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1. Aanleiding
De prachtige historische binnenstad van Amsterdam is klein en wordt bijzonder intensief
gebruikt door mensen die er wonen, werken en recreëren. Bewoners houden van hun
levendige binnenstad. Ze wonen er met plezier en delen die stad graag met mensen die
er werken en met binnen- en buitenlandse bezoekers. Het is immers goed voor de
economie, voor het voorzieningenniveau en voor de infrastructuur.
Het intensieve gebruik van de binnenstad heeft ook een keerzijde: op sommige plaatsen
en tijden wordt de stad uitgewoond en er is een grens aan de excessieve overlast die
bewoners kunnen verdragen.
Evenwicht tussen wonen, werken en recreëren, maakt Amsterdam uniek. Helaas echter is
het evenwicht op sommige plaatsen al verstoord en dreigt verder verstoord te worden,
waarbij de woonfunctie van de stad in de knel is gekomen. Ook de sociale cohesie in de
binnenstad staat zwaar onder druk door de toenemende nadruk op snel geld verdienen
aan de toegenomen en toenemende stroom bezoekers. Laagwaardige toeristische winkels
verdringen de op bewoners gerichte economische infrastructuur en hollen daarmee het
voorzieningenniveau voor bewoners uit, en woningen worden in toenemende mate
verhuurd als illegale hotels. Met als mogelijk eindresultaat een binnenstad zonder
bewoners.
De gemeente onderhandelt vanuit het algemeen belang met belangenbehartigers van
ondernemers en leek daarbij regelmatig onvoldoende oog te hebben voor de belangen
van bewoners.
Bewoners verenigen zich op buurtniveau om op te komen voor de belangen van
bewoners, waar zij in de knel komen vanwege het verstoorde evenwicht tussen wonen,
werken en recreëren. Dit komt voort uit een liefde voor de stad.
Hoewel iedere buurt anders is, zijn er ook overeenkomsten. Er zijn gemeenschappelijke
problemen en ideeën voor oplossingen. Buurtbewoners beschikken over expertise en
ervaringsdeskundigheid die verder niet beschikbaar is en waar gemeente (politiek en
ambtelijk apparaat) en andere beleidsmakers van kunnen profiteren. Bewoners weten tot
op stoeptegelniveau wat de problemen zijn en kunnen daarvoor oplossingen aandragen.
Veel buurtorganisaties kunnen van elkaar leren en op sommige terreinen gezamenlijk
optrekken. Daarom hebben buurtorganisaties besloten Wij-Amsterdam, platform voor
buurtorganisaties op te richten.

2. Missie 'Wij-Amsterdam'
Wij-Amsterdam is een platform van en voor buurtorganisaties. We zetten ons in voor
herstel van het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren in Amsterdam. WijAmsterdam draagt bij aan het bevorderen van een duurzame, leefbare en vooral
bewoonbare Amsterdamse binnenstad en aanpalende wijken met een vergelijkbare
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problematiek. Wij-Amsterdam streeft er naar de leefbaarheid voor de bewoners te
verbeteren.
3. Visie
Wij-Amsterdam draagt bij aan herstel van de balans tussen wonen, werken en recreëren
door:
 Kennisuitwisseling tussen buurtorganisaties;
 Versterking van buurtorganisaties;
 De behartiging van gemeenschappelijke belangen waar mogelijk;
 Gezamenlijke lobby en beïnvloeding van gemeentebeleid bij politiek en ambtelijk
apparaat;
 Zich in te zetten voor het structureel integreren van bewonersparticipatie en de
Bewonerseffect Rapportage (BER) in het gemeentelijk beleid.
Wij-Amsterdam doet dit op een kritische, maar constructieve en positieve toon zoveel
mogelijk in een goede samenwerking met gemeente en andere partijen.

4. Organisatie
Wij-Amsterdam is een platform voor samenwerkende autonome buurtorganisaties.
Onderstaand de organisatie van Wij-Amsterdam in enkele hoofdlijnen.
 de juridische vorm wordt een stichting
 het bestuur bestaat in meerderheid uit vertegenwoordigers van buurtorganisaties
 oprichtingsbestuur bestaat uit: Isabelle Blekxtoon, Jacob Stroet, Eddy Appels,
Teun van Hellenberg Hubar en Peter Taks
 aangesloten organisaties voldoen aan de volgende voorwaarden:
- zij hebben een aantoonbare achterban
- bevorderen leefbaarheid in de buurt in brede zin (geen single issue clubs)
 buurtorganisaties zijn vertegenwoordigd in het platformoverleg, dat regelmatig
bijeenkomt en prioriteiten bepaalt
 we stellen ad hoc commissies samen om samen te werken op een specifiek
terrein:
- commissie politiek
- commissie communicatie
- commissie handhaving en juridische zaken
- commissie horeca
- commissie verkeer
- commissie evenementen
- commissie toerisme
We erkennen dat er sprake kan zijn van conflicterende belangen tussen
buurtorganisaties. Dat is niet erg, maar we leggen natuurlijk nadruk op wat ons bindt en
niet op wat ons verdeelt.
5. Werkwijze
Zowel de aangesloten organisaties als het bestuur kunnen onderwerpen op de agenda
plaatsen die in de vergadering ter stemming aangeboden kunnen worden. Elke
aangesloten organisatie heeft een stem, en besluiten worden genomen met meerderheid
van stemmen. Eenmaal aangenomen wordt een besluit uitgevoerd door het bestuur
namens de Federatie, tenzij het bestuur van mening is dat een aangenomen voorstel in
strijd is met de wet, openbare orde, goede zeden en/of goede smaak. Dan kan het
bestuur besluiten het voorstel tijdens of na de vergadering als niet-aangenomen te
verklaren.
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