
Verslag van de vergadering van de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo 

op donderdag 22 april 2021, acht uur 

online via MS Teams 

Er waren 48 deelnemers, 77 hadden zich opgegeven. 

 

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 sinds maart 2020. Het is de eerste vergadering sinds de 

oprichting in 1974, die online gehouden wordt. Hans legt de vergaderregels uit. 

Er zal een verslag worden gemaakt en digitaal verspreid. De agendacommissie 

zal zich beraden over de eventuele volgende vergaderingen en u daarover 

berichten. 

Er is een vereenvoudigde agenda: 

1. Opening en inleiding 

2. Wat zijn uw corona-ervaringen in de buurt? 

3. Welke onderwerpen moeten in de Bewonersraad aan de orde komen? 

4. Rondvraag. 

De gespreksleider zegt een pauze toe (om ca. negen uur) en verwacht dat de 

vergadering ongeveer twee uur duurt. 

 

2. Coronapandemie-ervaringen. 

Manu Hartsuyker meldt dat sommige buurtbewoners zeker niet stil hebben 

gezeten. Er wordt enthousiast gewerkt aan het vergroenen van de Wibautas 

(Wibautstraat-Weesperstraat-Valkenburgerstraat), met de Knowledge Mile en met 

de Gemeente. Er zijn hierbij nieuwe contacten ontstaan, tussen buren onderling 

en bewoners Weesperstraat. 

Manu Hartsuyker kondigt een speciale buurtkrant aan “Het Perspectief”, door 

bewoners voor bewoners, over de kansen op een aanzienlijke verbetering, die 

vermindering van het autoverkeer op de Wibautas de buurt biedt. Een 

aantrekkelijke Weesperstraat – J.D. Meijerplein – Mr. Visserplein kan verbindend 

werken voor alle buurten in centrum oost. Als er maar minder verkeer door de 

straat gaat en die strijd is nog (lang) niet gewonnen. De proef met een knip in de 

Weesperstraat is uitgesteld tot 2023. 

Er komen twee edities van “Het Perspectief” en buurtbewoners, die hun 

ervaringen willen delen in een tweede editie van “Het Perspectief” kunnen zich 

aanmelden op hetperspectief@oudestadt.nl. 

 

Marten van de Krieke maakt een onderscheid tussen de eerste periode van de 

coronapandemie tot ongeveer juni 2020 en daarna. Eerst was er de stilte in de 

buurt en de verwondering over de schoonheid. Het centrum werd steeds stiller. 

Er waren nieuwe burencontacten op straat. Er ontstond een terrassenplan voor 

op de Nieuwmarkt dat (gelukkig) niet doorging. Na juni 2020 werden de 

contacten minder en kwamen er andere discussies. 

 

Elena heeft de coronatijd als heel bijzonder ervaren. Zij heeft mensen uit andere 

werelden leren kennen. Ze is nieuwe dingen gaan organiseren, zoals met de 

feestdagen lootjes trekken en cadeautjes voor elkaar maken. Er was op de Oude 

Waal een Nieuwjaarsbrunch voor buren en de buren spraken vanaf toen met 

elkaar. Ze organiseert nog een cocreatietop voor allerlei mensen en dingen. 

Aanmelden bij elena@wonder.nl. 

 

Evelien van Os zegt dat het buurtgevoel rond het Lastageplein niet weggeweest 

is. Zij spreekt veel buren op straat en geniet van de rust, vooral ’s-nachts. Ze 

vreest de terugkeer van het massatoerisme. 

Er zijn plannen voor een verdere vergroening van het Lastageplein, want er wordt 

nog steeds erg veel vernield. 

 

Kimo van de Berg is bewoner van het Oosterdokseiland (ODE). Hij zegt dat de 
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Amsterdammers in 2020 hun stad ineens weer terugkregen. De toeristen bleven 

weg. Er waren er ook teveel. Nu mist hij de toeristen en vindt dat de stad er 

treurig bij ligt. Hij vindt het roerend dat bewoners de buurtondernemers steunen. 

Hij is blij dat de terrassen ’s-middags weer open mogen. 

Kimo meldt later dat op het ODE teveel B&B zijn. 

 

Yfke is bewoner van de St. Antoniebreestraat. Zij geniet ook van de rust en 

noemt het een zegen. Ze is opgelucht en had genoeg van rondleidingen in alle 

talen op het Zuiderkerkplein. Ze hoopt dat het nog even rustig blijft en vreest de 

terugkomst van vele toeristen. Ze geniet van de contacten met de buren. 

Ze maakt zich wel zorgen over de vele, steeds grotere distributieauto’s. 

 

John is bewoner van de Zwanenburgwal en voorzitter van de BIZZ “De Bree”, in 

de St. Antoniebreestraat en Jodenbreestraat. Hij vindt het ook heerlijk rustig, 

vooral ook op het water zijn minder bootjes en weinig gelal. De ondernemers 

hebben het allemaal moeilijk. Hij zelf ook. Toch gaat de vergroening en 

vernieuwing door, ondermeer met een diversiteitproject in de winkels. Hij ziet 

nog geen ondernemers omvallen, maar de situatie acht hij wel zorgelijk. 

 

João Gonҫalvez vertelt dat Gassan Diamonds een moeilijk jaar achter de rug 

heeft. Gassan is erg afhankelijk van toeristen. Er kwamen wel meer Nederlandse 

klanten. Gassan is ook veel online gaan doen. Nu wordt er veel geïnvesteerd in 

kwaliteitstoerisme. Hij zegt dat het zakentoerisme geheel is weggevallen en ook 

niet zo snel zal terugkomen. Hij zegt dat het aantal B&B in de buurt snel stijgt. Er 

komen er veel te veel van. Hij verwacht tot en met juni geen veranderingen. 

Tenslotte waarschuwt hij voor de ernst van de problemen van De Hermitage. Dit 

museum heeft de noodklok geluid. 

 

Reg van Steen, bewoner van het Oosterdokseiland (ODE), zegt dat hij in de 

Nieuwmarkt een soort buurtgevoel heeft. Op het ODE ontbreekt dat. Overigens 

zijn door zijn VVE in de koopwoningen B&B’s verboden. Er zijn wel buren, die hier 

een 2e of 3e huis hebben. Sommigen huizen staan grotendeels leeg. 

 

Loes Buisman vond de Nieuwmarkt tijdens de eerste lockdown een feest, net 

een oude ansichtkaart. Ze is blij dat het terrassenplan voor het Nieuwmarktplein 

niet door ging. De kleine terrasjes waren ook geen succes. Ook van de plannen 

om een deel van de Waterloopleinmarkt op de Nieuwmarkt te stallen is voorlopig 

niks terecht gekomen.  

Volgende week gaan de terrassen weer open. In feite is dit een legalisering van 

de huidige situatie, waarin klanten van een afhaaldienst in de buurt een tijdelijk 

staand terras schiepen. Ze vraagt zich af of horeca-ondernemers een opening wel 

gaan redden met de nog geldende coronaregels van anderhalvemeter en 

dergelijke. En wat gebeurt er na zes uur? 

Met haar opvattingen over het massatoerisme sluit zij zich aan bij eerdere 

sprekers, die een terugkeer vrezen. 

Ze vindt het terrassenbeleid wel een punt voor een volgende Bewonersraad. 

 

Rutgers signaleert een verviervoudiging van het aantal distributiewagentjes. Kan 

daar geen vaste tijd voor afgesproken worden. Of misschien op aparte laad- en 

losplekken? Door al het internetbestellen is de distributie uit de hand gelopen. 

 

Lineke Joanknecht wil de toename van het distributieverkeer op de agenda van 

de Bewonersraad. Waar zij woont (Montelbaanstraat) is meer verkeer. Ook taxi’s 

rijden hier weer rondjes. En er zijn veel te grote vrachtauto’s. Ze weet dat de 

Werkgroep Verkeer zeer actief is en vraagt hier extra aandacht voor. 

 

Marten van de Krieke zegt dat behalve hij ook Jet Willers, Lishe Los en Evert 

van Voskuilen in deze werkgroep zitten. 

Hij zegt dat in juni een proef gedaan wordt met “slim cameratoezicht”. Niet-
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geautoriseerde bezoekers worden dan beboet. Bewoners-vergunninghouders 

kunnen uiteraard wel de buurt in. 

 

Nanny (Marcel Buster) vraagt ook aandacht voor het verkeer. In de 

Houtkopersdwarsstraat verwacht zij meer parkeerders. Zeker als er voor de 

Nieuwmarktbuurt weer maatregelen genomen gaan worden. 

 

Tine ervaart ook een enorme verkeersoverlast. De Montelbaanstraat is gigadruk. 

Het verkeer van de PHKade komt hier de buurt in. Door allerlei werkzaamheden is 

er veel verkeer dat op allerlei grachten en in straten de verkeerde richting op 

rijdt. Verkeersbegeleiders doen daar niks aan. Ze vreest dat er nog meer 

parkeerplaatsen worden opgeheven. 

 

[PAUZE] 

 

3. De gespreksleider stelt de vraag: 

Welke onderwerpen moeten we de komende tijd in de Bewonersraad 

behandelen? 

 

Hans van Os geeft zelf aan dat er allereerst aanleiding is de 

verkeersproblematiek te agenderen. 

 

Rots is van weggeweest terug in de Nieuwmarktbuurt. Ze wil de buurt graag 

klimaatneutraal maken. Overal plantjes neerzetten. Ze vraagt of er meer buren 

zijn die daarin interesse hebben en wordt doorverwezen naar “Nieuwmarkt 

Groen!” Rots wil graag meer parkeerplaatsen opheffen (bijvoorbeeld tegenover 

“De Zon”, en daar zitjes in tuintjes maken. 

 

Ingrid Zwart maakt haar straat (Rapenburg) zwerfvuilvrij. Dit is hard nodig, want er is 

veel zwerfvuil. Cliff van Dijk doet dit ook. Rond De Halve Wereld (Nieuwe Amstelstraat-

Waterlooplein-JD Meijerplein-AS Onderwijzerhof). Er zijn gratis zwerfvuilgrijpers en 

ringen voor vuilniszakken verkrijgbaar bij de gemeente (tel. 14020). 

Kimo van de Berg suggereert kinderen hiermee te laten helpen vanwege het 

opvoedkundige aspect. 

Yfke meent dat zwerfvuil opruimen eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Hoe zijn 

mensen op te voeden dat zij geen peuken en troep op straat gooien? 

John zegt dat er meer hondenpoep op straat ligt dan ooit. 

 

Marijke Storm luistert met veel genoegen naar alle boeiende verhalen. Hoe krijgen we 

de stad weer terug? Hoe houden we dit vast? Hoe gaan we verder met de buurt? 

 

Lineke Joanknecht wijst op de gemeentelijke participatie-agenda. Ze vindt dat dit in de 

Bewonersraad moet worden geagendeerd. Paul Busker wijst op een artikel op de 

website (https://www.bewonersraad1011.amsterdam/voorstel-verbetering-bestuurlijk-stelsel/ ) 
met voorstellen ter verbetering van het bestuurlijk stelsel. In dat bericht staat ook een 

link naar een enquête.  

 

Melita stelt de toegankelijkheid van de buurt aan de orde. Met name rolstoelgebruikers 

ondervinden grote problemen door de vele obstakels op straat en smalle stoepen, 

aflopende stoepen, losliggende stenen en tegels en zo nog veel meer. Ze geeft als 

voorbeeld de vuilnisafvoercontainers op de Nieuwmarkt, die niet te bereiken zijn, 

waardoor ze naar de Jodenbreestraat moet om haar glaswerk af te voeren. Ton Blans 

vult aan dat dit ook geldt voor alles-met-wielen, rollators, kinderwagens en 

scootmobielen. Marten van de Krieke onderschrijft dat de toegankelijkheid hier en daar 

rampzalig is. Daarvoor moet beslist meer aandacht komen. Misschien moeten de vrije 

rollatorroutes rond de Flesseman worden gerealiseerd. 

 

Frans Agasi vraagt naar nieuws over de fietsroute CS -> Mr. Visserplein. Hij heeft een 

eigen verkeerscirculatieplan gemaakt en wil dit graag aan de Werkgroep Verkeer 
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voorleggen. Marten van de Krieke antwoordt dat er over de fietsroute niet veel nieuws 

is te melden. De Werkgroep Verkeer staat open voor het plan van Frans Agasi. 

 

Ton Blans zegt dat hij de online-vorm van vergaderen erg prettig vindt en hij hoopt dat 

er – ook als er weer in de Boomspijker wordt vergaderd – plaats blijft voor online-

deelnemers. 

 

Paul Spoek wijst op de mogelijkheid een project aan te melden bij Centrum Begroot. 

 

Melita vreest dat de dealers terug zullen komen op het Siebelleshof als het 

massatoerisme weer op gang komt. Evelien van Os zegt dat op het Lastageplein het 

dealen nooit is opgehouden. 

 

4. Rondvraag. 

 

Lineke Joanknecht vraagt hoe het staat met het herstel van de kunst in de metro. 

Cliff van Dijk antwoordt dat er nog twee dingen moeten worden gedaan. Het herstel 

van de kunstwerken. Met name op het perron van station Nieuwmarkt zijn nog 

herstelwerkzaamheden te doen. Het tweede is dat alle kunstwerken een duiding krijgen 

door middel van een tegel of een plaatje op het perron met een kleine beschrijving en 

een verwijzing naar een website. 

Loes Buisman meldt dat het ouderenhuisvestingsproject Uilenburgerhof vertraging 

oploopt. Liander moet nog e.e.a. onder de grond herstellen. Er is een nieuw bestuur 

waardoor er misschien weer beweging gaat ontstaan. Met name de oudbouw zou eerder 

in gebruik genomen kunnen worden. 

 

5. Sluiting 

De gespreksleider dankt iedereen voor het houden aan de vergaderregels en sluit de 

vergadering om 22.07 uur. 

 

De volgende vergadering is op donderdag 10 juni om 20u00 en is weer online 

zie www.bewonersraad1011.amsterdam. 
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