
Verslag van de vergadering van de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo donderdag 13 

juni 2019, acht uur in De Boomsspijker. 

 

1. Opening 

Gespreksleider:Marten van der Krieke, verslag: Cliff van Dijk. 

De gespreksleider opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, in het 

bijzonder Mascha ten Bruggencate, voorzitter stadsdeelbestuur Centrum en Koen Vollaers, 

organisator van de Aprilfeesten. 

Marijke Storm, Marije Willems en Piet Seijsener hebben zich afgemeld. 

Aanwezig: er waren 34 aanwezigen, die de presentielijst ondertekenden. 

 

2. Mededelingen 

2.1. Afscheid wijkagent. 

De gespreksleider memoreert, dat Dick Jansen, onze wijkagent voor het laatst aanwezig zal zijn. Dick 

gaat per 1 juli met verlof en met pensioen. We zullen hem gaan missen, hij was het gezicht van de 

Nieuwmarktbuurt met heel veel kennis en een zeer aanspreekbare, ideale wijkagent. Corinne 

Kouwenberg is zijn opvolger. Op maandag 8 juli tussen 16 en 18 uur kunnen bewoners afscheid nemen 

in de Haven van Texel (St. Olofspoort 11). 

Dick Jansen zegt dat hij in de veertig jaar de Neuwmarkt positief heeft zien veranderen. De buurt is er 

nu veel beter aan toe dan eind 20ste eeuw. Hij zegt dat de Bewonersraad daar zeker toe heeft 

bijgedragen. Hij is altijd met plezier naar de vergaderingen gekomen en ook bij het buurtschouwen 

was altijd een prima sfeer. Hij nodigt iedereen uit op zijn afscheidsreceptie. 

2.2. Leefbaarheid in de buurt. 

De gespreksleider zegt dat de vorige vergaderingen veel materiaal hebben opgeleverd. Veel bewoners 

hebben positief gereageerd op de oproep in te schrijven op een van de thema’s, die aan de orde zijn 

gesteld in het kader van ‘Leefbaarheid in de Buurt’. 

Hiermee gaan we nu verder. Hij geeft het woord aan Jet Willers. Die zegt eerst dat er vooral ook veel 

adhesiebetuigingen binnen zijn gekomen voor een zwembad. In de buurt leeft een sterke wens om een 

zwembad. Er is een brief namens deze bewoners gestuurd aan het stadsdeelbestuur. Masha ten 

Bruggencate zegt het een goed verhaal te vinden en ze belooft het mee te gaan nemen. 

Jet Willers heeft – na de twee drukbezochte vergaderingen in het voorjaar over situaties in de buurt 

die van invloed zijn op de leefbaarheid -  de vele reacties gegroepeerd rond vijf onderwerpen. Per 

onderwerp wordt een werkgroep gemaakt. 

 1. Openbare ruimte 

 2. Verkeer 

 3. Horeca, bezoekers en toerisme 

 4. Groen 

 5. Sociale cohesie en criminele onveiligheid. 

Bewoners, die zich voor één van deze groepen hebben opgegeven, krijgen binnenkort een e-mail en 

kunnen aan de slag. 

Bewoners, die zich nog niet hebben opgegeven, maar wel een bijdrage willen geven, kunnen zich te 

allen tijde aansluiten (jet.willers@gmail.com). 

Anina Kist raadt de laatste groep (cohesie) aan, contact op te nemen met Stadsdorp Nieuwmarkt. Daar 

is immers de laatste jaren hard aan het verbeteren van de sociale cohesie in de buurt gewerkt en met 

succes. 

Jet Willers sluit af met de belofte dat na de zomer elke werkgoep met een Plan van Aanpak komt en de 

resultaten zullen aan de Stadsdeelcommissie worden gepresenteerd. 

 

3. Verslag Bewonersraad 11 april 2019. 

1. Naar aanleiding van het punt metrogeluidsoverlast, meldt Evelien van Os, dat de Ombudsman om 

een nieuw onderzoek heeft gevraagd. Het bestaande rapport is onvoldoende. Zij wil dat de metro 

ondertussen langzamer gaat rijden. Daardoor neemt de geluidsoverlast zodanig af dat er mee te leven 

is. 

2. De opmerkingen op pagina 4 over de touringcars bij Gassan Diamonds, dat de HopOnHopOff-

bussen nog steeds om de ten minuten rijden, etc., zijn niet gemaakt door mevr. Siahaya, maar door 

Annette (Nieuwe Uilenburgerstraat). Dit wordt aangepast. 

Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris. 

 

4. Toekomstvisie Binnenstad (project Zef Hemel) 

De gespreksleider geeft het woord aan Mascha ten Bruggencate. Zij zegt dat ze al eerder in de 

vergadering is geweest om te vertellen over een project om een visie te ontwikkelen over de toekomst 

van de binnenstad van Amsterdam. De burgemeester heeft ook de wens dat er ‘iets’ moet gebeuren. 

Er zijn buurten waar het uit de hand loopt. Mascha ten Bruggencate heeft gesprekken gevoerd met de 
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burgemeester, Femke Halsema en de wethouder Udo Kock, die veel verder gaan dan alleen maar de 

wens om ‘meer handhaving’. De vraag is wat er past in een buurt en wat niet. Zef Hemel, hoogleraar 

stadsontwikkeling, is gevraagd een onafhankelijke visie op de binnenstad te ontwikkelen. Zef Hemel 

organiseert meerdere gespreksavonden in de Nieuwe Kerk. Elke avond is anders, met een ander 

gespreksonderwerp en met andere gesprekspartners. Daarenboven zijn er nog tachtig 1 op 1 

gesprekken. Na de zomer zijn deze gesprekken afgerond en zal Hemel zijn nieuw ontwikkelde visie 

presenteren. 

Ondertussen zijn er al wel een aantal korte termijn maatregelen genomen (vuilnis, scooters, taxi’s). De 

zwaarste overtreders worden aangepakt. 

De gespreksleider geeft het woord aan de projectleider, Michiel Thunnissen. Hij zegt dat hetgeen Zef 

Hemel aan visie ophaalt, zijn opdracht zal vormen. Het gaat hem vooral om middenlange termijn 

maatregelen, om de vertaling van visie naar hoe dit aan te pakken. Hij gaat samenwerken met 

ondernemers, bewoners en arbeiders in de buurt. De visie van Zef Hemel zal gaan over de hele 

binnenstad, niet alleen over de pleinen en de uitgaanscentra. 

Loes Buisman vraagt of de visie van Zef alleen gaat over de binnenstad. Ze signaleert in de 

negentiende eeuwse wijken ook veel overlast. Michiel Thunnissen antwoordt dat Zefs visie alleen gaat 

over de binnenstad, maar dat de eruit voortvloeiende maatregelen ook over de grenzen zullen kunnen 

worden toegepast.  

Loes Buisman zegt dat over het terrassenbeleid inspraakavonden zijn geweest. Op veel plaatsen 

wordt openbare ruimte ingenomen door terrassen, banken, gevelbanken en zo meer. Hoe gaat dit 

verder? Mascha ten Bruggencate antwoordt dat er nieuw beleid is geformuleerd aangaande 

doorloopruimtes. Alle vergunningen worden voorlopig bevroren en de doorloopruimtes worden 

aangepast. Ze worden in de verschillende stadsdelen gelijkgetrokken. Ze zegt ook, dat dit niet het 

allerergste is, waar handhavers op ingezet worden. 

Marten van der Krieke vraagt waarom juist Zef Hemel op dit project is gezet. De binnenstad is een mix 

van alle meningen. Komt hij wel met iets bruikbaars? Mascha ten Bruggencate zegt dat er niet zoiets is 

als ‘de waarheid’. Er zullen wel bepaalde richtingen in de gesprekken worden gesignaleerd. Zo is er 

geen discussie meer over overlast. Die is er. Daar is iedereen het over eens. Het goede van Zefs 

aanpak is dat hij met heel veel mensen gaat praten. De visie die daaruit voortkomt, wordt vervolgens 

weer onderwerp van discussie. Er ontstaat een lijst van onderwerpen en voorgestelde maatregelen. 

Op een vraag van Annette (Nieuwe Uilenburgerstraat) naar  het bestrijden van de overlast van de 

touringcars in haar straat, antwoordt Mascha ten Bruggencate dat dit onderwerp terugkomt in de 

‘Agenda Autoluw’. Samen met GroenLinks is de weg ingeslagen naar ‘minder auto’s’ in de binnenstad. 

Volgens Jet Willers is dit het moment om burgerparticipatie verder te ontwikkelen. Laat de burgers 

meedoen aan de planontwikkeling. Volgens Michiel Thunnissen wordt de ontwikkeling van de visie op 

de binnenstad gekoppeld aan de ‘democratiseringsagenda’.  

Evert van Voskuilen zegt dat door het vrijemarkt mechanisme op de woningmarkt, het sociale 

woningbouwsegment aan het verdwijnen is. Vooral uit de binnenstad. Daardoor zijn hier in de 

Nieuwmarkt steeds minder gezinnen met kleine kinderen. Gezinnen met kinderen moeten elders gaan 

wonen. Wat denkt het bestuur er aan te kunnen doen dat alle groepen hier vertegenwoordigd blijven? 

Mascha ten Bruggencate antwoordt dat in het nieuwe woonbeleid AirBnB tegen gegaan wordt. 

Vakantieverhuur wordt op bepaalde plekken in de stad verboden. Er zullen ook nieuwe, strengere 

afspraken met de woningcorporaties worden gemaakt over nieuwbouw (elders in de stad). Overigens is 

het woonbeleid onderwerp van het college van B&W en niet van het stadsdeelbestuur. 

Lineke Joanknecht zegt dat het belangrijk is te weten wat bewoners wensen. Hoe betrekken we de 

burgers bij de planvorming? Het is belangrijk aan te sluiten bij bestaande ideeën en initiatieven van 

bewoners. Mascha ten Bruggencate antwoordt dat alle wettelijke procedures blijven bestaan. In de 

vertaling van visie en idee naar beleid en agenda kunnen bewoners invloed uitoefenen met inspraak, 

petities, raadsadressen enzovoort. Lineke Joanknecht geeft het voorbeeld van de inspraak bij de 

restauratie van de kademuur van de Recht Boomssloot. Er is geen gevolg gegeven aan de inspraak, Er 

is geen communicatie geweest. Manu Hartsuyker zegt dezelfde ervaring te hebben bij de situatie in de 

Valkenburgerstraat. Er zijn veel avonden geweest waar bewoners inspraken, maar er is geen gehoor 

aan gegeven. 

De gespreksleider zegt dat er nog een lange weg te gaan is, voordat visie, beleid, maatregelen en 

bewonerswensen bij elkaar komen. Hij dankt Mascha ten Bruggencate en Michiel Thunnissen hartelijk 

voor hun komst en inbreng. 
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4. Schone Lucht NU! 

 

Paul Busker zegt dat alle inspraakavonden er niet toe hebben geleid dat er in de Valkenburgerstraat en 

omgeving schonere lucht is gekomen. Er rijden meer en meer auto’s door de straat en de 

luchtkwaliteit wordt alleen maar slechter. In het ‘schone lucht plan’ van de gemeente wordt zelfs 

letterlijk gesteld, dat deze straten voorlopig verkeerskundig niet afgewaardeerd zullen worden, omdat 

ze te belangrijk zijn voor de doorstroming van het verkeer. In het coalitieakkoord is de knip in de 

Weesperstraat geheel verdwenen. 

Hij zegt dat de bewoners er schoon genoeg van hebben. Bewoners verzanden nu in rechtszaken met 

de gemeente of er wel genoeg wordt gedaan. Deze rechtzaken worden door de bewonersvergadering 

gesteund, maar zijn eigenlijk een schande omdat de gemeente voorop zou moeten lopen om de 

gezondheid van haar burgers niet in gevaar te laten brengen door overbodig autoverkeer in de 

binnenstad toe te laten. 

Paul Busker zegt nu – met het wijkcentrum d’Oude Stadt – een kort geding voor te bereiden tegen de 

gemeente dat de normen voor de luchtkwaliteit, met name de NO2-waarden, gerespecteerd moeten 

worden. De gespreksleider signaleert, dat er brede steun van de vergadering is voor dit kort 

geding. Paul Busker wijst op de actuele berichtgeving over dit onderwerp op de website 

www.schonelucht.amsterdam. 

 

5. Aprilfeesten. 

 

De gespreksleider merkt op, dat de Aprilfeesten al eerder gespreksonderwerp zijn geweest in de 

Bewonersraad. Toen is gezegd dat deze feesten belangrijk zijn als buurtevenement. Vele bewoners 

zien de feesten als goed voor de buurtsamenhang. Hij geeft het woord aan Koen Vollaers, mede-

organisator van de Aprilfeesten. 

Koen Vollaers zegt al sinds 1981 in de buurt te wonen. Hij zegt dat er sindsdien heel veel verbeterd is. 

In de 80-er jaren was de Nieuwmarktbuurt een grote puinhoop. Een actiegroep heeft het plein toen 

teruggepakt door de Waag te bezetten en feesten te gaan organiseren. Zo zijn de Aprilfeesten 

ontstaan. Aanvankelijk duurden zij tien dagen. De hele organisatie is gedragen door vrijwilligers uit de 

omgeving. Later werd het een week of nog minder. Dit jaar duurden de feesten weer tien dagen, 

vanwege de Pasen. Hij begrijpt dat de feesten overlast veroorzaken. Dat kan niet anders en wordt tot 

een minimum beperkt gehouden. Het is in de eerste plaats een feest voor de buurtbewoners. Als die 

niet meer zouden komen, dan zou de organisatie er mee stoppen. Hij erkent dat in het verleden de 

communicatie vooraf over de feesten soms beperkt was, zelfs met opzet om het programma zoveel 

mogelijk tot het laatst toe geheim te houden. Dat is nu niet meer zo. Hij zegt dat het vooral een soort 

reünie is van buurtbewoners, die elders in de stad zijn gaan wonen. De organisatie heeft een heel 

goede relatie opgebouwd met de horeca-ondernemers, ook met Tel en met de marktkooplieden. Hij 

pleit voor het voortbestaan van de feesten en erkent dat tien dagen wel erg lang is en dat zal dan ook 

niet meer gebeuren. 

Paul Busker zegt dat er meldingen zijn gedaan van geluidsoverlast tot laat in de nacht. Hoewel de 

bandjes om elf uur stoppen blijven bezoekers en ook de organisatie zelf nog lang doorfeesten. Dit 

geeft de overlast. 

Een bewoonster van de Nieuwmarkt zegt dat de overlast ook komt van bandjes, die door elkaar heen 

spelen. 

Dat er behalve buurtbewoners ook veel toeristen komen, zoals door Marten van der Krieke wordt 

gesignaleerd, wordt door Koen Vollaers ontkent. Toeristen lopen juist door.  

Koen Vollaers zegt dat er wel zorgpunten zijn. Aan personen onder de achttien wordt geen alcohol 

verstrekt. Nu verzamelen ze zich aan de andere kant van het plein met lachgas. Dit heeft de zorg van 

de organisatie. 

Een bewoonster van de Brandewijnsteeg heeft last van wildplassers op het schoolplein, Ze zegt dat 

niet alleen tijdens de Aprilfeesten een probleem is, maar eigenlijk elk weekend wel.  

Paul Busker suggereert bewoners vooraf inspraak te geven in de organisatie. Laat bewoners een plan 

maken om de overlast tegen te gaan. Loes Buisman zegt dat de bewonerswerkgroep ‘horeca’ graag in 

gesprek wil komen met de organisatie van de Aprilfeesten in 2020. Koen Vollaers is bang dat de 

Aprilfeesten de eigen regie verliezen. De organisatie bestaat voor een groot deel uit bewoners, die er 

goed over nadenken hoe de feesten moeten worden georganiseerd. Dat het zolang goed gaat is bewijs 

van de kwaliteit.  

Dick Jansen merkt op, dat bij de politie een heel goede indruk bestaat van de organisatie van de 

Aprilfeesten. Hij zegt dat het wel belangrijk is dat met de bewoners gepraat blijft en dat er gehoor is 

voor de problemen die bij bewoners leven. 

http://www.schonelucht.amsterdam/
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De gespreksleider sluit af met de verwachting dat deze gesprekken tussen organisatoren en bewoners 

er zullen komen en de goede verstandhouding zal blijven. Hij dankt Koen Vollaers voor zijn 

aanwezigheid en inbreng. 

 

6. Antitaxi paaltjespilot rond de Nieuwmarkt. 

 

De gespreksleider geeft het woord aan Bart van de Hoek, projectleider van de gemeente voor de 

paaltjespilot rond de Nieuwmarkt. 

Hij begint met te zeggen dat de gemeente heeft besloten de pilot voort te zetten na 7 mei. De 

vergadering stemt dit tevreden. 

Bart van de Hoek zegt dat gewerkt wordt aan uitbreidingen en verbeteringen met onder andere 

cameratoezicht. Dit zal worden voorgelegd aan de stadsdeelcommissie. Er is nu een uitgewerkt 

verbeterplan. Er komt betere kentekenherkenning bij de VEZIPS (beweegbare paaltjes). Ook de 

bereikbaarheid voor de houders van ontheffingen wordt verbeterd. Verder wodrt gewerkt aan 

uitbreiding van het gebied en aan uitbreiding in de tijd. Er zijn ook nog problemen. Het cameratoezicht 

is nog niet ‘real time’ mogelijk en de data van taxi’s, met en zonder vrachtjes zijn nog niet 

beschikbaar. Ook niet alle wetgeving is op orde. 

Bart van de Hoek geeft aan dat deze verbeteringen dit najaar zullen worden ingevoerd. Na de zomer 

wordt op de Gelderse Kade met een proef begonnen (met intelligent cameratoezicht). 

Paul Busker vraagt om camera’s in de Valkenburgerstraat om het waterbed te meten. 

De gespreksleider dankt Bart van de Hoek voor zijn aanwezigheid en inbreng. Hij verlaat de 

vergadering onder applaus. 

 

7. Rondvraag. 

 

1. Lineke Joanknecht zegt dat het buurtplan voor de Recht Boomssloot en de Montelbaanstraat 

slecht is ontvangen door de gemeente. Er was geen reactie op het plan voor meer vergroening en 

minder auto’s en parkeerplaatsen. Het doorgaande verkeer van twee kanten zou worden gestopt 

(alleen nog voor de hulpdiensten). In de straat zijn slechts zes vergunninghouders voor een 

parkeerplaats, die graag bereid zijn hun auto op de grachten om de hoek of in de parkeerplaats onder 

de grond te zetten. Een buurtenquête heeft laten zien dat er geen parkeerplaatsen nodig zijn. 

Neeria Oostra (SDC GroenLinks) zegt dat de parkeerdruk in de buurt te groot is (boven de 90%) om 

parkeerplaatsen op te heffen. De Montelbaanstraat wordt wel opnieuw ingericht en dan kan een 

voorzet gegeven worden voor het opheffen van parkeerplaatsen. De gespreksleider suggereert een 1 

op 1 gesprek buiten de vergadering. 

2. Een bewoonster klaagt over paardenpoep op straat. Hierop komen we in de septembervergadering 

terug. 

3. Paul Busker wijst de vergadering op een nieuw plan voor de Wibautas. Bewoners willen de 

maximum snelheid terugbrengen tot 30 km/u. Er is een petitie om te ondertekenen. Zie de website 

www.bewonersraad1011.amsterdam. 

4. Loes Buisman zegt dat in juli ingesproken kan worden over het nieuwe huisvestingsbeleid. Dit 

gaat over verkamering en vakantieverhuur (AirBnB). 

5. Manu Hartsuyker heeft een plan ingediend bij Centrum Begroot om roet te verzamelen en 

daarvan serviesgoed te maken. Bewoners gaan de gemeenteraadsleden een ontbijt aanbieden, 

opgediend op dit roetservies… 

6. Cliff van Dijk deelt mee, dat het Amsterdam Light Festival komende winter door onze buurt zal 

gaan. In plaats van door de Herengracht, gaan de rondvaartboten door de Zwanenburgwal en de Oude 

Schans. Er komen kunstwerken bij de Montelbaantoren en rond de Staalstraatbrug over de 

Zwanenburgwal. In de maanden december en januari zullen dus honderdduizenden extra bezoekers in 

de buurt komen. De organisatie van het festival organiseert voor buurtbewoners een gratis 

kennismakingsrondvaart op 3 september. Meer informatie hierover op de website 

www.bewonersraad1011.amsterdam. 

 

8. Sluiting. 

 

De gespreksleider dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen een fijne zomer. Hij sluit 

de vergadering om 22.20 uur. De volgende bewonersvergadering is op donderdag 12 september 2019 

om 20.00 uur in de Boomsspijker. 

 

 

http://www.bewonersraad1011.amsterdam/
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Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo Actielijst 

 

# Actie door wie (voor) opmerking 

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 

19-03-01 Terrassenschouw 

Nieuwmarktplein e.o. 

MvdK   

19-03-03 Jeu-de-boule baantje 

Keizerspleintje 

MR  Plan indienen bij SDC 

19-03-04 Cameratoezicht Siebbeleshof werkgr cohesie   

19-03-05 Verkamering Lastagebuurt MS, TS   

19-03-07 Gegidste groepen toeristen   Zuiderkerkplein 

19-03-09 Promotie 14020 en 0900-

8844 

LB 

Werkgroep 

Communicatie 

  

19-04-03 Ser-vies op BR MH 

agendacie. 

sep?  

19-04-04 Werkgroep Communicatie 

uitbreiden 

PB MR MvW?   

19-04-05 Flyeren vuilnisafvoer 

bewonersdiscipline 

HvO  Nieuwmarkt kop Kloof 

19-04-09 Pleinvader op de 

Nieuwmarkt 

MvdK BvdB 

bewoners 

ondernemers 

marktlieden 

 minder voor toeristen 

meer voor bewoners 

19-04-10 jongeren betrekken werkgr 

communicatie 

  

19-04-11 ondernemers betrekken Gassan CC BvdB   

12-06-01 werkgroepen instellen JW zomer rapportage naar BV en SDC 

12-06-02 contact opnemen met 

stadsdorp nieuwmarkt 

werkgroep 

cohesie 

  

12-06-03 PvA werkgroepen JW MvdK sep  

12-06-04 Kort geding voorbereiden 

Schone lucht NU! 

PB/Wijkcentrum 

d’Oude Stadt 

  

12-06-05 gesprek Aprilfeesten en 

bewoners 

MvdK KV   

12-06-06 cameratoezichtproef 

Gelderse Kade 

BvdH najaar  

12-06-07 gesprek vergroening 

montelbaanstraat 

NO en LJ   

12-06-08 agenderen paardepoep agendacie sep  

     

 


