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Datum
Tijd
Locatie

woensdag 18 april 2018
19.30 –21.30 uur
Tuinzaal, Brakke Grond

1. Opening en mededelingen

Voorzitter opent de avond en licht de agenda voor de avond toe.
Mededelingen:
- Er zijn vanavond twee stadsdeelcommissieleden aanwezig. Zij zullen later dit jaar samen met
de andere stadsdeelcommissieleden en raadsleden worden uitgenodigd voor een rondleiding
door het gebied.
Opzet en doel van de avond:
- Doel is om vanavond met elkaar toe te werken naar een toekomstbeeld.
- Hiervoor dienen we drie vragen met elkaar te beantwoorden:
1. Wat maakt de buurt uniek?
2. Waar wat voor buurt moet per se worden toegewerkt?
3. Waar zitten de verschillen in inzicht/belang?
- Ter inspiratie eerst een aantal pitches

2. Pitches met ingrediënten voor dit gedeeld toekomstperspectief
Doorbraakteam Toekomstperspectief – Jacqueline Grandjean
Een groep van bewoners, ondernemers en actieve jongeren is driemaal bij elkaar gekomen. Hieruit
zijn tien vergezichten voor buurt gekomen.
1. Vrijstaat Wallen: Het is hier drukker er commerciëler dan in de rest van Amsterdam. Hier
kunnen dingen die in de rest van de stad niet kunnen maar met duidelijke grenzen.
2. Surf the crowd: Drukte is een uitdaging, gebruik dit als kans voor innovatie en creativiteit.
3. Ambacht en Nijverheid: Van prostitutie tot houthandel en van orgelbouw tot bierbouwen. Er
zijn veel voormalige werkplekken in de buurt. Maak deze zichtbaar en koppel deze aan
bestaande werkplekken, zoals het Fablab in De Waag.
4. Ontoerisme: Niemand wil toerist zijn. Gebruik dit om het toerisme te spreiden en gedrag te
veranderen.
5. Toon lokaliteit: Maak het dagelijks leven in de wijk zichtbaar. Vertel de verhalen van de
bewoners en laat zien dat er ook gewoond wordt in de buurt.
6. Cureer de stad: Veel kunstenaars hebben de Wallen als inspiratie voor hun werk gehad. Laat
aan de hand van hun werk verschillende perspectieven op de buurt zien.
7. Economie Wallen-coöperatie: Nieuwe vormen van community building, zo kochten bewoners
café Het Sluisje.
8. Reviseer de identiteit: Nieuwe manier van denken vraagt ook om een andere ideniteit. Rek de
beeldvorming op, bijvoorbeeld: ‘Sexy but old, so be carefull’.
9. Exterieur design: Meer kleur in de openbare ruimte en hier het woongenot laten zien.
10. Transparante data: Maak data zoveel mogelijk openbaar toegankelijk. Van wie zijn welke
panden en waar is nog ruimte.
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Gemeente Amsterdam - Michel Crolla
Project 1012 loopt op 1 juli ten einde, maar dat betekent niet dat alles meteen stopt. Zodoende is er
een overdrachtsdocument gemaakt. Hierin staat wat er afgelopen tijd is gedaan, wat gewerkt heeft,
welke lessen er zijn getrokken en wat door zal blijven gaan.
In 2007 zijn er twee doelstellingen gesteld; 1)Het verminderen van de criminaliteit, 2) het verbeteren
van de functiebalans.
De Amsterdamse Aanpak blijft zich inzetten op het terugdringen van de criminele activiteiten.
Het verbeteren van de functiebalans zal worden voortgezet door het stadsdeel Centrum, o.a.
- Sluiten restant van 37 raambordelen
- Oververtegenwoordigde functies terugdringen met instrumenten die hiervoor zijn ingericht
Lessen en conclusies:
- Een project heeft soms tijd nodig om tot successen te komen. Een deel van de stappen kon
nu soms niet genomen worden, doordat de koers tussentijds verlegd werd.
- Nieuwe opgaven moeten integraal zijn. We hebben een deel als handhaving niet goed
kunnen bedienen.
- Financiën dienen vooraf op orde te zijn, dat was nu niet het geval.
- Beter communiceren over wat er wel en niet gedaan wordt.
Na de pitch bedankt wordt Michel Crolla door de voorzitter, namens het IBO, bedankt voor zijn werk
en inzet afgelopen jaren.
Thomas van Nooij – Universiteit van Amsterdam
De Universiteit van Amsterdam (UvA) zit al sinds haar oprichting 385jaar geleden in het gebied en wil
daar ook blijven. De UvA wil zich meer naar buiten keren en samen met de gemeente kijken of het
Binnengasthuisterrein een pilot plek kan worden met minder (strenge) regelgeving. Hiervoor is een
convenant gesloten tussen de gemeente en de UvA met als uitgangspunt dat wanneer de UvA
investeert in haar vastgoed, de gemeente investeert in de openbare ruimte. Op deze manier wordt
bijgedragen aan het verbeteren van de openbare ruimte.
In 2025 moet de nieuwe locatie op het Binnengasthuisterrein helemaal up-and-running zijn. Tot die
tijd het traject samen met de omgeving afstemmen. Ambitie om er ook een plek voor de buurt van te
maken.
Oproep: Op maandag 23 april 19.00uur is er in FoxPop (Binnengasthuisterrein 9) een bijeenkomst
samen met het stedenbouwkundigbureau West 8, om te horen wat de verschillende wensen zijn.
Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Demissionair waarnemend bestuurder – Roeland Rengelink
Na acht jaar bestuurder te zijn geweest zijn er terugkijkend een aantal dingen om mee te geven:
- De on-toerist: We zijn allemaal ervaringsconsumenten aan het worden. We zijn opzoek
naar authentieke ervaringen. Dat is ook precies wat de toeristen hierheen trekt. Het feit
dat er ook gewoond en gewerkt wordt maakt het zo aantrekkelijk.
- Conflicten: Er lijken twee mogelijke scenario’s: Een hek eromheen of het verplaatsen.
Verplaatsen betekent opnieuw discussie, een hek wil je niet.
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Wees voorzichting met romantiseren: ‘Mijn vader liep coschappen op de Wallen en was
directeur van de GGD Amsterdam tijdens de heroïne en aids epidemie. Van huis uit zo
een ambivalent beeld van de Wallen meegekregen. Zowel het positieve beeld als ook het
negatieve beeld van de achterkant. Achter het positieve beeld zit een achterkant met
heel veel leed, wees dus voorzichtig met het romantiseren van de Wallen.

Demissionair waarnemend bestuurder – Boudewijn Oranje
Er is een ander instrumentarium nodig dit gebied. Ieder instrumentarium dat we afgelopen jaren
hebben ontwikkelt hebben het gelijkheidsprincipe als grondslag, dat is goed maar in juridische
termen lopen we hierin vast. Er zou daarom getoetst moeten gaan worden op waardes in plaats van
toetsen aan juridische waardes.
Bijvoorbeeld; De openbare ruimte zou helemaal publiek moeten zijn, ieder die hierin iets wil zal dit
moeten pitchen voor de buurt. Het IBO zou zo als adviesorgaan voor de politiek kunnen dienen. Op
die manier geen terras vol Engelsen, maar wel een terras bij de Koffieschenkerij, Oude Kerk.

Politie - Ton van Kersteren
Het is duidelijk dat het steeds drukker zal gaan worden. Voor de politie heeft dit consequenties,
namelijk meer overlast, meer criminaliteit en minder sociale cohesie. Daarnaast ziet de politie:
- Toename van demonstraties; vooral in complexiteit en sensitiviteit
- Drugsproblematiek; vooral veel nep-cocaïne
- Overcrowding
- Massale feesten met vechtpartijen; Vierdagen na elkaar een vechtpartij heeft ook intern
impact op de politie
De politie is verantwoordelijk en zal moeten optreden, maar de politie kan de Wallen niet alleen
managen. Dat zullen we samen moeten doen. De winst zit dan ook in de samenwerking met
ondernemers, bewoners en gemeente.
Het doorbraakteam is een goed voorbeeld van deze samenwerking, waarbij echt op microniveau
wordt gekeken. Niet alles is op te lossen door in één keer naar de hele Wallen te kijken.
De agenda van de politie voor de toekomst is dan ook om nog beter aan te haken op de wijk. We
willen meer tijd om in gesprek te gaan met de buurt om zo nog meer contact te hebben.
Veel meer samen! Naast elkaar bereiken we meer.
“Als ik zie dat iemand iets goeds doet geeft ik hem een compliment, als ik zie dat hij iets fout doet dan
bied ik hem mijn hulp aan.” – Nelson Mandela

3. Toekomstbeeld
De voorzitter vraagt de aanwezigen om in kleiner verband aan tafel met elkaar in gesprek te gaan
over wat het toekomstbeeld voor de buurt zou moeten zijn, door de volgende vragen zo concreet
mogelijk te beantwoorden:
1) Kenmerken: Wat maakt dit oudste deel van de binnenstad uniek?
2) Toekomstbeeld: Naar wat voor buurt per se toegewerkt moet worden?
3) Verschillen in inzicht/belang: Waarover is de minste overeenstemming?
Het volgende IBO zal het hoe worden besproken.
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Na iets meer dan dertig minuten gaat de voorzitter plenair de tafels langs om de uitkomsten te
verzamelen.
1) Kenmerken: Wat maakt dit oudste deel van de binnenstad uniek?
De volgende ontwerpen worden benoemd als unieke kenmerken van de buurt:
Gastvrijheid: Ondanks irritaties blijven we vaak beleefd, ook naar bezoekers. Bezoekers
ervaren de buurt dan ook als gastvrij.
- Diversiteit functies: In de buurt zijn veel verschillende functies aanwezig, zoals o.a. een
kinderdagverblijf. De vraag die hierbij op komt is of we de diversiteit van de functies in de
buurt genoeg op het oog hebben? De focus ligt vaak op de probleemgebieden.
- Een buurt waar men elkaar kent: Qua inwonersaantal is dit de kleinste buurt van
Amsterdam. Het is een gemengde en betrokken bewonersgroep. Men weet elkaar goed
te vinden, maar durft elkaar niet altijd goed corrigerend aan te spreken.
- Historie: Unieke historisch centrum, zowel de bebouwing als de grachten.
Mix van wonen, werken en bezoeken: Bewoners, ondernemers en toeristen leven hier in
een bijzondere mix samen. Dit geeft spanning maar ook charme aan de buurt.
-

-

2) Toekomstbeeld: Naar wat voor buurt per se toegewerkt moet worden?
De volgende onderwerpen en thema’s worden benoemd als onderdelen voor het toekomstbeeld:
- Sterke sociale cohesie: Er moet toegewerkt worden naar een buurt met meer sociale
cohesie. Waar mensen elkaar kennen en durven aanspreken. Meer permanente
bewoners in de buurt kan hieraan bijdragen.
- Divers horeca en winkelaanbod: De diversiteit van functies is als kenmerk benoemd,
maar de diversiteit van het horeca en winkelaanbod moet worden vergroot en hore
- Balans tussen wonen, werken en bezoek: De mix van wonen, werken en bezoeken
maakt de buurt uniek, maar er ontstaat nu een disbalans. Er moet toegewerkt worden
naar een buurt waar weer meer gewoond wordt.
Als voorschot op de volgende bijeenkomst worden hierbij al een aantal uitgangspunten genoemd
voor ‘hoe’ er naar dit toekomstbeeld toegewerkt kan worden.
- Meer samenwerken: De oproep van de politie wordt onderschreven. Met samenwerking
kom je verder.
- Maatwerk: Verschillende plekken en verschillende problemen vragen om verschillende
oplossingen. Dit betekent dat er maatwerk nodig is. Soms moet er groot gedacht worden,
maar klein gedaan.
- Grenzen definiëren: Om de vrijheid en diverse mogelijkheden van de buurt te waarborgen
moeten er enkele grenzen gesteld en gehandhaafd worden.
3) Verschillen in inzicht/belang: Waarover is de minste overeenstemming?
De volgende onderwerpen worden benoemd als belangrijkste punten van verschil van inzicht en/of
belang:
- Prostitutie: Er is verschil van inzicht over of de prostitutie gaat en moet verdwijnen van de
Wallen. En of dit een goede zaak is of niet. Daarbij aansluitend is er ook verschil van inzicht of
het Red Light District onderdeel moet zijn van de branding van Amsterdam.
- Drank- en drugsproblematiek: Aanwezigen verschillen van inzicht over de grootte van de
problematiek.
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- Drukte: Of het ‘te’ druk hangt af van ieders perceptie, hier is geen overeenstemming over.
Daarnaast is er ook verschil van inzicht over de oplossingsrichting; scheiden van drukte en
rust of spreiden van de drukte.
De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen dit toekomstbeeld voor de buurt gezamenlijk verder
willen uitwerken. Een aantal aanwezigen geeft aan dit graag te doen. Afgesproken wordt dat zij zich
na afloop melden om gegevens uit te wisselen voor een vervolgafspraak.
4. WVTTK
Er worden vrijwilligersgezocht voor het tijdelijke informatiecentrum ‘I live here’ op de Wallen.
Geintersseerde kunnen zich tot uiterlijk 24 april melden bij Cor Vos van de gemeente Amsterdam via
c.vos@amsterdam.nl , 06-10233728
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