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1. Doe het nu! 

 Het inventariserende gedeelte van het project 

Zeedijk Toekomst gaat  de laatste fase in. Alle 

Bewoners, Ondernemers en Buren van de 

Zeedijk (BOB) kunnen nog tot 20 juni reageren 

op de brugvoorstellen. Het is belangrijk dat 

ook u reageert. Dat kan per voorstel  snel en 

makkelijk door het voorstel met een punt te 

beoordelen. Maar uiteraard is er ook ruimte 

voor een reactie of een wijzigingsvoorstel. 

Inmiddels hebben meer dan 100 BOB’s input 

gegeven voor het project Zeedijk Toekomst. 

Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Sterker 

nog, we zijn er ook trots op! Dat betekent dat 

iedereen goed betrokken is bij zijn of haar 

woon-, werk- en of leefomgeving. 

Vanaf eind juni gaan werkgroepen alle reacties 

bespreken en de voorstellen verder  

 

uitwerken. Eind september, begin oktober 

maken we de definitieve voorstellen bekend. 

Het project is dan een half jaar vertraagd. Dat 

is een forse vertraging en dat betekent dat we 

veel te optimistisch waren over de planning. 

Gedeeltelijk komt het ook doordat we van 

meer mensen input hebben gekregen dan 

verwacht.  

Wij realiseren ons dat mensen direct een paar 

veranderingen gerealiseerd willen zien, maar 

wij kiezen voor zorgvuldigheid. Zorgvuldig 

bouwen aan wederzijds begrip en het doen 

van brugvoorstellen, rekening houdend met  

conflicterende belangen. Uw belangen! 

Het brugteam heeft hierin inmiddels 

belangeloos ongeveer 500 uur geïnvesteerd.  

Wij denken dat iedereen wel realiseert dat het 

niet sneller kan.  

Als u nog niet heeft gereageerd op de 

brugvoorstellen, doe het dan snel. Het is 

immers in uw eigen belang! 

www.OnzeZeedijk.nl/brugvoorstellen 

2. Afval chaos 

Tijdens de interviews, in het kader van het 

project Zeedijk Toekomst, was het afval  het 

meest besproken onderwerp. Maar ook 

daarna zijn er nog veel opmerkingen over 

gemaakt. 

Op voorstel van de projectgroep Zeedijk 

Toekomst, is bij alle BOB’s een brief bezorgd  

namens de ondernemersvereniging, de NV 

Zeedijk en de projectgroep Zeedijk Toekomst 

met het verzoek om voortaan de afvaltijden te 

respecteren.  Gelukkig hebben veel  BOB’s 

http://www.onzezeedijk.nl/nieuwsbrief
http://www.onzezeedijk.nl/bob
http://www.onzezeedijk.nl/brugvoorstellen
http://www.onzezeedijk.nl/brugvoorstellen/werkgroepen/
http://www.onzezeedijk.nl/brugvoorstellen


gehoor gegeven aan deze oproep. Hiervoor 

dank! 

Maar het kan nog beter! Bij een aantal 

ondernemers staat nog steeds bijna de hele 

dag afval buiten.  Dat is jammer… 

Winst kan ook nog geboekt worden door een 

collectief afvalcontract voor ondernemers 

buiten de reguliere ophaaltijden.  De 

mogelijkheden hiervan worden momenteel 

geïnventariseerd en zijn een onderdeel van de 

brugvoorstellen. Ondernemers die nog niet 

gereageerd hebben,  verzoeken we met klem 

om dat voor  20juni te doen. 

http://www.onzezeedijk.nl/afvalcontract/ 

3. Nieuwe afval ophaaltijden? 

Als reactie op onze brugvoorstellen 

betreffende het afval heeft een aantal 

bewoners en ondernemers voorgesteld om 

voortaan ’s morgens omstreeks 9.00 uur het 

afval te laten ophalen. Vanaf 6.30 kan dan het 

afval buiten geplaatst  worden.  Een 

interessant voorstel met uiteraard een aantal 

consequenties. 

Mogelijke  voordelen: 

 ’s ochtends wordt de straat nog niet 

zo intensief gebruikt door voetgangers 

en fietsen als ’s avonds. Omdat 

 ’s avonds het voetgangersgebied vol 

staat met afval worden de 

voetgangers min of meer gedwongen 

om op straat te gaan lopen. Als ze dat 

eenmaal doen gaan ze niet meer terug 

naar het trottoir. Dat heeft dan ook 

geen zin, want na een paar meter 

staat er weer veel afval. 

’s morgens zijn er veel minder 

voetgangers en fietsers;  het komt de 

verkeersveiligheid dus ten goed. 

 Aan het einde van de middag en het 

begin van de avond passeren de 

meeste mensen de Zeedijk. Dat zijn 

potentiële klanten van de Zeedijk 

ondernemers en met name de horeca.  

Een drankje of hapje doen met zicht 

op een stinkende afvalberg werkt niet 

uitnodigend. Daarnaast letten 

passanten vooral op hun 

verkeersveiligheid ipv op de etalages 

etc.   

Het is niet uitgesloten dat de omzet 

van de bedrijven stijgt als voortaan 

 ’s morgens het afval wordt 

opgehaald. 

 Het meeste afval wordt bij restaurants 

geproduceerd vanaf 18.00 uur. Dat 

betekent dat een groot gedeelte van 

het afval meer dan 20 uur staat te 

stinken in de bedrijfsruimtes. Door het 

’s morgens te laten ophalen zal dit 

veel minder zijn. 

 Vooral bij tropische temperaturen 

gaat het afval  snel stinken. Dat is 

vervelend voor alle BOB’s, maar ook 

voor de bezoekers van de Zeedijk. 

 Een veel mooier, verzorgder maar 

vooral uitnodigender straatbeeld.  

Dat is dus positief voor alle foto’s die 

op de Zeedijk gemaakt worden.  

Ze gaan immers de hele wereld over!  

Mogelijke nadelen: 

 Dat mensen tegen de afspraken toch 

al ’s avonds het afval buiten plaatsen. 

Dat is zeer slecht voor het straatbeeld 

en kan ook ongedierte aantrekken. 

Daarnaast is het zeker niet uitgesloten 

dat zakken worden kapot geknipt door 

mensen die op zoek zijn naar voedsel 

en of waardevolle voorwerpen. Of 

gewoon uit (dronken) vandalisme. 

Handhaving met forste boetes is dan 

noodzakelijk. 

 Bij een aantal bedrijven is nu ’s 

morgens niemand aanwezig. Het 

aanpassen van het werkrooster van 

bijvoorbeeld de schoonmakers is 

mogelijk noodzakelijk.  Dit kan ook 

opgelost worden door afspraken te 

maken met collega’s of buren. 

 Contracten met de diverse 

ophaaldiensten vereisen aanpassing. 

 

http://www.onzezeedijk.nl/afvalcontract/


Wat betekent het voor u? 

Wat betekent het voor u als voortaan 

het afval ’s morgens omstreeks 9 uur 

wordt opgehaald? Ontstaan er dan 

voor u onoplosbare problemen? Of 

vindt u het juist prettig?  Wilt u dat 

met ons delen?  Dat kan via 

afvaltijden@zeedijk020.nl of neem 

contact op met een van de leden van 

het brugteam. 

4. Het brugteam 

 

Arjan de Wit   tel.: 06 39 48 19 50 

Brigitte Koekenberg tel.: 06 22 77 49 23 

Remco Kamlag tel.: 06 13 23 62 63 

Ton Jacobs tel.: 06 34 57 11 36 

 

5. Even voorstellen:  

 

Mijn naam is Harold van Wijnen, senior 

medewerker gebiedscoördinatie bij Stadsdeel 

Centrum, directie Omgevingsmanagement. 

Sinds 1997 zet ik mij in voor de gemeente 

Amsterdam, voorheen in verschillende 

functies waaronder die van afdelingshoofd 

Vergunningen en rayonmanager Openbare 

Ruimte. 

 

Binnen het gebiedsteam 1012 (zie 

http://www.centrum.amsterdam.nl/algemene_o

nderdelen/contact/gebiedskaart/) ben ik uw 

aanspreekpunt bij wie u terecht kunt met 

vragen en/of opmerkingen die u aan het 

stadsdeel wilt voorleggen. Mijn rol komt echter 

niet in de plaats van al bestaande contacten. 

De meldpunten zoals getoond op 

http://www.centrum.amsterdam.nl/algemene_o

nderdelen/contact/ blijven uw eerste ingang. 

Komt u er niet uit of heeft u iets nieuws aan de 

hand waarvan u niet weet wie te benaderen, 

dan kunt u mij bellen of een email sturen.  

 

Samen met u zet ik mij graag in voor een 

Zeedijk waar het prettig wonen, werken en 

uitgaan is! 

 

 
Email: Hwijnen@centrum.amsterdam.nl 

Mobiel: 06-2854 1186 

 
Volg de ontwikkelingen in het gebied 1012 ook op 

Facebook:  

Team 1012 van de gemeente>>> 

 

6.Nog een keer de afvaltijden…. 

 Bedrijfs- 
afval  
ochtend 

Bedrijf- 
safval  
middag 

Regulier 
afval 

maandag   17.00 u 

dinsdag 6.00  – 
9.00 u  

18.00 – 
21.00 u  

 

woensdag 6.00  – 
9.00 u 

18.00 – 
21.00 u 

 

donderdag   17.00 u 

vrijdag 6.00  – 
9.00 u 

18.00 – 
21.00 u 

 

    

zaterdag 6.00  – 
9.00 u 

18.00 – 
21.00 u 

 

zondag 6.00  – 
9.00 u 

18.00 – 
21.00 u 

 

 
Buiten de hierboven genoemde tijden mag 
bedrijfsafval alleen vanuit het bedrijfsterrein 
aan inzamelaars worden aangeboden. 
Het mag dan dus niet op straat worden 
gezet. 
 

Copy voor de volgende nieuwsbrief 

mailen naar: 

Nieuwsbrief@Zeedijk020.nl 

 
Het project Zeedijk Toekomst!, is een initiatief van 

een aantal bewoners en ondernemers van de 
Zeedijk.  

De projectgroep c.q. het brugteam,  is volstrekt 
onafhankelijk, maar zoekt wel samenwerking met 

o.a. de NV Zeedijk, 
de ondernemersvereniging, het stadsdeelcentrum 

en anderen. 
 

Meer informatie over de doelstellingen>>>  Meer 
informatie over de brugvoorstellen>>>>> 
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Meer Zeedijknieuws/ ingezonden copy 

Informatie over de Hartjesdagen 

 

 

Hartjesdagen 2014 
17 en 18 augustus? 

 
Het is op het moment van het 
schrijven van dit stukje 
waarschijnlijk nog niet definitief 
dat Hartjesdagen 2014 doorgaan. 
Het zal iedereen inmiddels bekend 
zijn, wat de problemen rond 
Hartjesdagen zijn. In het kort komt 
het er op neer, dat de enorme 
toestroom van bezoekers ervoor 
heeft gezorgd dat de eisen voor 
de veiligheid van al die mensen 
strenger zijn geworden en 
daardoor zijn de kosten voor de 
beveiliging, verkeersregelaars en 
ehbo-ers flink gestegen. De 
financiering en het grootste deel 
van de organisatie van de 
Hartjesdagen is in het verleden 
door NV Zeedijk gedaan. Sinds 
2010 wordt het door de Stichting 
Hartjesdagen georganiseerd. 
Waarvan slechts één keer met 
subsidie van de Gemeente 
Amsterdam. Alle andere keren 
werden/worden de kosten 
gedragen door een handjevol 
ondernemers (horeca-, en andere 
ondernemers). Opera-am wordt 
nog steeds voor het grootste deel 
gesponsord door de NV Zeedijk. 
De ingrediënten voor de 
buurtbrunch worden door, vooral 
lokale, ondernemers gratis 
verstrekt (Brood, bloemen, koffie, 
sinaasappels, etc.). Grotere 

leveranciers (groothandels en 
brouwerijen) dragen op 
verschillende manieren ook bij. 
Buurtbewoners en vooral 
ondernemers helpen mee om bijv. 
tafels te dekken, hun raam 
beschikbaar te stellen voor Opera-
am, etc. 

Er is, vanwege de op te richten 
BIZ-organisatie, op dit moment 
regelmatig contact met álle 
ondernemers op en rond de 
Zeedijk. Er worden aan vooral de 
retailers in het gebied ideeën 
voorgelegd, die ervoor kunnen 
zorgen dat ook de detailhandel 
meer profiteert van Hartjesdagen. 
Bij voldoende interesse worden 
deze ideeën in het programma 
opgenomen en t.z.t. bekend 
gemaakt. 

Hartjesdagen is een bijzonder 
feest, dat in de loop der tijd 
kleinere en grotere veranderingen 
heeft ondergaan. Zo is 
tegenwoordig het volkse van het 
feest net zoveel deel van de 
“Zeedijksfeer” als de input van de 
gay-scene en dragqueens. 

Om de identiteit van ons 
Hartjesdagenfeest te bewaken en 
tegelijkertijd de kosten 
beheersbaar te houden, is voor dit 
jaar gekozen voor een andere 

http://www.amsterdam.nl/ondernemen/(biz)/


inrichting van het feest. Ideeën 
van verschillende ondernemers en 
bezoekers zijn in dit nieuwe plan 
verwerkt. Alle hoogtepunten op 
één dag organiseren is, door de 
drukte, geen doen. 
(Productietechnisch is dit voor de 
vrijwilligers zeer zwaar, crowd-
management is veel duurder en 
dan zijn er de mogelijke 
consequenties (weer hogere 
eisen?) voor volgende keer als het 
uit de hand loopt). 
 
We kiezen toch weer voor twee 
dagen. 
Oorspronkelijk  was Hartjesdag 
altijd op een maandag. Dat gaan 
we nu ook weer doen. 
Voor 2014 wordt zondag 17 
augustus “Zeedijkdag” – van en 
voor de buurt. Op Zeedijkdag is er 
de buurtbrunch en vervolgens 
Opera-am. Dit zal natuurlijk niet 
alleen buurtbewoners aantrekken, 
maar de insteek is dat dit de dag 
voor alle Zeedijkbewoners, -
ondernemers, -gebruikers is. 
Samen eten, samen gezellig 
meezingen met het Duet uit de 
Parelvissers. Nadere invulling 
volgt later. 
 

En op maandag 18 augustus 
2014: “Hartjesdag” 
Hartjesdag: Oorspronkelijk een dansen-
op-straatfeest. Mannen verkleed als 
vrouwen en vrouwen verkleed als 
mannen. Van heel simpel, met een 
getekende snor, tot uitvergrote Conchita’s, 
tot Glamour Queens van Rio de Janeiro-
kaliber.De hele dag alleen maar Hartjes 
en Queens. Een dag met een heel eigen 
karakter. Met de verkiezing van Hartje en 
Queen 2014. Hoe deze dag verder 

vormgegeven wordt is nog niet bepaald. 
Wordt het een straatfeest? Is er muziek op 
straat? Ook hierover zal later 
geïnformeerd worden. 

Het laatste nieuws over Hartjesdagen is te 
volgen op Facebook: Hartjesdagen-
Zeedijk  of www.HartjesdagenZeedijk.nl 

Met de mogelijke subsidie uit het 
Cultuurbudget en bijdragen van alle 
sponsors en ondernemers blijft er nog een 
te financieren deel over, dat meestal door 
twee of drie ondernemers opgevangen 
wordt. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs 
gesteld. 

Stort nu een donatie naar NL72 RABO 
0117 8890 67 Stichting Hartjesdagen, 
Amsterdam o.v.v. Hartjesdagen 2014 en 
help Hartjesdagen 2014 weer mogelijk te 
maken! 

Namens de Stichting Hartjesdagen, OV 
Zeedijk e.o., NV Zeedijk en 
straatmanagerPeter Mattie, 

Diana van Laar 
 

Aan ons zal het niet liggen! 

Steun de Hartjesdagen! 

 
Stort nu een donatie naar  

 
NL72 RABO 0117 8890 67 

 
Stichting Hartjesdagen, Amsterdam  

o.v.v. Hartjesdagen 2014 

 

Copy voor de volgende 

nieuwsbrief mailen naar: 

Nieuwsbrief@Zeedijk020.nl 
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