren van het Rembrandtplein een rechtstreekse melding 

kunnen doen aan de politie (zonder tussenkomst van 14020). Dit is in onze buurt (m.n. 

omgeving Snoekjesgracht) ook geweest, toen de overlast van drugsgerelateerde 

criminaliteit groter was. 

Een bewoonster van het Zuiderkerkhof zegt nu ook nog overlast rechtstreeks bij de 

politie te melden (op 0900-8844). Er is daar snel geluidsoverlast. De politiecamera heeft- 

denkt zij – veel, preventief effect. 

http://www.meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf
http://www.amsterdam.nl/
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Horeca en terrassen. 

Na een oproep aan de aanwezige, direct omwonenden zich te uiten, komen de eerste 

opmerkingen over toegenomen vervuiling en kleine criminaliteit. 

Een horeca-ondernemer zegt dat er in de Binnenbantammerstraat heel veel horeca is, 

maar dat hij dat gezellig en waardevol vindt. Hij heeft er helemaal geen last van. 

Een bewoonster van het Nieuwmarktplein vindt dat de horeca teveel overheerst, zeker 

aan de westkant, waar weinig doorloopruimte is en waar ook veel bewoners wonen. Ze 

heeft last van (wiet)rokende cafébezoekers en wil roken helemaal verbieden op 

terrassen, waarboven mensen wonen. Een bewoonster heeft last van de geur van 

Nutella-winkels. 

Een andere bewoonster van het Nieuwmarktplein, die daar al dertig jaar woont, is de 

sociale cohesie helemaal kwijt geraakt.  Het buurtgevoel en het onderlinge contact is 

verloren gegaan. Er wordt veel over alcoholmisbruik geklaagd, maar zij heeft zelf last 

van wietrokers, die soms met tientallen onder haar raam zitten te roken. 

Een bewoonster van de Antoniesbreestraat heeft ook last van de coffeeshops in haar 

straat. Het aanzien van de straat is verpauperd en vooral gericht op het roken van wiet. 

Een bewoonster van de oostzijde van het Nieuwmarktplein heeft last van de groter 

gegroeide terrassen.  

Een bewoonster vindt dat de coffeeshophouders er op gewezen moeten worden dat de 

klanten niet op de stoepen roken. 

Een aanwezige vrouw woont naast de Antoniusschool en ziet daar op de muurtjes in de 

openbare ruimte ook heel veel wietrokers zitten. 

 

Evelien van Os merkt op dat er nu bij ‘Kaptein’ een nieuwe, grotere luifel over het terras 

is gemaakt. Hoe groter het terras, hoe groter de overlast. 

Loes Buisman zegt dat van haar alle terrasluifels wel weg mogen. 

Barry van der Berg van Café Del Mondo, zegt dat het de horeca-ondernemer inkomsten 

scheelt. Hoe groter het terras, hoe groter de inkomsten. 

De bewoonster van het Nieuwmarktplein stoort zich mateloos aan de 

terrasverwarming. Dit kost veel energie. Wat is er tegen dekentjes uit te delen? De 

meerderheid van de aanwezigen is voor het afschaffen van terrasverwarming. Barry van 

der Berg vindt het onverstandig buitenverwarming af te schaffen. Hij is het er mee eens, 

dat verwarming met mate moet gebeuren. Het verwarmen van de straat is natuurlijk 

onzin. Niet iedereen vindt dekentjes even hygiënisch. Hij wijst erop dat van terrassen 

een natuurlijke, sociale controle uitgaat. Na sluitingstijd ontstaan pas problemen. 

Lineke Joanknecht zegt dat terrasverwarming een politieke keuze is. Barry v/d Berg zegt 

het punt van de afschaffing van de terrasverwarming wel in te willen brengen in de 

ondernemersvereniging van het Nieuwmarktplein, maar hij geeft het weinig kans. 

Loes Buisman zegt dat er weinig nachtrust voor direct omwonenden overblijft als de 

horecavergunning ruimte biedt van 7 uur ’s-morgens tot 1 uur ’s-nachts (vrijdag en 

zaterdag tot 2 uur). 

Op een vraag hiernaar van Jet Willers zegt een bewoonster van het Nieuwmarktplein dat 

er aan de westzijde te weinig doorloopruimte is. Waar gescheiden terrasdelen zijn, is er 

sowieso een probleem, omdat ook het personeel dan van de doorloopruimte 

gebruikmaakt. Ook staan stoelen soms zo, dat de doorloopruimte kleiner wordt. 

Loes Buisman merkt op dat er minimaal anderhalve meter doorloopruimte moet zijn en 

langs de gesplitste terrassen aan de westkant zelfs twee meter. 

Marije Willems zegt, dat eind dit jaar 2019 er een nieuw terrassenbeleid komt met als 

uitgangspunt ‘meer ruimte voor de voetganger’. 

Lineke Joanknecht merkt op, dat waar stoepen werden uitgebreid nu de ruimte door 

terrassen is ingenomen. Ze vraagt waar bewoners met hun klachten terecht kunnen. 

Soms staan tafels zo geplaatst, dat ze juist de doorloop belemmeren en de voetgangers 

de straat op dwingen. Hier zou op geschouwd en gehandhaafd moeten worden. 

Een bewoner zegt dat veiligheid voorop staat. Tot de scheiding van de terrassen aan de 

westzijde is in 2006 besloten en had tot doel het fietsparkeren daar tegen te gaan. Dat 

heeft wel effect gehad, maar de verplichte doorloop van twee meter wordt zelden 

gehaald. 



Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo.    Verslag vergadering van 14 maart 2019  pagina 3 
 

 
 

Barry van der Berg benadrukt dat hij bij problemen wil bemiddelen tussen ondernemer 

en bewoner. Hij wil geen tegenstellingen, maar samenwerking. Hij wil te allen tijde de 

relatie met de buurtbewoners goed houden. 

Evenementen, vooral op het Nieuwmarktplein. 

Bewoners reageren positief op de vele evenementen in de buurt. De Aprilfeesten worden 

als buurtfeest gezien. Hier is men positief over, evenals de ‘Seniorenpride’ op de 

Nieuwmarkt. Wel mag de muziek wel wat minder hard. Men is veel minder te spreken 

over de intreefeesten voor studenten. Hiervan is veel geluidsoverlast (lage bassen). Hans 

van Os wijst op de geluidsnorm bij vergunde evenementen en dat het bestuur op de 

hoogte van de norm zou moeten worden aangesproken. 

Een bewoonster is tevreden en vraagt om meer diversiteit van activiteiten. 

Een andere bewoonster wil meer filmvoorstellingen op het plein. Die vindt zij een groot 

succes. 

Loes Buisman maakt zich zorgen over de uitbreiding van de feesten rond ‘Pride 2019’ 

met name op het Waterlooplein rond de Stopera aan de Amstel. 

 

Specifieke overlast op pleinen 

Lastagewegplein 

Een bewoonster is positief gestemd. Er was heel veel nachtelijke overlast, 

geluidsoverlast, geblow en ook wel erger. Omdat het meestal kort duurde was het bellen 

van de politie meestal zinloos. Maar het ergste waren de trampolines en die zijn nu dus 

weggehaald, hetgeen heel veel overlast scheelt. Het is nu veel beter. 

Zij is wel bang dat in de zomer er weer meer overlast zal komen als er ook weer door 

toeristen wordt geslapen en meer geblowd. Er wordt ook weer gedeald in drugs en 

mannen worden door prostituées afgewerkt, waardoor overal in de geveltuintjes 

condooms worden gevonden, naast joints en spuiten. Ze zegt dat de overlast vooral na 

sluitingstijd van de horeca is. 

Marijke Verhaak zegt dat er steeds meer obstakels in de openbare ruimte zijn 

gekomen. Zij heeft daar als gehandicapte veel last van. Er was altijd een ruime doorloop, 

die is nu helemaal verdwenen. Evert van Voskuilen wijst erop, dat het plein openbare 

ruimte is. De Antoniusschool maakt intensief gebruik van het plein en is het daardoor een 

beetje als schoolplein gaan beschouwen, maar dat is in feite onjuist. Hij stelt een hek 

voor om het plein beter te verdedigen tegen ongewenste bezoekers. Evelien van Os zegt 

dat de bewoners een lange lijst van verbeterpunten hebben gemaakt Zij wil hierover 

doorpraten met de gemeente. 

Een bewoonster van de Rechtboomssloot zegt dat de gemeentereiniging de troep van het 

Lastagewegpleintje naar de Rechtboomssloot spuit, waar het vervolgens blijft liggen. Zij 

is daar niet blij mee. 

Een bewoonster vult nog aan dat er ook in de Nieuwe Jonkerstraat veel vervuiling is, van 

m.n. condooms en spuiten. Marije Willems zegt dit te zullen doorgeven. [is er een 

projectgroep Lastagewegplein bij de gemeente?] 

 

Keizerspleintje 

Hiermee wordt de ruimte tussen Flesseman en politiebureau Nieuwmarkt bedoeld. 

Machteld Rijnten, bewoonster sinds september, heeft een plan om het vele asfalt op 

dit pleintje te vervangen door een jeu-de-boule-baan en een grastalud. Het asfalt 

van het basketbalterrein is treurig en geeft wateroverlast als het geregend heeft. Ze stelt 

een duurzame herinrichting voor. Er is veel ondersteuning van de vergadering. Iedereen 

is voor het plan van Machteld (zie de link op de website 

www.bewonersraad1011.amsterdam/metamorfose/). 

Een bewoonster klaagt over de plantenbakken op het Nieuwmarktplein. Ze staan in de 

weg en houden het autoverkeer niet tegen. 

Pia Bruin, lid Stadsdeelcommissie D66, zegt dat het plaatsen van de plantenbakken wel 

in de stadsdeelcommissie is behandeld en dat er geen inspraak was van de kant van de 

bewoners. Voor de jeu-de-boule-baan ziet ze wel kansen. Binnenkort komt er een 

bewonersbuurtbudget (zoals nu al in West het geval is). Ze adviseert het jeu-de-boule-

baan-plan bij de SDC in te dienen. 

Elmar Jansen zegt dat binnenkort bekend gemaakt wordt dat er een project start 

genaamd: “Centrum Begroot”. Bewoners kunnen budget krijgen voor activiteiten in de 

buurt (zie mededelingen hierover op de website van de gemeente). 

http://www.bewonersraad1011.amsterdam/metamorfose/
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Siebbeleshof 

Een bewoonster aan het Siebbeleshof zegt dat er veel vervuiling is en dat ze er een 

onveilig gevoel heeft. Ze pleit voor afsluiting ’s-avonds. Overdag is alles prima, maar 

soms is er na sluitingstijd veel overlast. Ze vraagt om cameratoezicht. 

Op een vraag van Loes Buisman wordt geantwoord dat aan het water (Krom Boomssloot) 

geen overlast is. Dick Jansen zegt dat er dagelijkse surveillance is door diverse diensten . 

Hij vraagt klachten te melden via 14020. Hij zegt dat de overlast minder is dan het 

geweest is. 

 

Zuiderkerkplein 

Een bewoonster van het Zuiderkerkplein zegt dat de overlast van dealers en 

drugsgebruikers verminderd is sinds er cameratoezicht is. Er wordt wel regelmatig 

overnacht, zeker nadat bij de laatste herinrichting van de ingang van het metrostation 

daarvoor prima plekken zijn gemaakt. 

Ze wil (ook) meer groen. 

 

Waterlooplein 

Bron van ergernis is hier nog altijd de geluidsoverlast van de kramenbouwers ’s-

morgens. Dit gebeurt nog altijd veel te luidruchtig.  

 

Toerisme 

Jet Willers geeft aan dat er weer meer in auto’s wordt overnacht met de nodige overlast 

tot gevolg. In de buurt is ook steeds meer AirBnB. Op een vraag hiernaar geeft ongeveer 

de helft van de vergadering aan, AirBnB helemaal te willen verbieden. Jet Willers zegt dat 

de politiek op dit dossier in beweging is. De maximale termijn van vakantieverhuur is 

verkort van zestig naar dertig dagen. Helaas weigert AirBnB het bestuur de afgesproken 

inzage in de boekingen en is de handhaving nog niet goed geregeld. 

Grote groepen toeristen (30 á 40 personen), onder leiding van een luidruchtige gids, 

versperren de doorgang op het Zuiderkerkplein. Gedurende de hele dag zijn er groepen 

toeristen op het Zuiderkerkplein. En soms zijn er drie of vier groepen tegelijk.  De 

bewoonster van het Zuiderkerkplein wil graag ‘oortjes’ verplicht zien en megafoons 

verboden. Als dit al verboden is, moet erop gehandhaafd worden. 

Tine Sibbing geeft aan, dat veel gezinswoningen in de Lastagebuurt verkamerd 

worden naar vier of meer kleine woningen. Zij heeft daar last van, omdat de sociale 

cohesie hierdoor verdwijnt. Starters met een kleine woning blijven niet lang, geven niks 

om de buurt en houden zich niet aan de fatsoensregels (avondlijk geluidsoverlast, afvoer 

van afvalstoffen). Loes Buisman geeft aan dat bij woningsplitsing in het Centrum niet 

alles meer mag en dat er in de toekomst nog wel meer gereguleerd zal gaan worden. 

Op de website www.overheid.nl kan men zich opgeven voor nieuwsbrieven met berichten 

over vergunningen in de buurt. 

 

Vanwege tijdgebrek worden de overige punten van de lijst (Markten op het 

Nieuwmarktplein, Fysieke overlast van hinderlijke obstakels, Vuil en Grof vuil, 

Te weinig groen en Verkeer en parkeren) naar de volgende vergadering op 11 

april doorgeschoven. 

Er worden formulieren uitgedeeld, waarop de aanwezigen kunnen aangeven met welke 

punten zij zich willen inspannen om de buurt leefbaarder te maken. (zie bijlage). Deze 

lijsten worden bij Loes Buisman ingeleverd. Het is ook mogelijk om op de website 

(www.bewonersraad1011.amsterdam) de lijst in te vullen. 

De gespreksleider dankt Jet en Loes hartelijk voor hun bijdrage en roept allen op de 

volgende vergadering weer bij te wonen; de vergadering geeft een spontaan applaus. 

 

4. Rondvraag 

1. Elmar Jansen doet een aankondiging van “Centrum begroot”. Bewoners krijgen 

een budget om activiteiten te financieren. Bewoners kunnen hiervoor ideeën 

aandragen bij de stadsdeelcommissie. Daarnaast vraagt hij aandacht voor “Stem 

van het Centrum”. Dit is te vinden op de website van de gemeente.  

Loes Buisman vraagt om een rapportage over al deze activiteiten. 

http://www.overheid.nl/
http://www.bewonersraad1011.amsterdam/


Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo.    Verslag vergadering van 14 maart 2019  pagina 5 
 

 
 

2. Bernadette de Wit zegt dat de NV Zeedijk allerlei groenprojecten aan het 

opstarten is. Ze noemen het “Green Light District”. Er komen ook 

wormenhotels. Iedereen die ook een wormenhotel in zijn of haar straat wil, kan 

hierover bij haar informatie krijgen (bernadettedewit02@gmail.com). 

3. Barry van der Berg roept (nogmaals) op om klachten over horeca op de 

Nieuwmarkt of andere klachten bij hem te melden (info@cafedelmondo.nl). 

4. Boudewijn Snoeck meldt dat er een actie komt “Wibaut Vrij!”. Deze actie wordt 

gesteund door de Fietsersbond en wil op 22 september de Wibautas (van 

Amstelstation tot metrostation Noord) autovrij maken. Deze dag valt samen met 

de Dam tot Dam loop en de internationale autoloze zondag. Het is de bedoeling 

dat de weg een zogenaamde speelstraat wordt. 

5. Bewoonster van de Kloveniersburgwal zegt dat daar veel grote vrachtauto’s 

rijden. 

6. Pim van Galen doet een aantal mededelingen namens Dock 

Op 20 april, paaszaterdag, organiseert Dock de jaarlijkse Groenmarkt op het 

Siebbeleshof met 17 kramen met kwekers en groengerelateerde producten en 

ideeën van buurtbewoners, zoals Nieuwmarkt Groen! 

7. Dock heeft voor begeleiding van het realiseren van buurtideeën een speciale 

stagiaire heeft aangenomen (contact via: pvangalen@dock.nl).  

8. Het speelplein van de Boomsspijker wordt vernieuwd. Op 22 maart aanstaande is 

er een pre-launch party gepland. Bewoners worden opgeroepen te komen helpen 

en ideeën aan te dragen. 

 

5. Sluiting 

De gespreksleider dankt iedereen en sluit de vergadering om 22.13 uur. 

 

  

mailto:bernadettedewit02@gmail.com
mailto:info@cafedelmondo.nl
mailto:pvangalen@dock.nl
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Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo Actielijst 

 
# Actie door wie (voor) 

wanneer 
opmerking 

     

19-02-02 Plannen Klimaatakkoord 

voor de buurt formuleren 

Zowigroep 14/3 Meesturen met 

vergaderstukken 

19-02-03 Afspraak maken met 

Gassan Diamonds ivm 

klimaatmaatregelen in de 

buurt 

CvD 11/4  

 

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) 

CvD 27/3?  

19-02-06 Metrogeluidsoverlast 

Ombudsmanrapport 

EvO 14/3  

19-02-07 Montelbaanstraat 

herinrichting 

LL 

(bewoners) 

  

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

     

19-02-10 Verbetering procedure 

gebiedsplannen 

MS 14/3 Aanmelden bij 

n.oostra@amsterdam.nl 

19-03-01 Terrassenschouw 

Nieuwmarktplein e.o. 

MvdK   

19-03-02 geluidsoverlast tijdens 

evenementen 

LB  Met NSG 

19-03-03 Jeu-de-boule baantje 

Keizerspleintje 

MR  Plan indienen bij SDC 

19-03-04 Cameratoezicht op het 

Siebbeleshof 

   

19-03-05 Verkamering Lastagebuurt 

e.o. 

MS, TS   

19-03-06 “Centrum Begroot” EJ  i.s.m. stagiaire PvG? 

19-03-07 Gegidste groepen toeristen   Zuiderkerkplein 

19-03-08 Geluidsoverlast 

kramenbouwers 

Waterlooplein 

CvD   

19-03-09 Promotie 14020 en 0900-

8844 

LB   

19-03-10 Uitwerken opgaves 

werkgroepen ‘Leefbaarheid’ 

JW LB 

MvdK 

  

 


