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Het postcodegebied 1012 kent een ongekend rijke mix 
van functies en is mede dankzij de kleinschalige 
historische panden, de grachten, winkels, cafés, 
restaurants, coffeeshops en raambordelen een grote 
nationale en internationale trekpleister. Deze functies 
dragen samen met de Universiteit van Amsterdam en 
een flink aantal (grote en kleine) bedrijven bij aan een 
sterke lokale economie, maar brengen eveneens grote 
uitdagingen met zich mee. Het toenemende bezoek 
zorgt voor een enorme druk op de openbare ruimte en 
vastgoedeigenaren spelen hier op in door toeristische 
functies in hun panden onder te brengen. Een negatief 
effect daarvan is dat er in delen van het 1012-gebied 
een monocultuur is (dan wel dreigt te) ontstaan.  
 
Deelgebied 1012 omvat de oudste stadskern van 
Amsterdam. Het wordt aan de westzijde begrensd door 
het Singel en aan de oostzijde door de Geldersekade en 
de Kloveniersburgwal. Aan de noordzijde is de Prins 
Hendrikkade de grens en in het zuiden de Munt en de 
Amstel. 
 
Het deelgebied omvat de buurten Burgwallen Nieuwe 
zijde (grofweg de Spuistraat, Nieuwezijds Voorburgwal 
en omgeving) en de Burgwallen oude zijde, met in het 
noorden de Wallen (rosse buurt) en in het zuiden de 
Universiteit van Amsterdam en veel bewoning.  
Het Damrak en Rokin, scheiden de twee buurten en 
vormen de Rode Loper van de stad.  
Het Centraal Station is ondergebracht bij deelgebied 
1011 en wordt niet in dit jaarplan besproken. 
 
Gebiedsgericht werken 

Sinds 2012 wordt er in stadsdeel Centrum 

gebiedsgericht gewerkt. Stadsdeel Centrum is bij deze 

aanpak verdeeld in vijf deelgebieden (Oost, West, Zuid, 

deelgebied 1011 en 1012). In elk deelgebied werkt een 

team onder leiding van een gebiedscoördinator. Het 

gebiedsteam is het eerste aanspreekpunt voor 

bewoners en ondernemers, bij initiatieven, 

veranderopgaven en nieuwe projecten. Het team is ook 

verantwoordelijk voor het gebiedsplan, het bewaken 

van samenhang tussen verschillende ontwikkelingen en 

het adviseren bij complexe opgaven.  
 
Totstandkoming gebiedsplan 

Voor ieder deelgebied in stadsdeel Centrum wordt 

ieder jaar een gebiedsplan opgesteld. De activiteiten uit 

het gebiedsplan vormen een concrete uitwerking van 

de voorgenomen koers en ontwikkelingen die in de 

gebiedsagenda voor Centrum-West staan omschreven. 

Het gebiedsplan wordt in overleg met bewoners, 

ondernemers en instellingen in het deelgebied 

opgesteld. 

 
Diverse overleggen en bijeenkomsten zijn bronnen 
geweest voor het opstellen van dit gebiedsplan.  
In mei 2015 hebben twee goed bezochte 
buurtbijeenkomsten plaatsgevonden (ca. 50 personen 
per bijeenkomst), één in het Betty Asfalt Complex en 
één in hotel Krasnapolsky. Daarnaast spreekt het team 
1012 veelvuldig met andere bewoners, ondernemers en 
pandeigenaren in het kader van Project 1012. Dit doet 
het team o.a. in het Integraal Burgwallenoverleg en het 
Groot Burgwallenoverleg.  
Daarnaast is in het voorjaar van 2015 een online 
enquête afgenomen in stadsdeel Centrum. Deze 
buurtenquête is in 1012 door 208 bewoners en 
ondernemers ingevuld. 
Alle deelnemers aan de hierboven genoemde 
overleggen ontvangen het conceptjaarplan voor 
vaststelling, zodat zij de mogelijkheid hebben om op de 
concepten te reageren. 
Binnen de gemeentelijke organisatie zijn de activiteiten 
voor het deelgebied afgestemd met specialisten op 
allerlei verschillende beleidsterreinen, zodat een 
compleet en gedragen beeld is ontstaan van de 
opgaven en de bijbehorende activiteiten. 
 
Leeswijzer 
Het gebiedsplan volgt de opbouw van de 
gebiedsagenda. Aan de hand van de vastgestelde zeven 
prioriteiten is aangegeven wat de gemeente in 2016 zal 
ondernemen om deze ambities te verwezenlijken. De 
prioriteiten zijn: 

- Prioriteit 1: Drukte / balans binnenstad  

- Prioriteit 2: Alcohol- en horecagerelateerde 

overlast aanpakken 

- Prioriteit 3: Functiebalans 

- Prioriteit 4: Opwaarderen functieaanbod 

- Prioriteit 5: Herinrichten openbare ruimte 

- Prioriteit 6: Verkeer / bereikbaarheid 

- Prioriteit 7: Fietsparkeren 
Wat doen we nog meer? De overige activiteiten – die 
niet onder een van de zeven prioriteiten te vatten zijn – 
worden in dit hoofdstuk opgesomd aan de hand van de 
volgende thema’s:  

- Wonen, werken en recreëren 
- Openbare ruimte 
- Veiligheid en sociaal 
- Participatie 
- Wat doen we niet in 2016 en waarom? 

Helemaal achter in dit gebiedsplan zijn de 
contactgegevens van gebiedsteam 1012 en belangrijke 
meldpunten opgenomen. 

https://www.amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/gebiedsgericht/gebiedsagenda-2016/
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Prioriteit 1:  
Drukte/balans binnenstad 
 
Het is de afgelopen jaren aanmerkelijk drukker 
geworden; was het voorheen op piekmomenten druk, 
nu lijkt de drukte continu en heviger te zijn. Drukte 
wordt ervaren in het toegenomen verkeer. Daarnaast 
heeft het gebied te maken met vervuiling, luidruchtige 
groepen en dealers. Voor de leefbaarheid is het 
noodzakelijk de drukte in goede banen te leiden en 
overlastgevende drukte waar mogelijk terug te dringen.  
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Groepen 

Het deelgebied 1012 wordt veel bezocht door mensen 

die in groepsverband activiteiten en/of rondleidingen 

hebben geboekt bij commerciële partijen. Met 

tourorganisaties worden afspraken gemaakt over de 

groepsomvang met als doel geluidsoverlast en 

opstoppingen in met name het wallengebied te 

verminderen. Voor de bierfiets, voor veel bewoners en 

ondernemers het symbool voor de uitwassen van de 

vermaakindustrie, zijn in 2015 afspraken gemaakt met 

de exploitanten. Als deze afspraken niet leiden tot een 

aantoonbare vermindering van de overlast, wordt in 

2016 ingezet op een verbod. Afspraken tussen de 

pubcrawlorganisatoren, de politie en stadsdeel worden 

geëvalueerd en indien nodig vernieuwd. 

 
Overlast te water 

Versterkte muziek aan boord van plezier- en 

beroepsvaart zorgt vooral langs de Oudezijds 

Voorburgwal voor veel overlast. Als reactie hierop is de 

samenwerking tussen het stadsdeel en Waternet in 

2015 geïntensiveerd en heeft Waternet een app 

gelanceerd waarmee meldingen makkelijker kunnen 

worden gedaan (Vaarwater 2.0). Ook in 2016 zal deze 

intensieve samenwerking worden voortgezet en waar 

nodig verbeterd.  

Communicatie 

Marketing kan zowel nieuwe ondernemers in het 

gebied onder de aandacht brengen, als de ‘oude parels’ 

belichten. Ook kan bezoekers beter duidelijk worden 

gemaakt dat het gebied ook een woongebied is. In het 

Wallengebied leeft bij ondernemers al langer de wens 

te komen tot een integraal marketing- en 

communicatieplan. De gemeente zal een initiatief 

hiertoe uit de buurt faciliteren en ondersteunen. 

 

Initiatieven van bewoners en/of ondernemers die 

bijdragen aan een goede balans tussen wonen, werken 

en recreëren worden zowel vanuit het stadsdeel als 

stedelijk door de projectgroep ‘Stad in Balans’ 

ondersteund.  

 

Reiniging 

De reiniging werkt dagelijks hard om de binnenstad 

schoon te houden, maar kan dit niet alleen. 

Horecaondernemers zijn verantwoordelijk voor het 

schoonhouden van de openbare ruimte rondom hun 

zaak. Toezicht & Handhaving zal er vooral op het 

Damrak, in de Warmoes-, Dam- en Oude Doelenstraat 

streng op toezien dat dit ook gebeurt. Ook worden 

overige ondernemers, waar de ruimte het toelaat, 

gestimuleerd zelf afvalbakken neer te zetten (en te 

legen). Op vuilhotspots wordt extra inzet geleverd door 

de reiniging. In 2016 gaat speciale aandacht uit naar het 

noordelijke gedeelte van de Nieuwezijds Voorburgwal. 

 

Touringcars 

Om het in- en uitstappen goed te laten verlopen, 

worden door de touringcarbranche stewards ingezet. 

De gemeente houdt met handhaving naleving van de 

regels in de gaten. Op de Spuistraat, Nieuwezijds 

Voorburgwal, op de Dam en Oude Turfmarkt worden 

fysieke ingrepen gedaan om goed gebruik van de haltes 

te stimuleren. Op termijn is de inzet om touringcars 

grotendeels uit het gebied te weren. 

 

Evenementen 

Om zoals de coalitie van de gemeente beoogt, de hele 

stad op de kaart te kunnen zetten als ‘cultuurstad van 

Nederland’ is door het stadsdeel het aantal 

evenementen in Centrum waar mogelijk beperkt. Met 

een gerichte verdeling van evenementen over de hele 

stad worden bezoekers gespreid en kunnen 

ondernemers, organisaties en culturele instellingen 

hiervan profiteren. Door de beperking van het aantal 

evenementen in Centrum wordt bovendien de overlast 

voor bewoners verkleind.  

 

Bouwtoezicht besteedt in drukke periodes extra 

aandacht aan afzettingen en bouwterreinen in het 

straten waar veel bezoekers samenkomen, zoals het 

kernwinkelgebied en de Wallen.  

 

(Nep)drugshandel 

Signalen van (nep)drugshandel worden doorgegeven 

aan de afdeling Veiligheid. In 2016 ontwikkelt het 

stadsdeel samen met politie, openbaar ministerie en 

gemeentelijke partners een aanpak voor deze 

problematiek. Locaties waar veel overlast wordt 

gemeld zijn vooral: Burgwallen Oude Zijde, 

Nieuwendijk en Spui e.o. De reguliere aanpak op deze 

locaties gaat in 2016 door. 

 

Overig 

Het stadsdeel onderzoekt of met aanpassingen in het 

bestemmingsplan Postcodegebied 1012 de vestiging 

van toerismeaantrekkende functies kan worden 

beperkt. 
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Prioriteit 2:  
Alcohol- en horecagerelateerde overlast 
 
Een belangrijke bron van overlast in het Wallengebied 
en de Hand- en Voetboogstraat is de horeca- en 
alcoholgerelateerde overlast. Aanpak van deze overlast 
heeft dan ook grote prioriteit. 
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Overlast op straat 
Zoals bij Prioriteit 1 gemeld, wordt gewerkt aan een 
plan om het gedrag van (horeca)bezoekers te 
beïnvloeden. Concrete experimenten worden hierbij 
gestimuleerd. Waar mogelijk leren we van innovatieve 
oplossingen die in andere steden zijn toegepast (bv. 
Eindhoven). Daarnaast gaat de gemeente in gesprek 
met horecagelegenheden om te komen tot afspraken 
om niet alleen de directe overlast van deze 
gelegenheden, maar juist ook de overlast op straat, 
terug te dringen. 

 
Inzet buurtveiligheidsteams 
Naast de reguliere inzet op basis van meldingen en 
eigen waarnemingen van de handhaving, houden sinds 
enige jaren de diverse handhavende instanties die 
actief zijn in 1012 (ook wel buurtveiligheidsteam) 
handhavingsacties op de Wallen, op de Zeedijk en 
rondom de Hand- en Voetboogstraat. Zij controleren 
op zaken als geluidsoverlast, verkoop van sterke drank 
in winkels en de terrasgrenzen. Ook in 2016 worden 
weer acht acties in deze gebieden uitgevoerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wildplassen 
Om het vele wildplassen tegen het Koninklijk Paleis op 
de Dam tegen te gaan is eerder schrikverlichting 
aangebracht. Dit heeft het wildplassen sterk 
gereduceerd. Als aanvullende maatregel wordt in de 
omgeving van het paleis een urilift geplaatst. De vele 
stegen in het gebied zijn ook populaire plekken voor 
wildplassers. Voor het opwaarderen van de stegen 
tussen het Damrak en de Nieuwendijk is samen met 
ondernemers een plan ontwikkeld (zie voor meer 
informatie prioriteit 5, Herinrichten openbare ruimte). 

 
Alcoholverbod 
In deelgebied 1012 zijn delen aangewezen als 
alcoholverbodsgebied (met name in het noordelijk deel 
van de Burgwallen Oude zijde) In een 
alcoholverbodsgebied is het verboden om in de 
openbare ruimte buiten de terrassen alcohol te 
nuttigen of in geopende verpakking te hebben. Elk jaar 
worden de alcoholverboden geëvalueerd. Op basis van 
de evaluatie en de alcoholoverlast in de buurten en zal 
worden besloten welke gebieden in de binnenstad 
vanaf 1 maart 2016 zullen worden aangewezen.  
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Prioriteit 3:  
Functiebalans bewaren      
 

Deelgebied 1012 is voor veel mensen ook letterlijk hun 
thuis. Het woonklimaat staat onder druk door 
toenemende drukte in het gebied en stijgende 
huurprijzen van bedrijfspanden, waardoor 
basisvoorzieningen en winkels voor de dagelijkse 
boodschappen dreigen te verdwijnen ten koste van 
functies gericht op bezoekers. We streven naar 
intensivering en versterking van de woonfunctie. 
Bewonersvoorzieningen als ‘gewone’ detailhandel, 
huisartsen, kinderdagverblijven, kleinschalige 
bedrijfspanden en werkplekken voor zzp’ers zijn 
noodzakelijk. Door het woonklimaat te verbeteren 
worden bewoners langer aan de buurt gebonden; 
langdurige bewoning draagt bij aan de betrokkenheid 
met de buurt.  
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Wonen 
Het toevoegen van woningen wordt actief bevorderd, 
met een doelstelling om 50 woningen per jaar toe te 
voegen. De gemeente draagt hieraan bij met de 
subsidie wonen boven bedrijven, door het uit laten 
voeren van haalbaarheidsonderzoeken en door 
maatwerk te leveren in ruimtelijke procedures. 
 
In de bestaande voorraad is het doel ouderen te 
ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen blijven wonen door te informeren over 
mogelijkheden tot woningaanpassingen, 
verhuismogelijkheden en het inzetten van de 
wooncoach. 
 
We zetten in op het behoud van voldoende sociale 
huurwoningen en woningen voor middeninkomens; dit 
is echter moeilijk afdwingbaar, gezien het beperkte 
aandeel corporatiewoningen in het deelgebied. 
 
Basisfuncties 
Basisfuncties voor bewoners, zoals huisartsen en 
kinderdagverblijven, worden waar nodig en mogelijk, 
ondersteund in hun huisvesting in het deelgebied. 
Concreet betekent dit dat de huisartsenpraktijk in het 
noordelijk wallengebied die noodgedwongen moet 
verhuizen ondersteund wordt in de zoektocht naar een 
nieuwe locatie. 
 
We zetten in op behoud en waar mogelijk uitbreiding 
van functies die bijdragen aan het woonklimaat, zoals 
speciaalzaken en buurtondernemingen. Vanuit het 
Project 1012 is er geregeld contact met pandeigenaren 
in een poging vrijkomende panden te bemiddelen naar 
een functie die hierbij past. Ook wordt gewerkt aan de 
oprichting van een ontwikkel- en beheermaatschappij 
voor het 1012 gebied. Deze 1012inc kan door 
verwerving, ontwikkeling en beheer een rol spelen in de 

branchering. De middelen die de gemeente hiervoor 
heeft zijn echter beperkt. 
 
Horeca 
Restaurants en cafés kunnen in 1012 alleen worden 
toegevoegd waar het bestemmingsplan dit toestaat en 
de nieuwe zaak een bijdrage levert aan de 
gebiedsontwikkeling. Initiatieven hiertoe worden door 
het gebiedsteam begeleid. De ruimte hiertoe is zeer 
beperkt.  
 
Handhaving op naleving van de regels voor horecadelen 
in winkels (de mengformules) gebeurt bij constatering 
van excessen en bij integrale controles. In 2016 wordt 
een vervolg gegeven aan een handhavingsactie in 2015 
op de prominente bereiding en verkoop van voedsel 
(bijv. wafels en crêpes) voor directe consumptie in 
winkels. 
 
Het toevoegen van hotels is in deelgebied 1012 vrijwel 
uitgesloten; met uitzondering van de projecten die in 
de notitie Grenzen aan het Hotelbeleid zijn benoemd, 
wordt niet meegewerkt aan nieuwe hotelinitiatieven. 
Zie voor de in 2016 lopende hotelontwikkelingen 
bijlage 1. In maart 2016 wordt het hotelbeleid herijkt. 
Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk of 
het beleid gewijzigd zal worden ten opzichte van het 
hotelbeleid dat in stadsdeel Centrum van kracht is.  
 
Illegale hotels 
De handhaving op verhuur van woningen aan toeristen 
en illegale hotels is in 2015 geïntensiveerd en wordt ook 
in 2016 voortgezet en verder uitgebreid. Ook voor 
overlast van short stay appartementen is vanuit de 
gemeente extra aandacht 
 
Om duidelijk te maken onder welke voorwaarden 
woningen verhuurd mogen worden, zet het stadsdeel in 
2016 ook in op voorlichting.
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Prioriteit 4: 
Opwaarderen functieaanbod en terugdringen 
criminele infrastructuur 

 
De doelstellingen van Project 1012, het creëren van een 
aantrekkelijk (en divers) entreegebied tot de stad en het 
doorbreken van de criminele infrastructuur staan 
onverminderd overeind als opgaven voor het gebied. 
Hier wordt aan gewerkt door een intensieve, integrale, 
straatgerichte aanpak en door het begeleiden van grote 
projecten in het deelgebied. 
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Grote projecten 
Diverse projecten die bijdragen aan een opwaardering 
van het functieaanbod worden vanuit de gemeente 
actief ondersteund, bijvoorbeeld door begeleiding bij 
vergunningprocedures en maatwerk toe te passen. 
Waar mogelijk worden met pandeigenaren / verkopers / 
ontwikkelaars afspraken gemaakt over een invulling die 
past bij de buurt en screening van kandidaat-kopers / -
huurders. 
 
Sleutelprojecten Project 1012 
Het stadsdeel ondersteunt de volgende, in de 
Strategienota Coalitieproject 1012 benoemde, en nog 
niet (volledig) afgeronde, sleutelprojecten: 
- Victoria Hotel / Art’Otel en de omliggende panden; 
- Cluster Beursplein (C&A / Primark, Beurs van 

Berlage, Bijenkorf en het Beursplein zelf); 
- Hotel Krasnapolsky (inclusief Pijlsteeg); 
- Fortispanden (Rokin; Scheltema, Marks & Spencer, 

Haussmann); 
- Binnengasthuisterrein (Universiteitsbibliotheek en 

Faculteit Geesteswetenschappen); 
- Oudekerksplein en Sint Annenkwartier; 
- Chinatown (met de hotelontwikkeling op de 

Geldersekade); 
- Tabakspanden en Foodplaza. 
 
Overige projecten 
Naast deze sleutelprojecten bevinden zich diverse 
grote herontwikkelingsprojecten in het deelgebied, die 
een grote impact hebben op hun omgeving en daarom 
extra begeleid worden. Het gaat o.a. om de volgende 
projecten: 
- Bungehuis (Spuistraat; herontwikkeling); 
- Politiepanden (Nieuwezijds Voorburgwal / 

Spuistraat, Beursstraat, Warmoesstraat; 
herontwikkeling); 

- Vml. Klooster van de Zusters Augustinessen 
(Wamoesstraat; herontwikkeling); 

- Kalvertoren (herontwikkeling). 
 
Straatgerichte aanpak 
Samen met ondernemers en pandeigenaren wordt 
vanuit Project 1012 gewerkt aan het diverser maken en 
verbeteren van het functieaanbod in de aangewezen 
straatclusters van het project. Ook de in 2016 op te 
richten ontwikkel- en beheermaatschappij 1012inc 
moet hier een prominente functie in gaan vervullen. We 
onderzoeken in 2016 de mogelijkheden om het 
beschikbare instrumentarium beter te kunnen benutten 
om ongewenste ontwikkelingen af te remmen / tegen 
te gaan en zo kansen te bieden voor meer diversiteit. 
Mogelijk leidt dit in 2016 tot aanpassingen in de 
werkwijze of voorstellen voor nieuw instrumentarium. 

De straatgerichte aanpak zal zich in 2016 ook 
nadrukkelijk gaan richten op de eigenaren en 
ondernemingen op de Nieuwezijds Voorburgwal. 
  
Prostitutie 
Om misstanden in de prostitutiesector tegen te gaan 
worden diversen acties uitgevoerd, gecoördineerd 
vanuit het gemeentelijk Programma Prostitutie. De 
APV-regels voor prostitutiebedrijven en handhaving 
daarop vormen een belangrijk onderdeel van de 
aanpak. Illegale prostitutie in bijvoorbeeld 
massagesalons wordt bestreden. Vanuit Project 1012 
wordt gewerkt aan een afname van het aantal 
prostitutieramen (NB Besluitvorming over de herijking 
van Project 1012 en het mogelijk aanpassen van de 
doelstellingen wat betreft het aantal te sluiten 
prostitutieramen vindt in het najaar van 2015 plaats). 
 
De gemeente is betrokken bij het voortraject tot 
oprichting van een stichting die zich richt op de 
exploitatie van prostitutie door zelfstandig werkende 
sekswerkers. 

 

Handhaving 

Vanuit de buurt komen doorgaans meer 

handhavingsverzoeken dan er door het stadsdeel 

kunnen worden opgevolgd. Het gebiedsteam maakt 

daarom afspraken met de handhavende instanties over 

de prioritering en de daarop volgende acties. 

 

Diverse vormen van handhaving moeten in het 

deelgebied 1012 excessen tegengaan en bijdragen aan 

een kwaliteitsverbetering in het functieaanbod. De 

volgende handhavingsacties worden in 2016 in ieder 

geval uitgevoerd:  

- Controles ‘achter de gevel’ (m.n. functies, gebruik) 

Burgwallen Nieuwe zijde voortzetten 

- Integrale handhaving op reclamevoorschriften, 

gebruik, vergunningen etc. Rokin / Zeedijk 

- Hercontroles integrale handhaving op 

reclamevoorschriften, gebruik, vergunningen etc. 

op o.a. Nieuwendijk, Damrak, Dam- en Spuistraat  

- Directe handhaving op nieuwe vestigingen 

minisupermarkten, massagesalons, 

souvenirwinkels, etc. 

- Gerichte handhavingsacties op illegale verkoop 

alcohol / hennepzaden / truffels in souvenirwinkels 

- Aanpak van een aantal bedrijven dat herhaaldelijk 

regels overtreedt 

- Toezicht / handhaving op naleven regels prostitutie  
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Prioriteit 5: 
Herinrichten openbare ruimte 
 
Een goede kwalitatieve inrichting van de openbare 
ruimte is van essentieel belang als visitekaartje voor de 
hele stad, om de groeiende bezoekersstromen in goede 
banen te leiden en om tegelijkertijd de binnenstad 
bereikbaar te houden voor bewoners en bedrijven. Ook 
draagt het bij aan het realiseren van een hoogwaardig 
entreegebied voor de stad, een van de doelstellingen 
van Project 1012. 
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Rode Loper  
Het meest in het oog springende openbare 
ruimteproject in 1012 is de aanleg van de Rode Loper, 
de openbare ruimte boven het tracé van de 
Noord/Zuidlijn. In 2016 werkt Amsterdam aan de 
vernieuwing van de Munt en het Rokin. Ook wordt in 
2016 gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden 
voor de bouw van een fietsengarage onder het 
Beursplein.  
 
Handhavingskoppel Damrak 
In 2015 is na de oplevering van het vernieuwde Damrak 
– de Rode Loper – gestart met een grotere inzet van 
handhaving op o.a. verkeersovertredingen, 
opbrekingen en bouwlogistiek. Deze extra inzet is 
structureel noodzakelijk. We proberen dan ook de inzet 
van het koppel in 2016 te continueren.  
 
Burgwallen Nieuwe zijde  
In 2015 is een visie opgesteld voor de Burgwallen 
Nieuwe zijde. De voorgestelde maatregelen worden 
uitgewerkt in een schetsontwerp en een 
kosteninventarisatie. Ook worden de mogelijkheden 
van fasering onderzocht. Vooruitlopend op de 
herinrichting worden voorstellen uit de buurt voor 
experimenten in lijn met de visie actief ondersteund; te 
denken valt aan toevoegen van verblijfsruimte en het 
(tijdelijk) toevoegen van groen.  
 
Stegen 
Diverse stegen zijn slecht onderhouden en verloederd. 
Ook staan de stegen vaak vol met fietsen, waardoor 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan en de doorloop 
wordt belemmerd. Initiatieven om deze plekken van 
meer levendigheid en daarmee leefbaarheid te 
voorzien worden ondersteund, bijvoorbeeld door 
planbegeleiding en incidentele subsidies. Zo is voor het 
opwaarderen van de stegen tussen het Damrak een 
globaal plan ontwikkeld (project “9 stegen”) dat vanaf 
eind 2015, begin 2016 gefaseerd wordt uitgevoerd en 

door de gemeente wordt begeleid. Voor de stegen 
rondom het Rokin hebben ondernemers 
verlichtingsplannen om de stegen aantrekkelijker te 
maken. Deze worden waar mogelijk door de gemeente 
ondersteund. 
 
Uitvoering 
In 2016 wordt de walmuurvernieuwing aan de 
Oudezijds Achterburgwal hervat. 
Aan de Nieuwezijds Kolk worden aanpassingen verricht 
i.v.m. de vestiging van de politie aan het plein. Deze 
aanpassingen waren in 2015 gepland, maar 
doorgeschoven vanwege de vertraagde verhuizing van 
de politie. In 2016 wordt ook de steiger op het Natte 
Damrak, die door de politie werd gebruikt voor 
voertuigen, verwijderd. 
 
Voorbereiding 
De herinrichting van de Nes wordt voorbereid. Start 
uitvoering is eind 2016 / begin 2017.  
 
Het Binnengasthuisterrein wordt opnieuw ingericht 
nadat de Universiteitsbibliotheek is gerealiseerd, 
waarschijnlijk 2018. In 2016 start de voorbereiding, 
onder voorbehoud van voldoende draagvlak binnen de 
UvA zelf.  
 
We starten in 2016 ook met de voorbereiding van de 
herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal tussen 
de Paleisstraat en Spui. 
 
Groot onderhoud 
Naast een aantal grote projecten in de openbare 
ruimte, zoals de aanleg van de Rode Loper op het Rokin 
en twee walmuurvernieuwingen, vindt in deelgebied 
1012 ook groot onderhoud plaats aan straten en 
grachten. Zie bijlage 1 voor een volledig overzicht van 
locaties waar in 2016 groot onderhoud wordt gepleegd. 
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Prioriteit 6: 
Verkeer/bereikbaarheid 

 
De drukte in het deelgebied wordt vooral ook ervaren in 
het toegenomen verkeer: de bezoekers te voet, op bier- 
en huurfietsen en in touringcars, de Amsterdamse 
fietser, trams en bussen van het openbaar vervoer, 
(zwaar) laad- en losverkeer, taxi’s en fietstaxi’s, 
rondvaartboten en plezierbootjes. Deze drukte vraagt 
om keuzes.  
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Autoluw gebied 
Het draagvlak om het autoluwe gebied op termijn uit te 
bereiden is groot. Zo is bij de besluitvorming rondom 
de Munt door de gemeenteraad besloten dat het stuk 
Singel tussen Spui en Munt autovrij gemaakt kan 
worden. In 2016 moet aan dit besluit vorm worden 
gegeven met concrete maatregelen.  
 
Voor de Burgwallen Nieuwe zijde is in 2015 een visie 
opgesteld, die uitgaat van een autoluwer gebied. De 
voorstellen uit deze visie worden in 2016 verder 
uitgewerkt. Er worden mogelijk al kleine 
verkeersingrepen gedaan, vooruitlopend op de 
herinrichting van het zuidelijk deel van de Nieuwezijds 
Voorburgwal. Ook wordt in 2016 de uitbreiding van het 
autoluw gebied op de Burgwallen Oude zijde 
(Damstraat / Oude Doelenstraat) onderzocht. 
 
Laden, lossen en vuilinzameling 
Vooral op de grachten (Singel en Burgwallen Oude 
zijde) veroorzaken de vele laad- en losbewegingen met 
zwaar verkeer schade aan kades en omliggende 
panden. Leveranciers worden gestimuleerd door 
(kleinere) elektrische wagens en initiatieven voor 
vervoer over water en stadsdistributie worden 
ondersteund d.m.v. aanpassingen in de openbare 
ruimte e.d. Ook onderzoekt de gemeente of er in meer 
gebieden venstertijden voor laden en lossen van 
vrachtwagens verplicht gesteld kunnen worden. 
 
Een van de andere mogelijkheden om het zwaar 
verkeer in het deelgebied terug te dringen is het 
terugdringen van het aantal vuilwagens. Initiatieven 
voor inzameling van bedrijfsafval over water worden 
actief door de gemeente begeleid. Ook worden 
initiatieven om het aantal vuilinzamelaars per gebied 
terug te dringen ondersteund. 
 
 
 

Parkeren (auto)  
Om ruimte te creëren wordt op de Nieuwezijds 
Voorburgwal (en mogelijk in de Spuistraat) het aantal 
parkeerplaatsen op straat teruggedrongen, in 
combinatie met een onderzoek om plaatsen in 
bestaande garages ter huren en in te zetten voor 
vergunninghouders.  
 
Incidenteel worden ook parkeerplaatsen in andere 
straten opgeheven om ruimte te creëren voor 
fietsparkeren.  
 
Verkeersveiligheid  
Doel is om in het gehele deelgebied de 
maximumsnelheid terug te brengen tot 30 km/u. 
Onderzocht wordt of dit in elk geval voor de 
Nieuwezijds Voorburgwal en Spuistraat in 2016 kan 
worden ingevoerd. Naast de snelheid, spelen ook de 
vaak onduidelijke oversteekplaatsen een negatieve rol 
in de verkeersveiligheid. We zoeken naar oplossingen 
om deze oversteekplaatsen te verbeteren. 
 
Toegankelijkheid 
Bij herinrichtingen en waar noodzakelijk treffen we 
maatregelen om doorloopruimte te vergroten en 
toegankelijkheid voor minder validen te verbeteren. Dit 
gebeurt onder andere door het (financieel) 
ondersteunen van organisaties die de 
winkeltoegankelijkheid verbeteren door het verzorgen 
van oprijplaten. 
 
Taxi’s 
Stilstaande taxi’s met draaiende motoren en / of die 
zich ophouden buiten de standplaatsen veroorzaken 
veel overlast, vooral rond de Damstraat / Oude 
Doelenstraat en rondom de Nieuwmarkt. Al in 2015 
wordt geëxperimenteerd met maatregelen om de 
overlast rondom de Nieuwmarkt tegen te gaan. 
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Prioriteit 7:  
Overlast fietsparkeren 
 
Er is een toename in fietsgebruik, ook door toeristen. 
Het aantal geparkeerde fietsen leidt op een aantal 
plekken tot een grote druk op de openbare ruimte. 
Zodra voldoende stallingsruimte is gecreëerd, kan ook 
meer worden ingezet op handhaving op foutief 
geparkeerde fietsen. Ook zet het stadsdeel sterk in op 
het verwijderen van verlaten fietsen en fietswrakken.  
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Parkeren (fiets) 

In het deelgebied zijn diverse fietsgarages in 

voorbereiding: onder het Beursplein, in de Nes, bij 

station Rokin. In 2016 zullen deze garages nog niet 

gereed komen. Tot die tijd worden in samenwerking 

met ondernemers fietscoaches ingeschakeld op 

bijvoorbeeld de Dam om het fietsparkeren geordend te 

laten verlopen. Ook blijven de tijdelijke fietspontons op 

het Singel, tegenover de Bloemenmarkt, voorlopig 

gehandhaafd. Het uitbreiden van een 

fietsparkeerverbod, zoals geldt rondom het Centraal 

Station, is nu niet aan de orde. 

 

Fietsknippen 

Het aantal fietsen in stadsdeel Centrum neemt toe. Dit 

is een positieve ontwikkeling omdat de binnenstad 

gebaat is bij schoon vervoer maar het vraagt ook om 

een andere inrichting van de openbare ruimte. Om al 

deze fietsen een plek te kunnen geven zet het stadsdeel 

in op de realisatie van fietsparkeervoorzieningen en op 

het verwijderen van fietswrakken in en buiten de 

rekken.  

 

 

Over het algemeen wordt elke straat minimaal één keer 

per jaar aangedaan door het fietsknipteam om 

fietswrakken weg te halen. In overleg met het 

fietsenknipteam worden vanaf 2016 op bepaalde 

locaties ook sticker- en verwijderacties uitgevoerd. 

Fietsen in een straat krijgen bij deze aanpak eerst 

allemaal een waarschuwingssticker waarna de 

eigenaren van de fietsen zes weken de tijd krijgen om 

deze fietsen te gebruiken. Fietsen die na zes weken nog 

steeds een sticker hebben worden vervolgens 

verwijderd.  

 

Fietsverhuur en -verkoop 

Het uitstallen van (bak)fietsen in de openbare ruimte 

voor verkoop, verhuur of als reclameobject is niet 

toegestaan. In 2015 is een gestart met handhaving op 

uitgestalde fietsen, bijvoorbeeld bij hotels en 

fietsverhuurbedrijven. Als de handhaving effectief 

blijkt, worden in 2016 meer bedrijven gehandhaafd op 

het uitstallen van fietsen. Tegelijkertijd worden 

verhuurbedrijven aangemoedigd gedrags- en 

verkeersregels voor de fiets mee te geven aan hun 

klanten. Hotelexploitanten worden ontmoedigd fietsen 

en/of scooters uit te lenen / te verhuren. 
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Wat doen we nog meer? 

 
 
Naast de activiteiten die onder de eerder genoemde 
prioriteiten vallen van deelgebied 1012, zijn er nog meer 
activiteiten die het stadsdeel uitvoert in 2016. De 
overige activeiten in het deelgebied worden 
onderverdeeld aan de hand van de volgende vier 
thema’s: (1) wonen, werken en recreëren; (2) openbare 
ruimte en groen; (3) veilig en sociaal en (4) participatie. 
Tot slot wordt onder het kopje ‘Wat doen we niet in 
2016 en waarom?’ toegelicht welke activiteiten niet 
(kunnen) worden uitgevoerd in 2016. 
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Wonen, werken en recreëren 
 
Studentenhuizen 
Diverse studentenverenigingen en studentenhuizen 
hebben van oudsher hun plek in het gebied. Zo nu en 
dan, vooral tijdens introductieperiodes, zorgen deze 
huizen voor de nodige overlast. Door duidelijke 
afspraken te maken met de bewoners, besturen van 
studentenhuizen / studentenverenigingen en politie 
willen we de overlast terugdringen. 

 

Duurzaamheid 
In het najaar van 2015 vinden energiescans plaats in en 
rondom de Nes. Deelnemende ondernemers krijgen dan 
tips over hoe ze hun bedrijf kunnen verduurzamen. Dit 
project loopt door in 2016 waarna wordt berekend 
hoeveel iedere ondernemer met vaak simpele 
aanpassingen aan energiekosten heeft bespaard. 
 
Casco funderingsonderzoek 
In stadsdeel Centrum worden ieder jaar panden 
aangewezen om de staat van de fundering te 
onderzoeken. Een pandeigenaar kan worden verplicht 
funderingsherstel uit te voeren als aan de hand van de 
onderzoeksresultaten een fundering wordt afgekeurd. 
Op grachten waar sprake is van noodzakelijke 
vernieuwing van een walmuur worden doorgaans meer 
panden onderworpen aan een casco 
funderingsonderzoek. In gebied 1012 onderzoekt het 
stadsdeel in 2016 circa 20 panden. 

 

Openbare Ruimte en groen  
Het deelgebied kent een aantal bijzondere opgaven en 

activiteiten op het terrein van openbare ruimte en groen. 

Hieronder volgen de belangrijkste.  

 

Beheerplannen bij BIZ 
In het gebied zijn diverse bedrijveninvesteringszones 
(BIZ) actief. Via de OZB wordt van alle ondernemingen 
(of pandeigenaren) in de straat een bedrag ingehouden, 
dat vervolgens wordt teruggestort in een stichting. De 
stichting kan de gelden inzetten ten behoeve van de 
ondernemingen - zaken als marketing, beheer, 
aankleding. Samen met elke BIZ wordt een globaal 
beheerplan gemaakt voor het Rokin, waarin afspraken 
over samenwerking in het beheer tussen ondernemers en 
gemeente worden opgenomen. 
 
Reiniging 
Vanwege de grote drukte in deelgebied 1012 wordt in 
grote delen extra inzet gepleegd door de Reiniging. Zo 
worden de meeste stegen twee maal per dag 
schoongespoeld (i.p.v. twee maal per week), worden 

Spuistraat en Nieuwezijds Voorburgwal zeven keer per 
week schoongeveegd (i.p.v. twee keer) en wordt het 
kernwinkelgebied, de Rode Loper en het noordelijk deel 
van de Burgwallen Oude zijde vier maal per dag 
schoongemaakt (i.p.v. twee maal per week). Daarnaast 
worden hotspots (plekken waar vuil tijdelijk ophoopt) 
bezocht door de vliegende brigade (een team van 
handhaving en reiniging). 
 
Openstellen stegen  
Sinds enige jaren is een aantal voorheen afgesloten 
stegen voor een deel van de dag weer opengesteld. Deze 
stegen spelen een belangrijke rol als oost-west 
verbindingen in het gebied en als alternatieve routes voor 
de ‘kenners’ tussen de drukte door. In 2016 worden 
afspraken gemaakt over de (gedeeltelijke) openstelling 
van de Elleboogsteeg na realisatie van het Chinees hotel 
op de Geldersekade. 
 
Groen 
Hoewel de ruimte en de middelen beperkt zijn, willen we 
het gebied graag vergroenen. Dit doen we dan ook 
samen met bewoners en ondernemers. Wensen voor 
groen in eigen beheer worden waar mogelijk 
ondersteund. In 2016 (en mogelijk al in 2015) werken wij 
ook samen met de buurt aan groenmaatregelen, 
vooruitlopend op en in lijn met de visie Burgwallen 
Nieuwe zijde (bijvoorbeeld rond de Postzegelmarkt). 
 
Memorial Slachtoffers Dam 7 mei 1945  
De stichting die een herdenkingsteken voorbereid voor 
de slachtoffers van de schietpartij op de Dam op 7 mei 
1945 wordt ondersteund bij de voorbereiding, onder 
andere door advisering en begeleiding bij de 
vergunningprocedure. 

 

Veilig en sociaal 
Op het gebied van veiligheid zijn grote stappen gezet de 
afgelopen tien jaar. Vooral in de eerste jaren; de 
afgelopen jaren zijn de veiligheidscijfers vrij stabiel. 
Deelgebied 1012 blijft echter het slechtst scoren van alle 
buurten in Amsterdam op de veiligheidsindex. De 
grootste opgave op dit vlak zit in de bestrijding van 
overlast, zakkenrollerij en handhaving van criminaliteit 
‘achter de gevel’ (witwassen, belastingfraude, 
gedwongen prostitutie); activiteiten op dit vlak vallen 
deels buiten de gemeentelijke activiteiten 
(belastingdienst, openbaar ministerie, politie) of vallen 
onder het reguliere werk en zijn dus niet hier benoemd 
(wet Bibob bijvoorbeeld). 
 
Maatschappelijke opvang 
De gemeente heeft regie op de opvang van dak- en 
thuislozen in Amsterdam, de zogeheten 
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Maatschappelijke Opvang. Twee doelstellingen, zijn het 
voorkomen van instroom in de Maatschappelijke Opvang 
en het verbeteren van de uitstroom. We maken 
afspraken met o.a. welzijnspartners om het aanbod aan 
basisvoorzieningen voor deze doelgroep te verbeteren. 
Zo kan instroom in de Maatschappelijk Opvang worden 
voorkomen en kunnen mensen succesvol(ler) uitstromen 
en (begeleid) zelfstandig wonen. Deze 
basisvoorzieningen bestaan o.a. uit 
schulddienstverlening en maatschappelijke 
dienstverlening en deelname aan activiteiten en 
dagbesteding. 
 
Jeugdoverlast 
Op verschillende locaties in het deelgebied, waaronder 
het Spui en het Koningsplein, wordt overlast ervaren van 
groepen jongeren en uitgaanspubliek (zgn. ‘indrinkers’). 
Met name straatcoaches en veldwerk worden ingezet om 
de overlast te verminderen en om, indien passend, de 
jongeren naar hulpverlening te begeleiden. De gemeente 
heeft regie op de aanpak.  
 
(Jeugd)werkloosheid 
Het relatief geringe aantal jongeren in het deelgebied 
heeft weinig te maken met werkloosheid. Het gebied kan 
wel een rol spelen in het aanbod van leertrajecten voor 
jongeren uit de regio. De gemeente heeft een rol in het 
leggen van verbindingen tussen jeugdpartners en lokale 
ondernemers. 
 
Met de ondernemers worden ook afspraken gemaakt 
over maatschappelijk verantwoord ondernemen; grote 
bedrijven krijgen de plicht om een deel van hun vacatures 
in te vullen door mensen met een afstand tot de 
arbeidmarkt in dienst te nemen. Samen met 
ondernemers wordt gekeken of (waar mogelijk) deze 
arbeidskrachten kunnen worden ingezet voor 
werkzaamheden op straat (bijvoorbeeld als 
fietscoaches). 
 
Buurtnetwerken 
Meer en meer wordt een beroep gedaan op bewoners en 
hun netwerk in de ondersteuning van buurtbewoners en 
om langer thuis te kunnen blijven wonen. De gemeente 
stuurt op de samenwerking tussen formele en informele 
organisaties en stimuleert de (vrijwillige) inzet van 
familie, vrienden en buurtbewoners. Op het gebied van 
zorg zijn zowel formele instanties als lokale netwerken 
actief in een wijkzorgnetwerk. Het stadsdeel heeft vooral 
een taak in het zichtbaar maken wie wat doet en tijdig 
door te verwijzen.  
 
In deelgebied 1012 bevinden zich geen Huizen van de 
Buurt; bewoners kunnen terecht in het Claverhuis 

(Elandsgracht/gebied West) en de Boomsspijker 
(Rechtboomssloot/gebied 1011). In 2016 werken we aan 
het vergroten van de bekendheid en het meer 
toegankelijk maken van deze huizen voor nieuwe 
doelgroepen. Bewonersinitiatieven voor een nieuwe 
ontmoetingsruimte (zoals geopperd door bewoners van 
de Burgwallen Nieuwe zijde), worden ondersteund. 
 
Sociale ondernemingen 
Sociale ondernemingen spelen een belangrijke rol in het, 
onder begeleiding, aan het werk helpen van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze ondernemingen 
zijn door hun afhankelijkheid van een diversiteit aan 
financieringsstromen (deels subsidies) kwetsbaar. Waar 
mogelijk worden zij vanuit de gemeente ondersteund, 
bijvoorbeeld door begeleiding bij vergunningaanvragen. 
 

Participatie 
Bewoners, ondernemers en instellingen in 1012 worden 
actief betrokken bij ontwikkelingen binnen hun gebied.  

 
Bewoners / ondernemers betrekken bij plannen 
Als basis voor de gebiedsplannen wordt op allerlei 
manieren informatie over de buurt verzameld en op een 
rij gezet, zodat de prioriteiten in beeld zijn en de 
gemeente schaarse middelen gericht kan inzetten. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
buurtbijeenkomsten, een buurtspecifieke enquête en 
buurtpeilingen en themabijeenkomsten om gerichte 
informatie over deelonderwerpen te verzamelen. Deze 
bijeenkomsten en onderzoeken worden onder de 
aandacht gebracht via website, gemeentekrant, 
Facebook, Twitter en mailinglijsten. In 2016 maken gaan 
we verder en vragen we nog nadrukkelijker dan voorheen 
aan bewoners en ondernemers om zelf oplossingen aan 
te dragen voor problemen in de buurt. 
 
Leefbaarheidsschouwen 
In 2016 worden de leefbaarheidsschouwen met 
bewoners, politie en stadsdeelmedewerkers voortgezet. 
De schouwen leveren waardevolle informatie om gericht 
in te kunnen zetten op afval, weesfietsen, graffiti e.d. 
Bewoners die werken aan uitbreiding van de schouwen 
naar de Burgwallen Nieuwe zijde worden ondersteund. 
 
Faciliteren buurtinitiatieven / experimenten 
Bewoners en ondernemers worden uitgedaagd meer zelf 
initiatieven te ontplooien die bijdragen aan een betere 
buurt. Initiatieven uit de buurt voor bijvoorbeeld 
experimenten worden zo veel mogelijk ondersteund 
(bijvoorbeeld via het buurtbudget). Om in 2016 ook 
jongeren en studenten in het gebied te betrekken wordt 
gebruik gemaakt van bestaande netwerken als de ASVA, 
studentenverenigingen en de UvA. 
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Kunst en Cultuur 

Tweemaal per jaar kunnen voorstellen worden ingediend 

bij het stadsdeel voor een subsidie Kunst en Cultuur. 

Vanaf 2016 moeten de voorstellen gericht zijn op één van 

de prioriteiten uit het gebied. Hierover wordt tijdig via de 

website en Facebook gecommuniceerd.  
 
Communicatie 
Wij willen transparant zijn naar onze partners, de 
bewoners, ondernemers en instellingen in deelgebied 
1012. Een goede communicatie over de activiteiten van 
de gemeente horen daar bij. Via de website, Facebook en 
Twitter geven wij aan wat wij doen, maar ook wat wij niet 
kunnen doen. 
 
Apps 
Een flink deel van de gemeentelijke inzet gebeurt op 
basis van meldingen en klachten. Door flexibele teams in 
te zetten, kan de inzet worden geleverd, waar deze op dit 
moment het hardst nodig is. Het doen van meldingen 
kan telefonisch en via de website, maar ook gemakkelijk 
via apps als ‘Opgeruimd’ en ‘Verbeter de buurt’. De 
gemeente gaat het gebruik van deze apps verder 
stimuleren door actieve promotie. 
 

Wat doen we niet in 2016 en waarom? 
In deze paragraaf staat een aantal zaken dat in 2016 geen 

extra aandacht krijgt. 

 
Handhaving op fietstaxi’s 
Ook de fietstaxi’s vergen in dit deelgebied blijvende inzet 
op naleving van de regels, o.a. het tegengaan van 
parkeren op brughoofden, waar de doorgang voor 
voetgangers beperkt wordt. Dit onderwerp heeft echter 
niet de hoogste prioriteit; er wordt dan ook geen extra 
capaciteit op ingezet. 

 

Overlast straatartiesten en -muzikanten 

Een drukke binnenstad trekt straatartiesten / -

muzikanten; zij moeten zich wel aan de regels houden. 

Dit betekent: niet te lang op dezelfde plek en geen 

voorbijgangers lastigvallen. We onderzoeken 

aanvullende maatregelen tegen overlast van 

straatmuzikanten rondom de Oudezijds Voorburgwal 

maar gaan in verband met een tekort aan handhavers bij 

Toezicht en Handhaving in 2016 niet direct over tot 

handhaving van overtredingen.  

 

Winkelsluitingstijden 

Bij buurtgesprekken en in de digitale enquêtes is 

nadrukkelijk gevraagd om handhaving op de 

winkelsluitingstijden op de Nieuwendijk (met name 

‘Korte Nieuwendijk’ en Martelaarsgracht en burgwallen 

Oude zijde). Helaas kan het stadsdeel geen aparte 

handhavingsactie houden op winkelsluitingstijden omdat 

er vanuit het beschikbare budget te weinig handhavers 

geleverd kunnen worden in de avonduren. Wel worden 

overtredingen door de politie en handhaving aangepakt 

in hun regliere rondes. 
 

Geluidsoverlast hotdogkarren 

Ondanks de signalen uit de buurt over de geluidsoverlast 

die wordt veroorzaakt door de aggregaten van 

hotdogkarren wordt hier in 2016, bij gebrek aan 

capaciteit, niet actief op gehandhaafd. Wel wordt de 

uitstalling rondom de hotdogkarren bij reguliere 

controles op winkeluitstalling gecontroleerd en indien 

nodig gehandhaafd. 
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BIJLAGE 1 (Projecten O.R. en bouwprojecten in 2016 ) 
 
Projecten Openbare Ruimte 

- Oudezijds Achterburgwal o.e.z. ts. Oude Hoogstraat en Molensteeg: profielwijzigen incl. walmuur vernieuwing  
(start 2e  kwartaal 2016, oplevering 2e kwartaal 2017) 

- Singel o.e.z. ts. Lijnbaanssteeg en Stromarkt: profielwijzigen en walmuur vernieuwen (start 4e kwartaal 2015, 
oplevering 1e kwartaal 2018) 

- Rokin: Herinrichting tussen Dam en Munt inclusief de Oude Turfmarkt en de Doelensluis. Tramspoorvernieuwing 
tussen Olieslagerssteeg en Spui (oplevering medio 2016). 

- Onderzoek naar en planvorming rondom het autoluw maken van Singel, tussen Munt en Spui 
- Onderzoek naar autoluw maken Dam- en Oude Doelenstraat 

Projecten Heel 
- Herinrichting Nes + stegen (voorbereiding 3e kwartaal 2016, start 1e kwartaal 2017) 
- Herinrichting Wijdesteeg (start 4e kwartaal 2016, oplevering 1e kwartaal 2017) 
- Herinrichting Haringpakkerssteeg en Hasselaerssteeg (start 4e kwartaal 2015, oplevering 1e kwartaal 2016) 

- Herstraten Slijkstraat 

- Herstraten Nieuwe Hoogstraat 

- Herstraten Singel vanaf Raamsteeg t/m Paleisstraat 

- Herstraten Singel, vanaf Nieuwendijk tot Prins Hendrikkade 

- Herstraten Nieuwe Brugsteeg 

- Herstraten Kloverniersburgwal, vanaf Oude Hoogstraat tot Barnesteeg 

- Herstraten Oude Hoogstraat 

- Materiaal vernieuwen Damstraat voetpad beide zijden 

 
Waterbouw 

- Onderhoud brug Binnen Bantammerstraat / Geldersekade 
- Verwijdering politiesteiger Natte Damrak 

 

Bouw- / planontwikkelingen 

- Sleutelproject 1012 Victoria hotel: begeleiding verbetering uitstraling panden die Victoria aan derden verhuurt 

- Sleutelproject 1012 Krasnapolsky: planbegeleiding gefaseerde renovatie 

- Sleutelproject 1012 Fortispanden Rokin / Nes: nieuwbouw van twee warenhuizen op plek vml. Foritspand 

- Sleutelproject 1012 Cluster Beursplein: transformatie C&A pand en verplaatsen Beurspassage 

- Sleutelproject 1012 Tabakspanden: Renovatie en nieuwbouw panden Spuistraat/Wijdesteeg 

- Sleutelproject 1012 Binnengasthuisterrein: planvorming en renovatie gebouwen UvA t.b.v. faculteit en UB 

- Sleutelproject 1012 Chinees centrum/hotel, herontwikkeling panden Geldersekade/Zeedijk: start werkzaamheden 
- Sleutelproject 1012 Cluster Oudekerksplein (Oude kerk en omliggende panden); 

- PC Hoofthuis: Planvorming en -begeleiding t.b.v. herontwikkeling 

- Bungehuis Spuistraat: planbegeleiding voor hotel, restaurant en club, renovatie/herontwikkeling 

- Ontwerp ondergrondse fietsenstalling Beursplein en openbare ruimte 

- Politiebureau Beursstraat en vml. politiebureau Warmoesstraat: planbegeleiding na verkoop 

- Vml. klooster Zusters van Augustinessen Warmoesstraat: start herontwikkeling (Wonen Boven Winkels) 

- Heredium, renovatie en realisatie hotelkamers in Industriële Groote Club 

- Kalvertoren: Renovatie en herontwikkeling t.b.v. nieuwe winkelformules  

- Grootschalige (vooral interne) verbouwing Bijenkorf 
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BIJLAGE 2 (Sociale voorzieningen) 
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CONTACTGEGEVENS (Medewerkers gebiedsteams en overige contactgegevens) 

 

Gebiedsmanager Arjen Hoogeveen 
T: 06 2853 9949   E: arjen.hoogeveen@amsterdam.nl 
 
Integraal Gebiedscoördinator Joris Bokhove 
T: 06 1369 6031   E: j.bokhove@amsterdam.nl 

 

Gebiedsmakelaar Xavier van Binsbergen  

T: 06 1300 1461   E: x.van.binsbergen@amsterdam.nl 

 

Projectleider straatgerichte aanpak Maarit Boks 

Damrak / Nieuwendijk, Dam- en Hoogstraten, Warmoesstraat en stegen, Nieuwezijds Voorburgwal 

T: 06 5392 8183  E: m.boks@amsterdam.nl 

 

Projectleider straatgerichte aanpak Rob Stam 

Oudekerksplein, Oudezijds Achterburgwal, Rokin / Nes, Warmoesstraat en stegen 

T: 06 8362 4771  E: rob.stam@amsterdam.nl 

 

Projectleider straatgerichte aanpak Guido Kuijvenhoven 

Damrak / Nieuwendijk, Dam- en Hoogstraten, Oudekerksplein, Oudezijds Achterburgwal, Rokin / Nes en stegen, 

Nieuwezijds Voorburgwal 

T: 06 8362 4579  E: g.kuijvenhoven@amsterdam.nl 

 

Project-/ procesmanager Harold van Wijnen 

O.a. Beursplein, Oudezijds Achterburgwal, Natte Damrak, Zeedijk 

T: 06 2854 1186  E: h.van.wijnen@amsterdam.nl 

 

Omgevingsmanager Chris Seinen 

Manager gebruik openbare ruimte 

T: 06 2888 3440  E: c.seinen@amsterdam.nl 

 

Gebiedsbeheerder Roel Plugge 

Beheer openbare ruimte 

T: 06 5171 4579  E: r.plugge@amsterdam.nl 

 

Gebiedsmedewerker sociaal Ellen Leeuwenkuijl 

Inventarisatie en versterken samenwerking sociale netwerken en hulporganisaties 1012 

T: 06 1018 2612  E: e.leeuwenkuijl@amsterdam.nl 
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Andere belangrijke telefoonnummers  

Algemeen nummer stadsdeel Centrum: 14020 (ma t/m vrij 8.00 - 18.00 uur) 

 

Meldingen Openbare Ruimte/reiniging/fietsen: 14 020  

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-or/ of via de apps ‘Opgeruimd’ en ‘Verbeter de buurt’  

Milieuklachten: 14 020  

 

Meldingen woonfraude (/illegale hotels): 14 020  

www.amsterdam.nl/zoeklicht  

 

Meldpunt Horecaoverlast: 14 020 

https://formulieren.amsterdam.nl/tripleforms/loketamsterdam/formulier/nl-

NL/evAmsterdam/scStadsbreedHOTMKL.aspx/fMorStadsbreed 

 

Meldpunt Overlast te Water: 0900 93 94  

www.waternet.nl/overlast 

 

Veilig Thuis (voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld): 0800-2000 (24 uur per dag, 7 dagen per week) 

 

Duurzaamheid 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/energie/woningisolatie/ 

 

Websites  

www.amsterdam.nl/centrum-gebied-1012/ 

www.facebook.com/stadsdeelCentrum1012 

www.amsterdam.nl (diverse formulieren / meldpunten) 
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