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Amsterdam, 11 oktober 2016 

INSPRAAKTEKST bestuurscommissievergadering Centrum  

Agendapunt locatieprofielen 

Geachte voorzitter, commissieleden, dames, heren, 

Dank u voor deze gelegenheid ons commentaar op de locatieprofielen Centrum naar voren 

te brengen. De Vereniging Wij-Amsterdam is een organisatie die opgericht is door 

verschillende bewonersorganisaties in en rond het centrum. De locatieprofielen waarover u 

besluit zijn van groot belang voor de leefbaarheid voor de bewoners. 

Wij hebben per profiel ons commentaar gegeven en gaan dat niet herhalen. Ook hebben wij 

een rapport Feestbuurten of buurtfeesten met 10 beleidsadviezen ingediend. Wij verzoeken 

u deze over te nemen, zodat daarmee recht aan de belangen van de bewoners wordt 

gedaan. Helaas gaat u niet over de maximale geluidsniveaus die hierin worden aanbevolen. 

Wel vragen wij u aan de gemeenteraad te verzoeken deze te maximeren conform ons 

advies. 

Wat betreft de huidige concept-locatieprofielen wijst alles er op dat deze niet tot stand zijn 

gekomen op basis van het voorkomen van onduldbare overlast voor de bewoners en op wat 

een locatie aan kan of passend is, maar op basis van welke evenementen per locatie in 

voorgaande jaren daar georganiseerd zijn. Positieve uitzondering lijkt het profiel voor  

Haarlemmerplein en in mindere mate de Westermarkt. 

Wij hebben een analyse gemaakt van de verschillen tussen de locatieprofielen uit de oude 

nota en de nieuw voorgestelde profielen. Verder hebben wij per evenementenlocatie het 

aantal evenementen opgevraagd in de jaren 2014, 2015 en 2016. 

Op de website van de gemeente Amsterdam staat “Ingeperkte locatieprofielen voor 

evenementen in de binnenstad”. Als voorbeeld wordt het Beursplein genoemd (waar geen 

mensen wonen): hier is het aantal evenementen teruggebracht van 12 naar 6 per jaar. In 

2014, 2015 en 2016 werden respectievelijk 1, 4 en 5 evenementen op het Beursplein 

georganiseerd. De vermindering is dan ook gratuit te noemen want feitelijk is er geringe 

belangstelling voor het Beursplein als locatie. Hetzelfde geldt voor veel andere locaties. Op 

het Haarlemmerplein werden respectievelijk 0, 0 en 2 evenementen georganiseerd in 

genoemde jaren. Van een inperking van het totale aantal evenementen, het geluidsniveau, 

de duur en het aantal bezoekers om de onduldbare overlast voor de bewoners te 

voorkomen en de overlast te beperking is dan ook nauwelijks sprake wat betreft het gehele  

centrum. 
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Het aantal profielen is verminderd van 43 naar 18. Als reden voor de vermindering werd 

gegeven dat voor een aantal locaties geen of nauwelijks belangstelling was. Dat klinkt 

plausibel. Maar waarom zijn de Grachten vervallen terwijl daar 6, 4 en 4 evenementen 

werden georganiseerd bij een maximum van 6? Hier is belangstelling genoeg en wij 

verzoeken u dan ook hiervoor een locatieprofiel op te stellen. Hetzelfde geldt voor de 

Amstel zijde Muziektheater. Ook voor de Zeedijk dient een locatieprofiel te worden 

opgesteld. 

 

Er zijn nieuwe profielen opgesteld voor het Binnengasthuisterrein, het Oudekerksplein, het 

Rokin, het Haarlemmerplein, de Westerstraat en het Thorbeckeplein terwijl daar een nihil of 

nul aantal evenementen worden georganiseerd. Deze zouden dan ook kunnen vervallen. 

Voor het Oudekerksplein stellen wij voor actief evenementen aan te trekken om de niet-

toeristische en niet-prostitutiegerichte kwaliteiten van het gebied te versterken. 

 

Het volledige overzicht van de analyse is als bijlage bij de inspraaktekst gevoegd. 

 

 


