-Amsterdam
De Federatie van Samenwerkende Bewonersorganisaties in Amsterdam
www.wij-amsterdam.eu
wijamsterdam@gmail.com

Mr. E.E. van der Laan, burgemeester van Amsterdam
en overige leden College B&W
De leden van de Amsterdamse Gemeenteraad
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM
Amsterdam, 26 oktober 2016

Betreft: Voorstel stevige maatregelen om veiligheid, drukte en balans te beheersen

Geachte Burgemeester en overige leden van het College,
geachte leden van de gemeenteraad,
Op 27 oktober 2016 staat op de agenda van de Raadscommissie Algemene Zaken het onderwerp “De
uitspraken van de politie Amsterdam gevolgen drukte voor de stad”. Zoals de afgelopen tijd is
gebleken, zijn de tot nu toe voorgestelde maatregelen volstrekt onvoldoende gebleken om de situatie
in delen van het Centrum weer beheersbaar te maken en de leefbaarheid voor de bewoners te
herstellen. Integendeel: de situatie verergert steeds meer.
Het Coalitieakkoord uit 2014 zegt: “Amsterdam is van iedereen”. Het Herzien Coalitieakkoord uit mei
2016: “Amsterdam blijft van iedereen”. Trek de parallel met verantwoordelijkheden: als iedereen
verantwoordelijk is, blijkt uiteindelijk dat niemand zich verantwoordelijk voelt. En welke plek nemen
de bewoners en hun leefomgeving hierin als Amsterdam van iedereen is?
Amsterdam (Centrum) wás een functionerende stad, maar nu zijn er straten en buurten in het centrum
die steeds minder als volwaardig deel van de stad functioneren. Amsterdammers zelf zijn centrummijders geworden. Het gaat om de balans tussen wonen, werken en recreëren. Het ging nooit beter
met de lokale economie (werken) en de horeca (recreëren) draait als zeer goed. Alleen de woonfunctie
(wonen) staat sterk onder druk. Deze dient dan ook beschermd te worden.
WIJ-Amsterdam, de Federatie van bewonersverenigingen in Amsterdam, reikt u onderstaande
mogelijkheden aan om met krachtige maatregelen in te grijpen, paardenmiddelen zogezegd, want
alleen die zullen nog effectief blijken.
Het gaat om de volgende maatregelen:
-

Het aanbod schept de vraag. De bezoekers (toeristen) komen alleen als ze tevoren een
slaapplaats geboekt hebben. Kunnen ze die niet vinden, dat komen ze een andere keer, of
gaan naar een andere stad als “citytrip”. Dus: limiteer het aantal overnachtingsplaatsen, óók in
de regio want al die toeristen willen echt allemaal tenminste 1 dag naar Amsterdam-Centrum,

meer in het bijzonder vaak naar het Wallengebied. Verminder het aantal dagen vakantieverhuur naar 30 voor hele woningen in plaats van de huidige 60 dagen want meer
vakantiedagen hebben de meeste mensen niet.
-

Zorg dat het Wallengebied (postcode 1012) veel minder aantrekkelijk wordt voor toeristen: ná
2:00 uur geen alcoholhoudende dranken meer schenken. En een veel repressiever beleid op
straatdealers voeren. Volgens het Trimbos-instituut is er in 90% van de geweldsdelicten sprake
van alcohol en/of drugs.

-

De-pretparkiseer het centrum van Amsterdam: leg alle nadruk op de ontstaansgeschiedenis en
stedelijke structuur, de monumenten, de musea en de cultuur. Pretparkfuncties gericht op
vermaak terugdringen en bestaande vergunningen niet verlengen. De handel zal altijd naar
nieuwe mogelijkheden zoeken en die laten ontstaan, maar dan binnen de nieuwe regels. Maak
een einde aan alle “experiences”. Kortom: maak Amsterdam-Centrum weer wat “saaier”. De
slogans “Amsterdam is van iedereen” (coalitieakkoord) en “Amsterdam blijft van iedereen”
(herzien coalitieakkoord, mei 2016) hoeven niet in te houden dat Amsterdam een
vermaakscentrum moet zijn voor heel Nederland en de rest van de wereld. Daar zijn nu juist
de échte pretparken voor. Maak het niet zozeer saaier, maar kies thema’s (cultuur!) die een
ander soort gasten aantrekken. En versterk die.

-

Toeristenbelasting centrum verhogen tot 8% à 10% en de precario voor terrassen en overige
zaken weer invoeren om daarmee alle extra reinigings- en handhavingskosten te kunnen
betalen die ontstaan door het toegenomen aantal bezoekers (dagjesmensen en toeristen).
Extra inzet op onderhoud en schoonmaak intensief gebruikte gebieden in en om het Centrum.
Eén terrasstoel levert ca. €20.000 omzet per seizoen. Het is de openbare ruimte. Laat
ondernemers voor het gebruik hiervan betalen.

-

Alle commerciële gebruik van de openbare ruimte in Amsterdam dient vergunningplichtig en
beprijst te zijn zodat deze activiteiten beheersbaar zijn en begrenst/beperkt kunnen blijven.
Vergunningen altijd voor maximaal 5 jaar, waarbij bestaande vergunninghouders niet méér
recht op een nieuwe vergunning hebben als nieuwe aanvragers. Monopolisering van
activiteiten door één aanbieder bewust voorkomen. Stel duidelijke regels op voor wat betreft
geluidsversterking en groepsgrootte. Zorg dat die regels niet vrijblijvend zijn en maak de
vergunningverlening afhankelijk van naleving.

-

Amsterdam moet zich niet richten op het “backpackerspubliek” maar op de toerist van 35 à
40-plus. Deze zijn rustiger, in het algemeen niet op de drugs en de prostitutie en de
vermaaksmogelijkheden uit, hebben meer te besteden en overnachten in het algemeen in
hotels. Eveneens dient het beleid zich te richten op de zakelijke reiziger en gezinnen.
Ontmoedigen de komst van groepen. Groepen die zich verplaatsen zorgen voor opstoppingen
en blokkades.

-

Prostitutie en gokbedrijven gedeeltelijk verplaatsen van het Wallengebied naar het Westelijk
Havengebied of Amstel-III. Uitsterfbeleid coffeeshops en andere drugsgerelateerde activiteiten
voor de oude Binnenstad, maar met behoud van zeer beperkt aantal coffeeshops want die
toeristen komen toch wel en wat we zeker niet willen is de handel in drugs, ook softdrugs
weer op straat. Het komt neer op het verminderen van de concentratie grote publiekstrekkers
midden in het centrum. De concentratie levert grote problemen op wat betreft overlast,
leefbaarheid, vervuiling en veiligheid. Het gecontroleerd laten ontstaan van kleinere centra
met soortgelijke functies verspreid over de gehele gemeente met gelijktijdige vermindering
met dezelfde ordegrootte in de oude binnenstad/het centrum zal deze problemen oplossen.
Het is een illusie gebleken dat het probleem met een beleid van concentratie in één gebied,
het 1012-postcodegebied, beheersbaar is. Het tegendeel is gebleken en bewezen.

-

Zet in binnen- en buitenland een heel gerichte promotiecampagne op die er voor zorgt dat
Amsterdam van het imago af komt dat er “alles kan en alles mag”. Zorg er dan ook voor dat
het voor de bezoekers en toerist als die eenmaal in de stad zijn duidelijk is dat inderdaad niet
“alles kan en alles mag”.

-

Benoem de sterke en te versterken kanten van Amsterdam (ze staan op de website van de
gemeente en in diverse beleidsstukken), en benadruk en versterk deze in alle beleid, zolang ze
maar werkelijk gericht zijn op het behoud van de balans tussen wonen, werken en recreëren.

-

Benoem de vormen van recreatie die ongewenst zijn in de binnenstad van Amsterdam en zorg
dat deze op middellange termijn hier uitsterven.

-

De Algemene Plaatselijke Verordening bestaat op tal van artikelen alleen op papier. Schrap
deze artikelen als er toch niet op wordt gehandhaafd, of handhaaf er daadwerkelijk op,
bijvoorbeeld met wisselende halfjaars- of kwartaalacties.

-

Legaliseer en gedoog geen ongewenste vormen van recreatie en vermaak meer.

-

Het meest erge dat bewoners van het centrum te horen kunnen krijgen is de opmerking: “dan
moet je hier maar niet gaan wonen”, of de internationale variant want toeristen weten er ook
raad mee: “then you shouldn’t live here”. Op de een of andere manier moet de bezoekers en
toeristen duidelijk worden gemaakt dat dit een zeer ongepaste opmerking is.

-

Versterk de woonfuncties in het Centrum en bescherm deze (nachtrust, openbaar groen, afval
en vuilnis, veiligheid, winkelaanbod, bereikbaarheid, sociale cohesie, gemengde straten en
wijken wat betreft leeftijd, inkomen, achtergrond etc.).

-

Pak het (nep)drugsdealersprobleem ook aan de kant van de kopers aan nu blijkt dat aanpak
van de verkopers niet goed werkt. Geef duidelijk aan dat het gebruik van drugs, ook softdrugs,
in de openbare ruimte niet gewenst is.

-

Food-to go zorgt voor een enorm afvalprobleem in de openbare ruimte: geen nieuwe
vergunningen afgeven en bestaande vergunningen na afloop niet verlengen. Eten doet men
zittend binnen of hooguit op een terras. Minder eetmogelijkheden in het centrum zal er ook
voor zorgen dat deze meer buiten het centrum ontstaan.

-

Verbied alcoholverkoop door andere zaken als kroegen (mini-supermarkten, wafelwinkels,
snackbars) en reguleer en controleer alcoholverkoop door supermarkten in de binnenstad.
Geef duidelijk aan in de binnenstad dat alcoholgebruik in de openbare ruimte verboden is, en
handhaaf hier streng op. Wijs de horecaondernemers op hun verantwoordelijkheid voor het
beheer van de openbare ruimte en het tegengaan van overlast in die publieke ruimte.
Handhaaf daar actief, dus niet reactief, op.

-

Wees coulant ten opzichte van goede ondernemers die een meerwaarde voor de buurt
hebben en wees keihard tegen ondernemers die voor verloedering zorgen. Zorg voor
maatwerk in samenspraak met de ondernemers –en bewonersverenigingen.

-

Stel zo nodig noodverordeningen in voor buurten/straten.

-

Dring de vakantieverhuur terug. De huidige landelijke regeling blijkt in Amsterdam niet te
werken en verwoest de sociale structuur in straten en wijken. Amsterdam heeft de grootste
troef in handen, namelijk de stad zelf. De vakantieverhuurbedrijven zullen veel water in de
wijn willen doen om Amsterdam in hun portefeuille te kunnen houden. Buit dat uit als
gemeente bij het stellen van regels. Maak ook bemiddelaars strafbaar.

-

Pas het city-marketingbudget aan: zorg ervoor dat de juiste toeristen worden aangetrokken
(en dus de anderen wegblijven) en zorg ervoor dat ze weten dat niet alles kan in Amsterdam.

-

Meer toerisme leidt automatisch tot een toenemende noodzaak aan handhaving en opruimen.
Zorg voor voldoende handhavers, zorg ervoor dat ze hun werk beter doen en zorg voor
budgetten die “meeademen” met de ontwikkeling van het toerisme.

Graag willen wij de maatregelen in een persoonlijk gesprek toelichten.

Met vriendelijke groeten,

