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Winterreces & prioriteiten 

Ja, het was weer even stil rondom 

SamenZeedijk. Gewoon doordat we even 

wat gas terug wilden nemen, maar ook 

omdat we op bestuurlijk gebied even een 

paar prioriteiten moesten stellen. Na vier 

maanden eindelijk weer een nieuwsbrief, 

met misschien wel oud nieuws voor de 

trouwe bezoekers van onze website. We 

proberen om voortaan elke zes weken een 

nieuwsbrief uit te geven. 

 

 

 

Bedankt Ton 

Op de website en facebookpagina’s is het 

al veel eerder bekend gemaakt. Ton 

Jacobs heeft zijn bestuurslidmaatschap 

beëindigd.  We kunnen bij hem altijd 

terecht voor advies. Op de website staat 

zijn vertrekbrief  en een reactie van onze 

voorzitter. Brief Ton   en Reactie voorzitter 

 

Nieuw bestuurlid 

Sinds november is Eddy Appels 

toegevoegd aan het bestuur. Eddy woont 

al 30 jaar op de Zeedijk en is redacteur 

van buurtkrant D’ Oude Binnenstad. Eddy 

neemt namens SamenZeedijk zitting in het 

bestuur van Wij-Amsterdam, de federatie 

van Samenwerkende 

Bewonersorganisaties, een initiatief van 

SamenZeedijk en stichting de Nachtwacht. 

De oprichting van deze federatie is een 

van de uitkomsten van het project Zeedijk 

Toekomst. Eddy volgt bij Wij-Amsterdam 

Ton Jacobs op, die hard gewerkt heeft aan 

de oprichting en inrichting van de 

federatie. 

Link: http://www.wij-amsterdam.eu/ 

 

SamenZeedijk claimt 5,5 miljoen 

SamenZeedijk heeft bij de gemeente 

Amsterdam een claim neergelegd van 5,5 

miljoen. De claim  wordt ondersteund door 

meerdere bewonersorganisaties en Wij-

Amsterdam.  De 5,5 miljoen is een 

onverwachte financiële meevaller voor de 

https://samenzeedijk.wordpress.com/2015/10/11/een-nieuwe-uitdaging/
https://samenzeedijk.wordpress.com/2015/10/11/bestuursmutaties-samenzeedijk/
http://www.wij-amsterdam.eu/


gemeente Amsterdam die komt uit de 

toeristenbelasting. SamenZeedijk is van 

mening dat het hele bedrag structureel 

moet worden ingezet om extra handhaving 

te realiseren. Op de website kunt u het 

voorstel van SamenZeedijk lezen.  Link  

 

Decibels tijdens evenementen 

De uitslag van de BOB-raadpleging over 

het aantal decibels tijdens de 

evenementen was glashelder. Bijna 

unaniem is gekozen voor minder decibels 

conform het voorstel.  SamenZeedijk is blij 

met deze uitslag omdat daardoor de 

evenementen voor de Zeedijk 

waarschijnlijk behouden blijven en de 

overlast voor de bewoners fors kan 

afnemen. 

In een brief hebben we de gemeenteraad 

verzocht om bij de afgifte van de diverse 

vergunningen de uitslag van de BOB-

raadpleging te respecteren.  

Verder hebben we bij de gemeente onze 

zorgen kenbaar gemaakt betreffende de 

enorme aantallen bezoekers tijdens de 

Zeedijk evenementen.  

De brief is te lezen op de website.  Link  

 

App en website voor de Zeedijk 
Op een makkelijke manier communiceren, 
met de andere bewoners, ondernemers en 
buren van de Zeedijk, dat kan met de 
nieuwe app Nextdoor. Nederland is het 
eerste land na de VS waar de website en 
de app beschikbaar worden. Deze 
handige app kan daarnaast ook zorgen 
voor meer veiligheid of hulp in nood! 

Wij zijn enthousiast over deze app, 
omdat je in groepen makkelijk en snel met 
de buren kunt communiceren. De app 
heeft verschillende leuke, handige en 
interessante functies te bieden. 
Wij hopen dat alle Bewoners, 
Ondernemers en Buren van de Zeedijk de 
app nog deze maand installeren. Als 
minimaal 60 BOB’s zich aanmelden dan 
verloten we onder de deelnemers een 
cadeaubon. 
Je kunt je ook aanmelden als je geen 
smartphone hebt! 

Afval 

Al jaren zijn er bewoners en bedrijven die 

het huis- en bedrijfsafval op willekeurige 

tijden aanbieden. De Zeedijk lijkt daardoor 

soms op een complete vuilnisbelt. In onze 

nieuwsbrieven hebben we er al vaak 

aandacht aan besteed en gelukkig niet 

zonder effect.  Een paar BOB’s hebben 

zich echter niets van onze verzoeken 

aangetrokken. Samen met een aantal 

bewoners hebben we de gemeente 

bestookt met meldingen en verzocht om in 

te grijpen. De gemeente heeft een paar 

ondernemers aangesproken op hun 

gedrag en gaat boetes uitdelen. U bent 

gewaarschuwd 

 

Thema-avonden 

Dit jaar zal SamenZeedijk een aantal 

thema-avonden gaan organiseren. 

Bijvoorbeeld over de leefbaarheid van de 

Zeedijk.  Binnenkort meer informatie 

daarover. 

Zeedijk020.nl 

SamenZeedijk maakt niet langer gebruik van 

de domeinnaam Zeedijk020.nl en de bij deze 

domeinnaam horende email adressen. 

Volgens afspraak is de (geleende) 

domeinnaam weer beschikbaar voor de 

eigenaar.  

https://samenzeedijk.wordpress.com/2015/12/15/samenzeedijk-claimt-airbnb-miljoenen-voor-handhaving/
https://samenzeedijk.files.wordpress.com/2016/03/reactie-sz-op-aanvraag-vergunningen-evenementennv.pdf

