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De GayPride was op de Zeedijk opnieuw een 
groot succes. Gezellig, sfeervol, een feest om 
trots op te zijn.  Opnieuw meer bezoekers dan 
de vorige jaren. De Zeedijk is zelfs een aantal 
uren helemaal afgesloten geweest zodat 
niemand meer op de Zeedijk  kon, de 
organisatie heeft daarbij wel getracht 
bewoners te ontzien en wel toe te laten. 
Hiermee is opnieuw bevestigd dat de Gaypride 
op de Zeedijk uit zijn jasje is gegroeid en ten 
onder dreigt te gaan aan het behaalde succes. 
Dat is jammer. Dat moeten we proberen te 
voorkomen! 
In ons Brugvoorstel Gaypride 2015 – en 2016 
hebben we dit al aangekaart en daarom ook 
een andere opzet voor de Gaypride 
voorgesteld.  SamenZeedijk handhaaft 
vooralsnog dat voorstel, maar wil dat voorstel 

wel nog aanpassen gezien de huidige 
ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht 
 
Dit jaar hebben we de organisatie van de 
Gaypride Zeedijk opgeroepen om het aantal 
decibels te verminderen om zo de overlast 
voor de bewoners iets te verminderen.  In het 
eerste gedeelte van de Zeedijk is hier gehoor 
aan gegeven en heeft coördinator Roland 
Waasdorp samen met Anand Houtman  
geëxperimenteerd met verschillende 
geluidsniveaus en is de muziekkeuze 
aangepast om teveel bastonen te vermijden .  
De voorlopige conclusie is dat dit niet 
schadelijk is geweest voor een succesvolle 
Gaypride Zeedijk. SamenZeedijk wil Roland 
een Anand hiervoor hartelijk danken en wij 
wisselen op korte termijn graag de ervaringen 
met elkaar uit. 
In het middelste gedeelte van de Zeedijk is 
helaas wel op meerdere momenten overlast 
geweest. Dat betreuren wij ten zeerste. Het is 
een gemiste kans om invulling te geven aan 
het begrip Samen Zeedijk! 
Door de enorme drukte op de Zeedijk moest 
de Politie de straat afsluiten en gedurende 
enkele uren was ook de toegang via de stegen 
niet mogelijk. SamenZeedijk maakt zich zorgen 
over deze enorme bezoekersaantallen. De 
Gaypride is altijd een vrolijk en gezellig feest, 
maar wat gebeurd er als er sprake is van een 
calamiteit? Is er voor twee dagen Gaypride op 



de Zeedijk wel voldoende draagvlak onder de 
bewoners en de andere ondernemers?  Is de 
gemeente wel goed voorbereid op zo’n enorm 
feest in een kleine smalle straat zoals de 
Zeedijk? 
Is een breder feest, in samenwerking met 
andere straten geen betere optie??  De 
GayPride moet een veilig en prettig feest zijn 
voor alle Bewoners, Ondernemers en Buren 
van de Zeedijk! 
SamenZeedijk roept alle BOB’s, en zeker de 
organisatie van de Gaypride Zeedijk, op om 
ervaringen en ideeën te delen en binnenkort 
komen we met een mogelijk aangepast 
Brugvoorstel. Wij overwegen aan de hand van 
de reacties om over de evenementen op de 
Zeedijk een nieuwe BOB-raadpleging te 
organiseren. 
Mail uw visie naar: 
bestuur@samenzeedijk.nl  
2.Verwarmoesstratisering Zeedijk 
 
Tijdens de interviews in het kader van het 
project Zeedijk Toekomst werd vaak de 
opmerking gemaakt de Zeedijk mag niet 
worden zoals de Warmoesstraat. De 
voorbeelden die dan genoemd waren 
verschillend. Maar geconcludeerd kon wel 
worden dat de geïnterviewden bang zijn voor 
aantasting van het woongenot op de Zeedijk, 
door grotere aantallen toeristen en 
aanpassing van het aanbod/type zaken 
daarop. De laatste jaren wordt het steeds 
drukker en de verwachting is dat het aantal 
toeristen nog verder gaat groeien. 
Aan de hand van de gemaakte opmerkingen 
publiceren we vanaf medio september een 
aantal opinie stukken onder de titel 
‘verwarmoesstratisering van de Zeedijk’. Het 
doel van deze artikelen is om discussie over de 
Zeedijk te stimuleren en duidelijk te krijgen 
over de onduidelijke ‘kreet’ 
verwarmoesstratisering. 
 

 
3. Ingediende voorstellen bij de gemeente 
Amsterdam. 
Zoals bekend hebben we een aantal 
Brugvoorstellen neergelegd bij het 
stadsbestuur. O.a. Wij1012, drempels, en 
proef afvalophaaltijden.  In het laatste 
kwartaal verwachten we een reactie. 
 
4. Horeca en buren 
Sinds een paar weken staan op onze website 
alle geldende horecavergunningen van de 
Zeedijk. (inclusief terrasvergunningen) 
Daarnaast veel informatie over ‘horeca en 
buren’. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van 
geluidsoverlast. Maar ook hoe je dan het 
beste kunt handelen. 
Op onze website hebben we de (horeca) 
ondernemers opgeroepen om  een 
telefoonnummer op te geven waar mensen 
naar toe kunnen bellen bij overlast. Wij 
publiceren dat dan op de website 
SamenZeedijk. 
Wij raden alle BOB’s aan om de informatie op 
onze website eens te lezen. Wij denken dat de 
informatie kan bijdragen aan een prettige 
relatie met de buren en invulling kan geven 
aan “SamenZeedijk”. 
5.Formele oprichting SamenZeedijk 
 
SamenZeedijk is nog niet formeel opgericht. 
we zijn nog steeds aan het zoeken naar de 
beste inrichting van devereniging en mogelijk 
samenwerkingsverbanden met andere 
(Zeedijk) organisaties. 
We willen voorkomen dat na een korte 
periode de statuten weer gewijzigd moeten 
worden.. Dat is nogal kostbaar. 
 
Internet: 
Volg ons op facebook / SamenZeedijk of 
www.samenZeedijk.nl 
 


