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Stichting Buurtplatform De NachtWacht  
(voor een leefbare omgeving van Rembrandtplein)  
p/a Herengracht 569 Bel, 1017 CD Amsterdam 

      College van Burgemeester en Wethouders 
      Afdeling Evenementen p/a evenementenbureau@amsterdam.nl 
      Amstel 1 
      1011 PN Amsterdam 
  

Onderwerp: zienswijze / aanvraag 82-09-131/ EuroPride-GayPride / focus Rembrandtplein en omgeving 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij treft u de zienswijze aan van Stichting Buurtplatform De NachtWacht met betrekking tot de vergunningsaanvraag van 
EuroPride/GayPride 2016. 
Wij sluiten ons aan bij de zienswijzen van Wij Amsterdam en Wijkcentrum d'Oude Binnenstad zoals deze door u gisteren en 
vandaag zijn ontvangen. Deze worden geacht integraal onderdeel uit te maken van voorliggende zienswijze.  
In deze zienswijze leggen we aanvullend de nadruk op de effecten van de evenementen, die plaatsvinden op en rondom Rem-
brandtplein en Thorbeckeplein. 

Vooraf: Ondersteuning GayPride/EuroPride als maatschappelijk relevant evenement 

Wij vinden het fantastisch dat er in Amsterdam jaarlijks een GayPride wordt gehouden. Het was nodig, het is nodig en het blijft 
waarschijnlijk voorlopig nog even nodig. GayPride is echter naast een maatschappelijk relevant evenement, ook gewoon een 
voor ondernemers succesvol commercieel festival dat steeds meer bezoekers trekt over steeds meer dagen. En daarmee neemt 
de overlast voor bewoners toe tot onacceptabele overlast. Als bewoners van het gebied rondom (dus niet: op) Rembrandtplein 
en Thorbeckeplein zijn we echt wel wat gewend wat betreft overlast. Sinds enkele jaren echter is de overlast van de GayPride-
activiteiten op Rembrandtplein excessief. En op het terugdringen van deze excessen richt deze zienswijze zich. 
  
Reduceren excessieve overlast: het kan ! 

De afgelopen jaren hebben bewoners herhaaldelijk geprobeerd rechtstreeks in contact te komen met de organisatie van Gay-
Pride. Van die kant werd elk contact afgehouden met als argument 'we hebben een vergunning'. We voelen ons daarom ge-
dwongen het juridische traject in te gaan (onder meer door deze zienswijze in te dienen) en zullen niet schromen onze juridi-
sche mogelijkheden ten volle te benutten. 

Echter: onze voorkeur gaat uit naar goed overleg. Zoals dat onzes inziens ook hoort in een binnenstad die intensief wordt ge-
bruikt door bezoekers, maar waar ook nog steeds moet kunnen worden gewoond. 

Deze zienswijze is gebaseerd op enerzijds de vergunningsaanvraag met bijlagen, op vigerende wet- en regelgeving en op onze 
ervaringen van afgelopen jaren. 



 

Samenvatting overlast-ervaringen vorig jaar 

De overlast is door de jaren heen toegenomen en bereikte vorig jaar een niet te accepteren hoogtepunt. Enkele onderwerpen: 

•     Geluidsoverlast 
Een zekere geluidsoverlast is niet te vermijden, maar vorig jaar was de geluidsoverlast echt onacceptabel. Zowel wat betreft het 
volume van het geluid (Db A/B) als de duur van de geluidsoverlast. 
Met name door de bastonen (DbC) trilden de slaapkamerruiten van bewoners in o.m. de Bakkersstraat maar ook Herengracht 
drie middagen en avonden lang. 

•     Urinoirs 
Er waren veel en veel te weinig urinoirs op Rembrandtplein voor het aantal aanwezige bezoekers. Het resultaat is dat bezoekers 
met volle blaas het plein afliepen en een rustig plekje zochten om hun blaas te legen, veelal tegen muren en portalen van hui-
zen van bewoners. Bovendien waren enkele urinoirs al zaterdagmiddag verstopt (door blikjes en tissues). Een aantal urinoirs 
bij Amstel/Blauwbrug liep daardoor op zaterdagmiddag over zodat de urine tot in de hal van enkele panden aan de Amstel  
binnensijpelde. Te vies voor woorden. De gemeente verwees de wanhopige bewoners naar het bedrijf dat de urinoirs plaatste, 
het bedrijf gaf vervolgens aan dat ze contractueel verplicht waren om de urinoirs pas dinsdag (dus drie dagen later) op te halen 
en de GayPride-organisatie gaf niet thuis. 

•  Rommel 
Vorig jaar lag er extreem veel rommel op straat, die in tegenstelling tot andere jaren pas na enkele dagen werd opgeruimd. 

Reductie excessieve overlast 

Wij denken dat de excessieve overlast kan worden beperkt door de volgende acties en maatregelen: 

1. Aanbod  

Niemand kent de buurt zo goed als zijn bewoners. Zij weten tot op stoeptegelniveau welke plekken kwetsbaar en welke plek-
ken minder kwetsbaar zijn (bv omdat er geen mensen wonen). Ook hebben wij de contacten in de buurt en kunnen we contac-
ten leggen met individuele bewoners indien gewenst en noodzakelijk. Wij bieden daarom aan om als klankbord op te treden 
voor Gemeente en de organisatie van GayPride waar het de planning van de activiteiten op en rondom Rembrandtplein betreft. 
  
2. Bewonerstelefoon 

Zelfs als iedereen zijn best doet om overlast te vermijden zullen er toch calamiteiten optreden. De reguliere meldingskanalen 
voldoen niet, omdat overlast onmiddellijk moet worden opgelost. 
Wij stellen daarom voor dat de organisatie van GayPride een telefoonnummer of whatsappnummer opent en bekend maakt 
voor bewoners, dat permanent open staat zolang de GayPride evenementen duren. De organisatie kan dan snel reageren op 
meldingen en voorkomen dat escalatie optreedt. 

3. Urinoirs 

3.1 Zorg voor voldoende urinoirs conform regelgeving; 

3.2 Zorg ervoor dat voortdurend wordt gecontroleerd of ze nog werken en niet overstromen en zorg ervoor dat mensen  
beschikbaar zijn om verstopte urinoirs onmiddellijk te repareren; 

3.3 Zorg ervoor dat de urinoirs onmiddellijk na het evenement op dezelfde dag nog worden opgehaald en niet pas na enkele 
dagen. 
  
4. Grenzen aan geluidsoverlast 

4.1 Laat een onafhankelijk bureau de maximaal toegestane geluidsbelasting (separaat: Db A/B en DbC) op de panden van de 
bewoners vaststellen; 

4.2 Zorg voor voldoende handhaving. Wilt u deze zienswijze tevens beschouwen als een formeel handhavingsverzoek terzake 
van handhaving van de geluidsnormen van de GayPride-evenementen op en rondom Rembrandtplein? 
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4.3 Zorg voor verzegelde begrenzers op de geluidsinstallaties buiten (zowel op het plein als op straat voor horeca- 
gelegenheden) 

4.4 Richt de boxen zo, dat bewoners geen trillende ruiten als gevolg van DbC hebben. 

4.5 Bevestig dat het informatiepunt - dat gedurende de gehele Pride-periode op Rembrandtplein is gevestigd - niet meer dan 
Db 70 mag produceren. 
  
5. Rommel 

Afgelopen Koningsdag heeft het stadsdeel spectaculaire resultaten behaald met een nieuw opruimregime: 
- hele grote afvalbakken om de 20 meter 
- vuilprikkers nog tijdens het evenement 
- dezelfde avond vuil ophalen door afdeling reiniging. 
Wij verzoeken de gemeente hetzelfde regime van toepassing te verklaren op GayPride. 

Tenslotte 

We rekenen erop dat gemeente en organisatie van de GayPride onderschrijven dat het zeker mogelijk is om 

1) met goede wil;  
2) in overleg met bewonersorganisaties en 
3) met gerichte inzet 

de excessen van overlast te verminderen, zodat GayPride ook voor bewoners een feest wordt. 

        Hoogachtend, 
        Stichting Buurtplatform De NachtWacht 

        w.g. 

        P. Taks  
        secretaris 
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