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Geachte fractievoorzitters,
In de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad van Amsterdam veel aandacht besteed aan het
Wallengebied. Bewoners, ondernemers, eigenaren en instellingen in de buurt waarderen
deze aandacht zeer, maar stellen tegelijk vast dat de leefbaarheid van het Wallengebied
slechts kan worden bereikt door een bovenmaatse inzet, een hechte samenwerking, een
adequate gemeentelijke organisatie en soms onorthodoxe maatregelen. En niet te vergeten
voldoende financiële armslag om een efficiënte handhavingsstructuur te waarborgen. Of
zoals het college van B&W het formuleert in de aanbiedingsbrief bij het
Overdrachtsdocument Project 1012 van 13 maart 2018: “(…) het werk in het gebied is niet
klaar.”
Bewoners, ondernemers, eigenaren en instellingen staan klaar om door te pakken. Er is een
groeiend onderling begrip voor elkaars belangen. Er is meer samenwerking. En bovenal: na
jaren vooral gericht te zijn geweest op wat men niet wil in het Wallengebied, begint zich nu
een gedeeld perspectief af te tekenen voor een leefbare en diverse buurt.
Om door te pakken is uw politieke aandacht en steun onontbeerlijk. En daarom formuleren
wij, vanuit de buurt, een tekstvoorstel dat betrokken kan worden in de vorming van uw
nieuwe coalitie en mogelijk zelfs overgenomen kan worden in het Coalitieakkoord 20182022:
Wallengebied/postcodegebied 1012
We zien dat de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van dit oudste deel van de binnenstad
wordt bedreigd. Een combinatie van te grote hoeveelheden bezoekers, verschraling van het
winkelaanbod, verhuur van woningen aan toeristen, commercialisering van de openbare
ruimte en grote overlast op straat en op het water ontwrichten het Wallengebied.
We starten daarom samen met partijen in de buurt een integrale aanpak om de leefbaarheid
te verbeteren. In die aanpak intensiveren we de handhaving in het Wallengebied en zo nodig
in de omgeving. We versterken de woonfunctie in het Wallengebied. We stimuleren een
divers winkel- en voorzieningenaanbod, waardoor het Wallengebied een kwaliteitsimpuls
krijgt en weer aantrekkelijk wordt voor een breder publiek dan louter toeristen. We nemen
waar mogelijk maatregelen om de nu vaak overmatige drukte te beteugelen. Hiervoor
passen we, inventief en proactief, bestaande wet- en regelgeving toe en zullen waar nodig bij
het rijk pleiten voor maatregelen die specifiek voor de Amsterdamse binnenstad nodig zijn.
Tevens zorgen wij voor een inzet vanuit de gemeentelijke organisatie die optimaal toegerust
is op de integrale aanpak van het Wallengebied.

Wij rekenen op uw aandacht en steun en hopen dit ook terug te lezen in het coalitieakkoord
2018-2022. Uiteraard gaan wij ervan uit dat de samenwerking tussen de buurt, de
gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur wordt voortgezet en gaat zorgen voor
een buurt waar wij allen zo naar snakken.
Guido Wallagh
Voorzitter Integraal Burgwallen Overleg

Het Integraal Burgwallenoverleg (verder: IBO) is een platform van bewoners, ondernemers, eigenaren en
instellingen uit postcodegebied 1012, de gemeente Amsterdam en politie Amsterdam-Amstelland. Via
uitwisseling van informatie en ervaringen, overleg, agendering en samenwerking wordt ingezet op het
verbeteren van de leefbaarheid, het stimuleren van wonen, een diverse economie en het vinden van een
balans tussen wonen, werken en bezoeken in dit bijzondere, maar ook kwetsbare deel van de Amsterdamse
binnenstad.
Het IBO staat, als platform van en voor postcodegebied 1012, open voor alle belanghebbenden. Uitgangspunt
is een gedeelde visie op de kwaliteiten, uniciteiten, problemen en opgaven op de korte en langere termijn,
maar waar sprake is van onoverbrugbare verschillen van mening en/of belang is hier binnen het IBO ook ruimte
en begrip voor.
Het IBO komt zo’n vijf keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten staat de actualiteit centraal, maar
worden juist ook opgaven besproken die om een samenhangende aanpak van verschillende partijen vragen
en/of die extra aandacht verdienen (agendering). Parallel aan deze bijeenkomsten komen, in kleiner verband,
partijen bij elkaar om specifieke afspraken voor te bereiden, te volgen en/of uit te voeren.

