
(Kort) verslag van de vergadering van de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot 

Waterloo op donderdag 13 februari 2020, acht uur 

in De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52. 

 

1. Opening en mededelingen 

Gespreksleider: Hans van Os, verslag: Cliff van Dijk 

De gespreksleider opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het is de 

eerste vergadering van 2020. Hij noemt alle vergaderdata (februari, maart, april, 

mei niet, juni wel, juli niet, augustus niet, september wel, oktober en november 

wel, december niet, januari niet, wel nieuwjaarsborrel), steeds de tweede 

donderdag. 

Aanwezig: 25 aanwezigen hebben de presentielijst getekend. 

Afwezig: Marijke Storm, Marije Willems en Elmar Jansen hebben zich afgemeld. 

1a. Kademuurherstel 

Dit punt komt volgende vergadering aan de orde in aanwezigheid van de 

betreffende projectleider(s) van de gemeente. 

1b. Nieuwe buurtregisseurs voor Nieuwmarkt Noord en Groot Waterloo 

Noord De geüniformeerde politieagenten stellen zich voor. Het zijn de heren 

Richard Hoogenboom en Matthijs de Koning. Er is enige verwarring over de 

grenzen, maar ter geruststelling alle vroegere wijkagenten werken nog nauw 

samen en kunnen elkaars telefoon aannemen en doorgeven (tel.: 0900-8844). 

1c. Arlinie Verburg, werkzaam bij Dock en collega van Pim van Galen, stelt zich 

voor. Ze kan bijvoorbeeld helpen bij het aanvragen van subsidies van de 

gemeente, ze organiseert een ‘vrijwilligerscafé’ voor oudere jongeren en een 

valpreventiecursus door een fysiotherapeut uit de buurt. 

1d. Aprilfeesten. 

Marten van der Krieke meldt dat de klankbordgroep Nieuwmarkt bijeen is 

geweest met Koen Vollaers van de organisatie van de Aprilfeesten.  

Maaike Menger, bewoonster Nieuwmarkt west, vertelt dat aan de klachten van 

de bewoners is tegemoet gekomen. De overlast wordt drastisch aangepakt door 

beperking in tijd (geen tien, maar zeven dagen, inclusief Koningsnacht en – dag 

en ’s-avonds gaat de muziek eerder uit (om half elf i.p.v. middernacht) Er komt 

ook een podium minder, van drie naar twee. Op drie avonden is er alleen 

akoestische muziek. 

Ook wil de organisatie meer terug naar een buurtbewonersfeest. Feesten met 

een Nieuwmarktkarakter. Er zijn in een goed gesprek tussen bewoners en 

organisatie goede voortgangsafspraken gemaakt over inzage van de vergunning 

en meedoen aan de evaluatie. Op een vraag naar de manier waarop de 

organisatie de Aprilfeesten meer buurtgericht gaat maken, zegt Marten van der 

Krieke dat men probeert (ander) publiek te werven en (slecht) publiek te weren. 

Er is ook met Koen Vollaers gesproken over wat-te-doen-bij-drukte. Er is een 

crowdmanagement-plan. 

 

2. Verslag Bewonersraad 14 november 2019 

Het verslag wordt vastgesteld met dankzegging aan de secretaris. 

Naar aanleiding van het verslag zegt Evelien van Os, dat ze in de discussie over 

Autoluw het vervoer over water heeft gemist. Daarover is inderdaad niet 

gesproken. 

 

3. Ouderenhuisvesting. 

Willemien Schellekens vertelt dat de “Vereniging Wonen voor ouderen 

Nieuwmarkt/Groot Waterloo” is ontstaan uit de Werkgroep Ouderen van de 

Bewonersraad. Ze vertelt uitgebreid vover haar bestuurswerk voor de vereniging. Meer 

informatie op de website (https://ouderenwonenindebuurt.nl/). 

Actueel is het project “Uilenburgerhof” en daarmee speerpunt van de Vereniging. De 

wethouder heeft besloten dat hier 100% ouderenhuisvesting gaat komen. Minimaal 

veertig woningen, maar misschien meer. Ook is er steun van het Stadsdeelbestuur.  

Er zijn complicerende factoren. Allereerst de verdeling van huurwoningen. Die was 

aanvankelijk (afspraak met Ivens) 40% (sociaal) – 40% (midden) – 20% (hoger), maar 

https://ouderenwonenindebuurt.nl/
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wordt na onderhandeling toch misschien 60-40-0. Dit is afhankelijk van de financiering 

van de (sociale) woningbouw en de woningcorporatie die het project gaat uitvoeren.  

Andere complicerende factor is dat op het terrein drie monumentale panden staan, waar 

de nieuwbouw omheen gebouwd wordt. Hierdoor wordt het totaal aantal woningen erg 

beperkt en pogingen de monumenten te verplaatsen zijn op niets uitgelopen.  

Evert van Voskuilen zegt dat het stedebouwkundig Programma van Eisen ook 

beperkingen legt op het ontwerp. Het PvE zou moeten worden aangepast om meer 

(goedkope) woningen te kunnen bouwen. Zo wordt er gesproken over het karakter van 

de omgeving en men grijpt terug op daar vroeger bestaande “scheepswerven”. Ook wil 

men in de Uilenburgerstraat eigenlijk meer groen. 

Op de vraag van Marten van der Krieke naar de toewijzing van de woningen zegt 

Willemien Schellekens dat voor de vereniging toewijzingscriteria gaat formuleren. 

Op de vraag van Bart Dieho naar de deelneming van een medische post in het project, 

antwoordt Willemien Schellekens dat zij hoopt dat dat gerealiseerd kan worden. 

 

Willemien Schellekens zegt dat binnen de Vereniging een aantal werkgroepn zijn 

gevormd. Er zijn mogelijkheden op het Marineterrein. Ze geeft ook een voorbeeld van 

een werkgroep trapliften, die de mogelijkheden van inklapbare trapliften onderzoekt en al 

pilotprojecten heeft gerealiseerd van een traplift naar de vierde verdieping. 

 

Hans van Os krijgt de toezegging dat het bestuur van de Vereniging met meer 

regelmaat verslag komt doen in de Bewonersraad. 

 

4. Agenda Autoluw. 

Paul Busker zegt: Na de novembervergadering is op initiatief van de Bewonersraad door 

de Wijkraad in het Wijkcentrum d’Oude Stadt een bijeenkomst Amsterdam Autoluw IV te 

organiseren. Hiervoor werden alle bekende en onbekende bewonersorganisaties die zich 

bezighouden met verkeer en luchtkwaliteit, uitgenodigd. Ondertussen werd door de 

gemeente de Agenda Amsterdam Autloluw behandeld. In januari in de Raadscommissie 

Milieu, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid en daarna mogelijk gehamerd in de 

Gemeenteraad. Een zienswijze, zoals afgesproken was daarmee achterhaald door de 

feiten.  

De bijeenkomst Amsterdam Autoluw IV in het wijkcentrum trok vele bewoners uit 

verschillende buurten van Amsterdam, vooral van de Valkenburgerstraat, de 

Weesperstraat, de Kattenburgerstraat, de Nassaukade, de Stadhouderskade en de 

Mauritskade. De lijst van bewonersorganisaties groeide tot veertig en meer. Er is 

inmiddels een website (www.autoluw.nu)  

Er is nogal wat aan te merken op de gemeentelijke Agenda Amsterdam Autoluw. Overal 

gaan waterbedeffecten ontstaan en doelen worden uitgesteld tot na vijf 

gemeenteraadsverkiezingen in 2040. Het kan beter en het moet sneller. De verzamelde 

bewonersorganisaties besloten een raadsadres te schrijven (zie bijlage vergaderstukken) 

en zoveel mogelijk te gaan inspreken bij de raadscommissievergadering. Er kwamen 

dertig insprekers, de vergadering moest worden verplaatst naar de grote raadszaal. Alle 

insprekers waren het eens: 

we pleiten voor de bronaanpak: minder verkeer. Nu! 

1. alleen bestemmingsverkeer toelaten 

2. 30 km/u maximaal voor iedereen en overal in Amsterdam (binnen de ring A10) 

3. meer P&R voorzieningen en een beter OV. 

 

Het heeft wel gewerkt. De raadsleden namen onze punten alle drie over. Natuurlijk wel 

met de nodige voorbehouden en onderzoeken vooraf, dus er blijft twijfel, vooral aan de 

urgentie. Op de Agenda Amsterdam Autoluw werden veertig moties aangenomen, maar 

het kan nog steeds beter en het moet vooral nog sneller. Voorlopig wordt het in de 

Valkenburgerstraat en in de Weesperstraat alleen maar meer. 

De nieuw ontstane groep bewonersorganisatie (Amsterdammers voor Autoluw NU!) gaat 

de volgende fasen nauwgezet volgen. De Bewonersraad steunt dit van harte. 

 

Evert van Voskuilen vertelt dat er een Werkgroep Verkeer was, die natuurlijk heel wat 

voor mekaar heeft gekregen in de vorm van kentekenonderzoek, de paaltjes pilot rond 

http://www.autoluw.nu/
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de Nieuwmarkt. In de plannen in de Agenda Autoluw van de gemeente wordt die pilot, 

vooral gericht tegen rondrijdende taxi’s, verder uitgebreid. Zowel in tijden als in de 

grenzen. 

Paul Busker vertelt dat er een actiedag is gepland op 17 mei in de vorm van een 

fietsparade, die het verkeer op de Wibautas en de S100 stillegt. Komt allen. 

 

5. Rondvraag. 

1. Hans van Os meldt, dat de regels voor groepen gegidste toeristen, die eerst alleen 

golden voor het Wallengebied, per 1 april voor het hele centrum gaan gelden. Onder 

andere de grootte mag maximaal 15 personen bedragen (zie www.amsterdam.nl). 

2. Paul Busker zegt dat de Bewonersraad een budget heeft om thema-avonden te 

organiseren en dan bv. grootschalig in de buurt te flyeren. Als bewoners hier suggesties 

voor hebben, kunnen ze zich melden bij Cliff van Dijk, cliffvdijk@gmail.com. 

3. Evelien van Os vindt het schandalig dat, geheel tegen de wens van de bewoners, in 

de Montelbaanstraat alle parkeerplaatsen terugkomen en er helemaal geen groen bij 

komt. 

4. Bart Dieho spreekt zijn waardering uit voor de organisatoren van de Wintermarkt 

(Gerbina en Andrea) en de Nieuwjaarsreceptie (Dock en de Bewonersraad). Hij hoopt dat 

de markt volgend jaar weer georganiseerd wordt. De Nieuwjaarsreceptie heeft al een 

decennialange traditie. 

5. Manu Hartsuyker signaleert veel nieuwe bewoners in de buurt, veelal buitenlanders. 

Zij signaleert dat die slecht assimileren en ze vraagt zich af of de Bewonersraad probeert 

deze buurtbewoners te betrekken bij het buurtgebeuren. Hans van Os suggereert een 

werkgroep expats, opgeven bij Cliff van Dijk (cliffvdijk@gmail.com). Manu vindt het een 

goed idee en geeft zich op. 

6. Patricia van de Heuvel woont op de hoek van de Kromboomssloot en het Siebelleshof. 

Ze ergert zich aan rondvaartboten, die in de kraappe bocht hun boegschroef aanzetten. 

Paul Busker zegt dat er bij het wijkcentrum d’Oude Stadt een Werkgroep Water is, die 

wel raad met dit soort klachten weet. Marten van der Krieke adviseert eerst contact op 

te nemen met de rondvaartmaatschappij, met hulp van het wijkcentrum. 

 

7. Sluiting 

De gespreksleider dankt iedereen en sluit de vergadering om 22.02 uur. 

 

  

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

# Actie door wie (voor) opmerking 

2019-02-

06 

Metrogeluidsoverlast 

Ombudsmanrapport 

EvO  evaluatie nachtrittenproef 

2019-02-

08 

Waterloopleinplannen MS CvD herfst 

2020 

in maartvergadering 

2019-04-

04 

Werkgroep Communicatie 

uitbreiden 

PB MR    

2019-06-

06 

cameratoezichtproef 

Gelderse Kade 

MvdK (BvdHoek) najaar aprilvergadering 

2019-09-

01 

rechtzaak MUPI’s MS 2020  

2019-09-

02 

Hoe verder met de 

werkgroepen? 

agendacie. juni  

2019-09-

03 

drempels in de 

Nieuwmarktbuurt 

MWillems april is er beleid? 

2019-10-

01 

afspraak Gebiedsplannen 

met Stadsdeelbestuur 

MS PB HvO MvdK april  

2019-10-

06 

Voortgang paaltjespilot MvdK (D.Drijver) april  

2019-11-

02 

Beroep bestemmingsplan 

Groot Waterloo 

(geluidsnormen) 

PB  beroep is aangetekend 

2020-02-

01 

Kademuurherstel agendacommissie maart  

2020-02-

02 

Agenda Autoluw acties PB, CvD 17 

mei 

Fikse Fietsdemo 

2020-02-

03 

flyeren voor Bewonersraad PB april  

2020-02-

04 

werkgroep expats MH, CvD   

 

 


