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Wij1012 

Bijna dagelijks kunnen we in het Parool 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 het 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 te samen te zoeken 

naar mogelijkheden om overlast en lawaai te verminderen. Met samen bedoelen we de overheid, 

bewoners, ondernemers, onroerendgoedeigenaren etc. Dit met als doel dat de elke straat 

bewoonbaar blijft ongeacht het aantal toeristen wat er dagelijks verblijft. 

Wij stellen voor om een commissie samen te stellen die gaat inventariseren wat de mogelijkheden 

zijn om in te spelen op die toekomstige ontwikkelingen.  Veel bewoners van de binnenstad hebben 

voldoende suggesties en ideeën voor mogelijke oplossingen, door deze uit te wisselen kunnen weer 

nieuwe ideeën ontstaan. 

De commissie kan uiteraard ook een discussie starten over onderwerpen die nu nog taboe zijn of de 

gemeente vragen om bepaalde initiatieven te ontplooien. 

Bijvoorbeeld: 

Rolkoffers 

De rolkoffers zijn heel populair en die hebben we allemaal zelf ook wel eentje in de  kast staan.  Maar 

we weten allemaal dat die veel lawaai maken.  Dat lawaai kan verminderd worden als de gemeente 

Amsterdam, samen met andere steden, zoals bijvoorbeeld Berlijn,  Antwerpen, Brussel, Madrid etc. 

het initiatief neemt om de fabrikanten te vragen om die wieltjes van andere materialen te maken.  

Een andere mogelijk is het opzetten van een koffertaxi. Een koerier een ronde laten rijden langs de 

hotels en deze afleveren op Schiphol of bij het Centraal station. 

Geluidsisolatie 

De binnenstad kent veel smalle straatjes waarbinnen het geluid moeilijk weg kan. Door vaker te 

kiezen voor andere, liefst absorberende materialen,  kan geluidsoverlast mogelijk verminderd 

worden.  

Fietsen 

http://www.airbnb.nl/
http://www.couchsurfing.com/
https://www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/amsterdam/nederland/c2759794?gclid=CKvb3si6icMCFa_JtAoddC8AJw
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Het is al diverse keren besproken, het witte fietsenplan. In Amsterdam is het nog steeds niet 

gerealiseerd terwijl het in Antwerpen heel goed functioneert.  Het kan duizenden fietsen schelen in 

de binnenstad. En wat die Belgen kunnen, kunnen wij toch ook?! 

Kijk maar eens op de website van Velo fietsen Antwerpen 

Amsterdammers hebben  nog wel honderden ideeën, suggesties etc. om het woon-werk en 

leefklimaat in onze buurt te verbeteren.   Zo’n commissie kan die mooi allemaal in beeld brengen. 

Ons voorstel is dat deze commissie zich (voorlopig) beperkt tot het postcode gebied 1012. Wij 

denken aan een grote commissie met heel veel medewerkers, zodat elke straat vertegenwoordigd 

kan zijn en het ook makkelijk  is om een laagdrempelig contact te legen met de bewoners en 

ondernemers. 

 Wij gaan de gemeente Amsterdam vragen om het initiatief te nemen om de voorgestelde commissie 

op te richten en te faciliteren.  Uiteraard wil SamenZeedijk dit ondersteunen en daarom hebben we 

al een website online gezet waar mensen nu al hun ideeën kwijt kunnen  en met elkaar in discussie 

gaan over diverse voorstellen.  

Www.Wij1012.nl 

www.Facebook.nl/wij1012 

 

 

 

http://www.allesoverantwerpen.nl/vervoer/fietsenverhuur.htm
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