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 Deze nieuwsbrief staat online met handige hyperlinks:  www.SamenZeedijk.nl   
1.Horeca & buren 
Horeca en buren horen bij elkaar.  Bewoners, 
willen altijd graag in de buurt een gezellig 
café en een heerlijk restaurant.  Horeca en 
buren horen bij elkaar en houden van elkaar, 
maar haten elkaar soms ook. Een feit is dat 
horeca en buren niet zonder elkaar kunnen… 
SamenZeedijk geeft de voorkeur aan de 
burenliefde! De liefde en prettige relatie 
tussen horeca en bewoners. Daarom hebben 
we gekozen voor SamenZeedijk. (zie onze 
missie en visie) 
Met deze nieuwsbrief  proberen we de 
‘burenliefde’  te stimuleren, door het streven 
naar overleg, maar ook door duidelijkheid te 
scheppen. 
2.Geluidsoverlast en dan? 
Geluidsoverlast kan heel vervelend zijn. Wat je 

als overlast ervaart is natuurlijk persoonlijk en 
hangt ook van je leeftijd af. Ouderen kunnen 
minder goed tegen lawaai dan jongeren. 
SamenZeedijk betekent ook rekening houden 
met elkaars soms conflicterende belangen, 
maar vooral om SAMEN te zoeken naar 
oplossingen. Dat kan alleen als je met elkaar  
netjes in gesprek gaat! 
SamenZeedijk moedigt dat overleg, vol 
overtuiging, aan!  Probeer eerst met elkaar 
een open en eerlijk een gesprek aan te gaan. 
Doe dat op een rustig moment zodat de kans 
dat het escaleert minder is.  Denk vooraf even 
na over de woordkeuze, slaap er nog 
nachtje(s) over en ga dan met elkaar in 
gesprek. 
Stuur vooral niet boos even snel een mailtje of 
smsje. Wacht even totdat je bent afgekoeld.  
Even een nachtje afkoelen, misschien wat 
slechter slapen, kan veel burenstress 
voorkomen. Ruzies ontstaan soms heel snel in 
een paar seconden, maar het oplossen van 
een ruzie duurt soms jaren. Sla de email even 
op bij de concepten en lees het na een dag 
nog eens voordat je het verstuurd. Dat komt 
een constructieve tekst vaak ten goede! 
Ruzies ontstaan soms heel snel in een paar 
seconden, maar het oplossen van een ruzie 
duurt soms jaren. SamenZeedijk is er geen 
voorstander van om direct de Politie of 
gemeente te bellen bij overlast.  Probeer het 
eerst zelf op te lossen voordat je naar zo’n 
zwaar middel grijpt. Door direct naar een van 



de zwaarste middelen te grijpen ontstaat het 
risico dat  iedereen de hakken in het zand zet.  
Probeer het gewoon onderling op te lossen. 
SamenZeedijk is er een voorstander van dat 
horecaondernemers regelmatig bij de buren 
informeren of ze overlast ervaren en daar met 
elkaar over in gesprek gaan.  Dat voorkomt 
dat de ’emmer overloopt’ waardoor het 
allemaal wat prettiger en constructiever 
communiceren is. 
SamenZeedijk betekent ook samen zoeken 
naar oplossingen! Maar als het niet lukt, dan 
staat op onze  website belangrijke en handige 
informatie, zoals de vergunningen, een 
toelichting op de teksten van de 
vergunningen, regelgeving en nog veel meer.  
Van de ondernemers die dat willen vermelden 
we ook de contact informatie. 
3.Horeca-vergunningen 
Op onze website een  overzicht van alle 
Zeedijk horeca- en terras vergunningen. Het 
overzicht is verstrekt door de gemeente 
Amsterdam.  We streven naar actualiteit, 
maar kunnen dat niet garanderen. 
4.Toelichting op horecavergunning 
Na de publicatie van de vergunningen zijn veel 
vragen gesteld over de verschillende teksten 
met betrekking tot geluidseisen & 
geluidsoverlast.  De teksten wekten de indruk 
dat er verschil gemaakt wordt tussen de 
verschillende horecagelegenheden en bars.  
Dat is dus niet juist. Door de jaren heen is 
gekozen voor een andere meer duidelijke 
formulering. 
Hieronder de duidelijkste formulering die van 
toepassing is voor alle horecagelegenheden 
op ‘onze’ Zeedijk. 
Als u muziek draait in uw bedrijf, mag u geen geluidshinder veroorzaken voor omwonenden. Dat betekent dat er geen geluid van(uit) uw horecabedrijf te horen is in naast-  en/of bovengelegen woningen en/of woningen aan de overkant van de weg. 

Deze definitie is heel duidelijk. Over wat 
geluidshinder is kun je discussiëren, maar niet 
over de tekst van de tweede zin. Die is super 
duidelijk. 
Als de deur of tussendeur opengaat en de 
decibellen ‘denderen’ naar buiten, hoe zit het 
dan?  Ook als de deur even opengaat, dan is 
de bovenstaande bepaling van toepassing. 
5.Terrasjes 
Tropisch weer scenario stadsdeel Centrum. 
Bij zeer warm weer (28,0 graden of hoger) 
geldt in stadsdeel Centrum een bijzondere 
regeling voor terrassen: het tropisch weer 
scenario. De terrassen mogen dan ruimer 
opgesteld dan normaal. Elke dag om 15.00 uur 
wordt de verwachting voor de volgende dag 
op de website van de gemeente Amsterdam  
gepubliceerd. 
6.Eten bereiden op een terras 
Van verschillende BOB’s ontvingen we de 
vraag of het bereiden van maaltijden / 
barbecueën is toegestaan op de terrasjes.  Die 
vraag hebben wij voorgelegd aan 
stadsdeelcentrum. Hieronder de letterlijke 
tekst van het antwoord. 
Eten bereiden mag niet buiten, ook niet op 
een terras. Dit volgt uit de definitie van terras 
in de APV (artikel 3.1 lid 2 sub u): “Een buiten 
de besloten ruimte liggend deel van een 
horecabedrijf dat als zodanig herkenbaar is als 
een gelegenheid waartegen vergoeding 
dranken worden geschonken of spijzen 
worden verstrekt voor directe consumptie ter 
plaatse” en uit het Terrassenbeleid waarin 
staat welke objecten op een terras mogen 
(zodat alle andere objecten daar dus niet op 
mogen staan) : “Voor de inrichting van een 
terras zijn alleen volgende objecten 
toegestaan: tafels, zitmeubilair, parasols, 
terrasschotten tot een hoogte van 1,50 
meter” (mits vergund). 
 
Reacties:  bestuur@samenzeedijk.nl 


