
 
 

 

UITNODIGING VOOR DE VERGADERING VAN 

DE BEWONERSRAAD NIEUWMARKT GROOT WATERLOO 

OP DONDERDAG 13 JUNI 2019 20.00 UUR 

IN BUURTCENTRUM DE BOOMSSPIJKER, RECHT BOOMSSLOOT 52 

 

AGENDA: 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 20.00 

 
2. VERSLAG BEWONERSRAAD 11 APRIL 2019  

 

3. TOEKOMSTVISIE BINNENSTAD 20.15 
Zef Hemel ontwikkelt in samenspraak met de gemeente, experts en Amsterdammers 

een toekomstvisie voor de binnenstad. Mascha ten Bruggencate, bestuurder Stadsdeel 

Centrum ligt het proces toe waar zij en de burgemeester mee bezig is. 

 

4. SCHONE LUCHT NU 20.45 
Het College doet niks aan de slechte luchtkwaliteit in verkeersaders in onze buurt 

zoals, Prins Hendrikkade, Foeliestraat, Valkenburgerstraat, Mr. Visserplein, Jonas 

Daniel Meijer en Weesperstraat. d’Oude Stadt roept bewoners(-organisaties) op de 

rechter in te schakelen, wil zo’n proces faciliteren en is een crowdfunding gestart voor 

de proceskosten. Gevraagd wordt of de Bewonersraad meedoet samen met d’Oude 

Stadt de overheid voor de rechter te dagen.  

 

5. APRILFEESTEN 21.00 
Er waren klachten over de Aprilfeesten. Het duurde te lang en de muziek was te luid. 

Kom met uw vragen, commentaar en suggesties; Koen Vollaers, organisator van de 

feesten, zal uw vragen beantwoorden. 

 

6. TAXIPILOT 21:30 
Dimitri Drijver en Bart van den Hoek komen uitleggen wat in de komende periode  

de nieuwe stappen zijn bij de Taxi-maatregelen in en rond de Oudezijde. 

 

7. RONDVRAAG 22.00 

 
8. SLUITING 22.15 

 

-------------------------------  BORREL NA  -------------------------------- 
 

BIJLAGEN:  

1. CONCEPTVERSLAG BEWONERSRAADSVERGADERING 11 april 2019 

2. Brief 6 juni 2019 aan Stadsdeelbestuur(zwembad) (agendapunt 1) 

3. Lees:   https://www.bewonersraad1011.amsterdam/toekomstvisie-binnenstad/ 

(agendapunt 3) 

4. Lees: https://www.bewonersraad1011.amsterdam/schone-lucht-nu/ (agendapunt 4) 

  

  [zie ook de website www.bewonersraad1011.amsterdam.] 

 

DATA VOLGENDE VERGADERINGEN: 12 september, 10 kotober 

Meer informatie, aan- en afmeldingen: C van Dijk: cliffvdijk@gmail.com/0620583677 

website www.bewonersraad1011.amsterdam. 

 

De Bewonersraad is de buurtvergadering van de Nieuwmarktbuurt en Groot Waterloo. 

Alle buurtgenoten zijn welkom om mee te beraadslagen over het wel en wee van de buurt. Alle 

aanwezigen op de vergadering zijn met elkaar en alleen dán DE BEWONERSRAAD. 
 

"Wij willen een buurt waar wonen, spelen, werken, leren en winkelen vlakbij en door elkaar gebeurt 

voor jonge en oude mensen" 
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