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1. Het was even stil…. 

Na de laatste BOB-avond op 29 september was 

het wat  stiller rondom het project Zeedijk 

Toekomst, zeker als u ons niet volgt via de website 

en/of de facebookpaginaSamenZeedijk. We 

hebben de afgelopen maanden zeker niet stil 

gezeten, wel waren er een aantal vertragende 

omstandigheden.   De komende weken 

verschijnen er verschillende nieuwsbrieven om 

iedereen volledig te informeren. Ga er maar eens 

goed voor zitten want deze nieuwsbrief bevat heel 

veel informatie met veel links voor nog meer 

informatie op onze nieuwe website. 

 

2.We gaan verder als SamenZeedijk 

Het project Zeedijk Toekomst gaat binnenkort 

verder als SamenZeedijk. In 2015 gaan we formeel 

een vereniging oprichtingen met als doelgroep 

Bewoners, Ondernemers en Buren van de Zeedijk 

(BOB).  Het wordt een soort BOB-

belangenvereniging.  Meer informatie over onze 

missie, visie en het nieuwe logo kunt u lezen op de 

nieuwe website via deze link >>> 

3. BOB-raadpleging 

Bij grote of ingrijpende veranderingen wil de 

vereniging SamenZeedijk voortaan een BOB-

raadpleging organiseren.  Een BOB-raadpleging is 

ons eigen adviserend Zeedijk referendum, waar 

alle BOB’s aan kunnen deelnemen.   Op onze 

website kunt u meer lezen over de BOB 

raadpleging  >>> 

4.BOB-avond  

Op 29 september jl was er een BOB-avond met 

twee gasten, namelijk stadsdeelvoorzitter 

Boudewijn  Oranje en de directeur van de NV 

Zeedijk Janny Alberts. Vooraf kon iedereen vragen 

mailen, een gedeelte is  tijdens de BOB-avond 

besproken, en de andere vragen zijn op de 

website gepubliceerd. 

De BOB-avond was volgens ons maar ook de 

bezoekers een succes.  Voor de volgende BOB-

avonden moeten we wel kijken naar alternatieve 

lcoaties in verband met de hoge kosten. 

Suggesties?  Mail ze ons! 

bestuur@samenzeedijk.nl 

5.Vacatures 
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http://samenzeedijk.wordpress.com/about/
https://samenzeedijk.wordpress.com/bob-raadpleging/
http://www.samenzeedijk.nl/
mailto:bestuur@samenzeedijk.nl


Een Zeedijksamenleving maken we samen! Dat 

betekent uiteraard ook dat we op zoek zijn naar 

mensen die hier aan willen bijdragen.  We 

proberen binnen de vereniging SamenZeedijk 

zoveel mogelijk te werken met tijdelijke 

werkgroepen. We begrijpen dat veel mensen op 

de Zeedijk het druk hebben en zich daarom liever 

niet binden. Daarom kiezen we er voor om 

rondom het bestuur een soort ‘flexibele schil’ te 

realiseren van meedenkers en meewerkers die 

steeds kunnen wisselen.   

Voor ieder probleem / taak wordt een apart 

tijdelijk werkgroepje opgericht.  Vooraf proberen 

we goede afspraken te maken en ook goed inzicht 

te geven in wat we van een werkgroep 

verwachten.  Op onze website kun je lezen welke 

vacatures er op dit moment zijn. vacatures >>> 

6.Een papieren nieuwsbrief 

In 2015 gaan we stoppen met de papieren 

nieuwsbrief. Het is te kostbaar en we willen u 

vaker en sneller kunnen adviseren en met u 

digitaal van gedachten wisselen.  We willen u  

dringend verzoeken om ons te volgen via de 

facebookpagina SamenZeedijk, of om u te 

abonneren op onze nieuwsbrieven.  Dat kan op de 

website www.samenzeedijk.nl. Rechtsonder kunt 

u op volg klikken en vervolgens uw e-mailadres 

invoeren.    

7.Spreekuur 

Vanaf nu organiseren we regelmatig een 

spreekuur voor BOB’s die vragen, voorstellen, 

klachten of suggesties hebben. Dat gaan we 

minimaal één keer per maand doen. Meer 

informatie over het SamenZeedijk spreekuur kunt 

u vinden op onze website via deze link >>> 

8.Stand van zaken brugvoorstellen 

Inmiddels hebben we een aantal brugvoorstellen 

verder uitgewerkt tot een eindvoorstel. Een aantal 

voorstellen zijn door de input van de BOB’s, maar 

ook door voortschrijdend inzicht gewijzigd. Wij 

realiseren ons dat een aantal personen flink zal 

balen van een aantal voorstellen. Wij hebben 

steeds geprobeerd om alle BOB-belangen 

gelijkwaardig mee te wegen. Iedereen volop 

tevreden stellen is helaas niet mogelijk, ook al 

willen we dat graag. 

We nodigen iedereen die het niet met een 

voorstel eens is om dit met ons te bespreken 

tijdens het spreekuur. Afhankelijk van de reacties 

overwegen we nog een BOB-avond te 

organiseren. Bewoners, ondernemers en buren 

van de Zeedijk kunnen natuurlijk ook een BOB-

raadpleging aanvragen. Op onze website kan 

iedereen de benodigde informatie hierover 

vinden. >>> 

9.Zeedijk straatfeest tijdens de GayPride 

Wat op de Zeedijk begon als een feest in de 

gaybars is uitgegroeid tot een steeds groter 

straatfeest met duizenden bezoekers. Ook het 

afgelopen jaar bezochten meer mensen de Zeedijk 

tijdens de GayPride.  Dat is voor de organisatoren 

natuurlijk een fantastisch resultaat. Daarvoor 

verdienen ze veel  lof.   

Zoals dat vaker gaat in Amsterdam groeit een klein 

succesvol evenement uit tot een zeer groot 

toeristisch evenement met alle voor- en nadelen 

die daarbij horen.  De GayPride op de Zeedijk 

dreigt onbeheersbaar te worden en te bezwijken 

onder het eigen succes. Uit de interviews en 

gesprekken nadien bleek dat velen overlast 

ondervinden van de GayPride of omzetverlies 

lijden gedurende de GayPride. Het heeft nogal wat 

gevolgen voor de bewoners en andere 

ondernemers.  Om ervoor te zorgen dat dit feest 

blijvend doorgang kan vinden zal meer gekeken 

moeten worden naar de belangen van alle BOB’s. 

Vanuit die gedachte hebben we een concept 

uitgewerkt, waardoor de GayPride voor iedereen 

een vrolijk feest kan worden.  Het concept is 

vooral bedoeld als suggestie. We roepen de 
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ondernemers op om het plan verder uit te werken 

samen met ons, de Zeedijk 

ondernemersverenigingen/BIZ.  Het voorstel kunt 

u lezen via deze link >>> 

10.Fietsen en fietsers  op de Zeedijk 

De Zeedijk wordt steeds drukker en al jaren is er 

een discussie over het helemaal of gedeeltelijk 

afsluiten van de Zeedijk voor auto’s en fietsen.  

Een aantal horeca ondernemers wil graag de 

straat afsluiten om vervolgens terras uitbreiding 

te kunnen realiseren.  Dat is vanuit de 

ondernemer gezien ook een begrijpelijk als je kijkt 

naar het financiele resultaat van extra 

terrasruimte. Voor andere ondernemers kan zo’n 

afsluiting echter flink wat omzetdaling 

veroorzaken. Van de Zeedijk een 

voetgangersgebied maken is wel erg radicaal en 

ons inziens nu niet nodig. De voorstellen die we 

eerder al bekend hebben gemaakt zijn nu verder 

uitgewerkt. Deze kunt u lezen via deze link >>> 

11.Bewoners attentiepunt Zeedijk  (BAPZ) 

Dat voorstel is inmiddels door voortschrijdend 

inzicht behoorlijk veranderd. Het nieuwe voorstel 

kunt u lezen via deze link >>> 

 

12.Hartjesdagen 

Uit de interviews met de bewoners, ondernemers 

en buren van de Zeedijk is gebleken dat mensen 

een andere opzet willen van de Hartjesdagen. 

Vooral terug naar het oorspronkelijke concept en 

niet meer een commercieel evenement voor de 

toeristen. 

 Van verschillende ondernemers hebben we ook 

het signaal gekregen ze de Hartjesdagen nu niet 

willen sponsoren omdat het commercieel 

‘gekaapt’ zou zijn door collega Zeedijk 

ondernemers. Om die reden hebben wij al eerder 

voorgesteld om het evenement en dus ook de 

geldstromen (ook subsidies) duidelijk te splitsen. 

Lees verder via deze link>>> 

13.Wij1012 

Bijna dagelijks kunnen we in de media lezen dat 

het aantal toeristen in de komende jaren fors zal 

stijgen. Er wordt zelfs gesproken over een 

verdubbeling.  De laatste jaren is er al een stijging 

waar te nemen, vooral nu alle musea weer 

geopend zijn. 

Stadsdeel centrum heeft  toegezegd dat het aantal 

hotels in het centrum niet verder meer mag 

stijgen. Door website zoals Airbnb  zullen 

bewoners vaker een appartement verhuren.  Dat 

lijkt ons een trend die niet te stoppen is. Mensen 

zullen zoeken naar creatieve oplossingen zodat 

het wél mogelijk is. Ook couchsurfing zal 

populairder worden. De verwachting is dat er snel 

een mix ontstaat van Airbnb, couchsurfing en Bed 

&Breakfast waardoor het verschil tussen 

commerciële gasten en gratis gasten bijna niet 

meer aan te tonen is. Kortom deze mogelijkheden 

zullen gaan zorgen voor heel wat extra 

‘toeristenbedden’ 

SamenZeedijk i.o is van mening dat we nu de 

handen ineen moeten slaan om samen te zoeken 

naar mogelijkheden om overlast en lawaai te 

verminderen. Met samen bedoelen we de 

overheid, bewoners, ondernemers, 

onroerendgoedeigenaren etc. Met als doel dat 

elke straat bewoonbaar blijft ongeacht het aantal 

toeristen dat er dagelijks verblijft. Het complete 

voorstel kunt u lezen via deze link >>>> 

14.Muziek en aantal decibel bij Zeedijk 

evenementen 

De Zeedijk kent een aantal populaire 

evenementen waarbij buiten muziek gemaakt mag 

worden zoals tijdens Koningsdag, GayPride en de 

Hartjesdagen.  Over het aantal decibels tijdens 

deze evenementen zijn veel opmerkingen 
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gemaakt en een aantal bewoners ontvlucht tijdens 

deze evenementen de Zeedijk. 

We hebben er lang naar gezocht, maar nergens 

ook maar één aanwijzing kunnen vinden dat het 

aantal decibels invloed heeft op het 

consumptieverbruik van de bezoekers.   

Vandaar dat wij alle organisaties van zeedijk 

evenementen vragen om het aantal decibel met 

minimaal 7 te verminderen ten opzicht van het 

jaar  2014. Hierdoor zal de geluidsoverlast beperkt 

worden. We willen graag de betreffende 

organisaties/bedrijven verzoeken, zo spoedig 

mogelijk, te reageren via: 

secretariaat@samenzeedijk.nl.  

15.Huis en bedrijfsafval 

De afgelopen maanden hebben we in onze 

nieuwsbrieven regelmatig aandacht besteedt aan 

dit onderwerp.  In één brief hebben we samen 

met de NV Zeedijk en de Ondernemersvereniging 

een oproep gedaan om de afval ophaaltijden te 

respecteren.  Bijna alle BOB’s hebben aan die 

oproep gehoor gegeven met als gevolg dat bijna 

niemand meer buiten de regulier tijden zijn afval 

aanbiedt. Helaas zijn er een paar BOB’s die zich 

hier niet aan houden. Wij hebben de gemeente 

gevraagd om hier extra aandacht aan te besteden. 

Het straatbeeld wordt vooral op maandag en 

donderdag negatief beïnvloedt door al het afval 

en het levert ook gevaarlijk situaties op doordat 

bijna niemand meer gebruik kan maken van de 

stoep. Deze staat immers, juist tijdens het 

spitsuur, vol met afval. 

Het is ook geen gezicht voor de bezoekers van de 

Zeedijk.  Terwijl mensen genieten van een drankje 

of een hapje kijken ze uit op het afval. 

In het eerst kwartaal van 2015 willen we een BOB-

raadpleging organiseren om de BOB’s te vragen 

akkoord te gaan met een proef om gedurende 3 

maanden het afval ’s morgens op te halen.  Deze 

BOB raadpleging gaat dan alleen over het ophalen 

van regulier afval zoals dat nu op maandag en 

donderdag is. 

Meer informatie binnenkort in een volgende 

nieuwsbrief. 

De andere Brugvoorstellen 

In onze volgende nieuwsbrief meer informatie 

over de andere brugvoorstellen, zoals de groene 

loper - ART1012. 

 

Copy voor de volgende 

nieuwsbrief mailen naar: 

secretariaat@SamenZeedijk.nl 
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