VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

ALGEMEEN VERSLAG 2016
Het algemeen verslag 2016 heeft grotendeels betrekking op de periode tussen de ALV van
28 mei 2016 en de ALV van 13 mei 2017 en valt dus niet geheel samen met het
kalenderjaar 2016. Het algemeen verslag wordt vastgesteld op de ALV van 13 mei 2017.
Op nieuwjaarsdag werd de vereniging opgeschrikt door het bericht dat het oudste en
belangrijkste monument van onze stad, de Oude Kerk, bijna in brand was gevlogen door
een vuurpijl. Door ‘hard werken en snel ingrijpen’ voorkwam de brandweer dat het
eeuwenoude kerkgebouw in vlammen opging. De brandweer liet weten dat zij de brand in
de zolder van een bijgebouw wist te beperken tot het bijgebouw, één van de huisjes die
tegen de kerk zijn gebouwd. De vereniging schreef in april samen met de andere
erfgoedorganisaties een brief aan het gemeentebestuur met het verzoek om van de
binnenstad een vuurwerkvrije zone te maken. Pas op 20 december, dus vlak voor een
nieuwe nieuwjaarsnacht, kregen we antwoord van het gemeentebestuur. Het college zal
de mogelijkheden voor het beperken van ‘vuurwerkoverlast’ onderzoeken, maar dat zal
helaas niet lukken ‘voor de komende jaarwisseling’. Deze jaarwisseling bleef het gelukkig
rustig, maar het onderwerp staat thans op de politieke agenda en zal de komende tijd
onze aandacht houden.
Drukte in de binnenstad
De VVAB hield zich ook het afgelopen verslagjaar druk bezig met de drukte in de
binnenstad. Met onze ‘balansnota’1 gaven we reeds in 2015 aan welke maatregelen nodig
zijn om de balans in de binnenstad terug te brengen of in ieder geval te voorkomen dat de
balans nog verder verstoord raakt. Het gaat ons niet om het tegengaan van de drukte op
zich, maar om te bewerkstelligen dat de unieke biotoop die de stad vormt niet verder wordt
aangetast door de onevenwichtige groei van het (massa-)toerisme en de verschraling van
het winkelaanbod die daarvan het gevolg is. Wij hebben dit onderwerp behoorlijk hoog op
de politieke agenda weten te plaatsen en we verwachten dat de balans een belangrijk
onderwerp gaat worden van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Om die reden en
om dat te bevorderen zal de VVAB een verkiezingsdebat organiseren.
In oktober 2016 liet de burgemeester weten oog te hebben voor deze problematiek. De
burgemeester zei “dat de bewoners van Amsterdam op de eerste plaats komen, dat de
straten er niet zijn om bier te drinken maar om naar je werk, school of vrienden te gaan,
dat er winkels nodig zijn voor bewoners om er hun dagelijkse boodschappen te doen.” Er
lijkt dus sprake van een kentering, maar vooralsnog zijn er te weinig concrete
maatregelen. Met ‘crowd control’ en spreiding los je het probleem niet op, hooguit maak je
het tijdelijk beheersbaar. Maar inmiddels wordt ook onderzocht of het mogelijk is met
branchering invloed uit te oefenen op het soort winkels dat zich in een straat of buurt
vestigt.
Het standpunt van de VVAB is dat er fundamentele maatregelen nodig zijn. Die hebben we
in onze ‘balansnota’ uiteengezet en daarna nog aangescherpt met het standpunt dat
verhuur van hele woningen als toeristenverblijven verboden zou moeten worden. Ook is er
naar het oordeel van de VVAB een echte hotelstop nodig. Er komen nu nog duizenden
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hotelkamers bij, als gevolg van het feit dat steeds maar weer wordt beweerd dat er vóór de
hotelstop van kracht werd al gesprekken gaande waren over dit of dat initiatief. De VVAB
heeft tegen één van die initiatieven formeel beroep aangetekend bij de rechtbank: de
Heineken Hoek op het Leidseplein (zie beneden).
De VVAB heeft het afgelopen verslagjaar ook geprotesteerd tegen het voorstel de
winkeltijden vrij te geven en de precario-belasting af te schaffen. Ook hebben wij onze
stem laten horen tegen de komst van grote TV-schermen in de openbare ruimte waarop
bewegende reclame wordt vertoond. Een klein maar niet onbelangrijk resultaat is dat over
ons voorstel om de groepen die in het Wallengebied worden rondgeleid tot 20 te
beperken, in april een convenant werd gesloten tussen de ondernemers, de VVAB en de
gemeente.
Op 1 januari 2017 zou het verbod op de bierfiets van kracht worden - het resultaat van de
door de VVAB georganiseerde petitie -, maar helaas wisten enkele exploitanten bij de
rechtbank een voorlopige voorziening te krijgen waardoor het verbod nog niet van kracht
is. De VVAB heeft gevraagd als derde belanghebbende aan de beroepszaak deel te
nemen, maar al spoedig bleek dat er nog geen beroepszaak is. De gemeente gaat eerst
een beslissing op bezwaar nemen. Kortom, het verbod op de bierfiets duurt allemaal
langer dan de bedoeling was.
Ook de kwestie van de terrassen op brugvleugels sleepte zich in het verslagjaar voort. Bij
een aantal terrassen heeft de vereniging in een zienswijze haar bezwaar kenbaar
gemaakt. In sommige gevallen leidde dat tot een weigering een vergunning te verlenen, in
andere gevallen werd de vergunning toch verleend. In drie gevallen heeft de vereniging
formeel bezwaar aangetekend, die alle drie door de bezwaarschriftencommissie
ongegrond werden verklaard. Bij het terras van café De Staalmeesters aan de
Kloveniersburgwal hoek Staalstraat, ging de VVAB in beroep bij de rechtbank. Het gaat
een proefproces worden over de rechtmatigheid van de aanpassing van het
terrassenbeleid om terrassen toe te staan op brugvleugels, waar de VVAB tegen is om
redenen van verkeersveiligheid, balans in de binnenstad en beschermd stadsgezicht.
Wordt vervolgd.
Drukte op het water
In het verslagjaar werd een belangrijk resultaat bereikt ten aanzien van het gebruik van
het water. De VVAB wil dat de grachten zinvol worden gebruikt, bijvoorbeeld voor vervoer
van mensen en goederen en door de stadsreiniging. Maar het moet geen pretpark
worden. De vereniging heeft zich daarom juridisch verzet tegen de komst van een
drijvende badkuip, de zgn. Hottug, en tegen een soort bierfiets te water, de zgn. Amfibike.
Dat is gelukt. Pas toen de vereniging aankondigde zich ook juridisch te zullen verzetten
tegen de komst van een groot aantal partysloepen greep de wethouder in en ging de knop
radicaal om bij de gemeente. Er kwam geen vergunning voor de partysloepen en er kwam
een beleid tegen ‘ongein’ op het water.
In januari heeft de VVAB een zienswijze gegeven op de door de gemeente voorgestelde
systematiek en criteria voor de verdeling van exploitatievergunningen voor
passagiersvaart. Het loslaten van vergunningen voor vaartuigen kleiner dan 14 meter leidt
volgens ons tot een sterke toename van vaartuigen en meer congestie. De VVAB is het
eens met de te hanteren vergunningen voor grotere vaartuigen. En pleit voor goede
routering voor beroepsvaart en pleziervaart en voor goede welstandseisen. Het
gemeentebestuur heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat passagiersvaartuigen
passen bij de cultuurhistorisch waardevolle grachten en kenmerken van de Amsterdamse
binnenstad. De gewenste beeldkwaliteit is vertaald in welstandscriteria die zijn opgenomen
in de notitie Welstandsbeleid Passagiersvaart Amsterdam, een belangrijk resultaat van
bemoeienis van onze vereniging.
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Een belangrijk beleidsdocument, door de gemeente opgesteld, is de Watervisie 2040. De
VVAB heeft een uitgebreide reactie opgesteld. De vereniging is positief over het feit dat er
nu een lange termijnvisie is, maar vindt ook dat de visie zich te veel tot de ruimtelijkeconomische kant beperkt en tot algemene ambities en te weinig concrete actiepunten
bevat. Vergunningverlening, beheer en handhaving komen te weinig aan de orde. Ook
ontbreekt ons inziens een investeringsprogramma. De VVAB pleitte ook voor
eenrichtingsverkeer op de grachten en meer vrachtvervoer over het water. De vereniging
is het eens met de invoering van een beperking van de vaarsnelheid naar 6 km/uur per 1
januari 2017. Er is ook een voorstel ingediend voor eenrichtingsverkeer. In 2017 wordt dit
naast reeds bestaande trajecten ingevoerd op de hele Prinsengracht en bij de
Grimburgwal.
Behoud van de binnenstad
De VVAB heeft in het verslagjaar weten te voorkomen dat een belangrijk zeventiendeeeuws winkel/woonhuis in de Wijde Heisteeg grotendeels werd gesloopt. Op de voorgevel
na wilde de eigenaar zo ongeveer alles veranderen. Het pand moest vergroot worden door
de verdiepingshoogten te wijzigen. De balklagen zouden vervangen worden door
betonnen vloeren waaraan de afgezaagde balken als ornament zouden worden
opgehangen. En de zeventiende-eeuwse achtergevel zou vervangen worden door
nieuwbouw. De vereniging won een zaak bij de voorzieningenrechter, een mooi
uitgangspunt voor de bodemprocedure die in de loop van 2017 zal plaatsvinden. Architect
Marcel Heijmans heeft een alternatief plan opgesteld, waarbij het pand wordt
gerestaureerd in plaats van ingrijpend aangetast. De VVAB gaat dat inbrengen in de
bodemprocedure.
In maart 2017 vond een illegale sloop plaats van het monumentale interieur van
Keizersgracht 318. De vereniging kreeg een melding van een buurtbewoner en is meteen
gaan kijken. Door het raam was te zien dat het monumentale interieur kort en klein was
geslagen. Het stucplafond van de voor- en achterkamer van het voorhuis lag in
gruzelementen op de vloer, terwijl de houten betimmeringen zoals de lambriseringen en
de schoorsteenboezems grotendeels verwijderd waren. De VVAB is nagegaan of er een
vergunning was verleend. Uit de prompt toegezonden vergunning bleek dat er expliciet
géén toestemming was voor het verwijderen van het monumentale interieur. Op verzoek
van de VVAB werd meteen een bouwstop opgelegd. De eigenaar moet nu een herstelplan
bij de gemeentelijke dienst Monumenten en Archeologie indienen. De VVAB hoopt dat
deze handhavingsactie andere kwaadwillende eigenaren afschrikt.
Een ander resultaat is de actie die de landelijke monumentenorganisaties hebben gevoerd
tegen de afschaffing van de fiscale aftrek van onderhoud aan rijksmonumenten, die vooral
kleine monumenteneigenaren treft. De VVAB heeft die actie gesteund en haar leden
opgeroepen een petitie te tekenen. Dankzij deze actie bleef de fiscale aftrek in 2017
behouden, maar wat er daarna gaat gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De VVAB
acht de fiscale aftrek van groot belang voor het behoud van onze monumenten en zal er
samen met zusterorganisaties voor pleiten dat afschaffing alleen mogelijk en acceptabel is
wanneer er een nieuw subsidiestelsel voor in de plaats komt.
Heineken Hoek
Op woensdag 29 juni 2016 organiseerde de VVAB een discussieavond over de
nieuwbouw voor de Heineken Hoek op het Leidseplein / Kleine Gartmanplantsoen. Er was
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veel kritiek op dit bouwplan. De Caransagroep wil op deze locatie een groot hotel
realiseren, in afwijking van het bestemmingsplan, dat hier geen hotel toestaat. Ook de
enorme bouwhoogte betekent dat van het bestemmingsplan wordt afgeweken: de
bouwhoogte wordt 10 meter overschreden en aangepast aan het al uitzonderlijk hoge
buurpand.
De VVAB heeft bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de afgegeven
bouwvergunning. De vereniging heeft vooral bezwaar tegen de enorme omvang van het
gebouw. De bouwhoogte in combinatie met de steile kap doet naar het oordeel van de
vereniging sterk afbreuk aan het beschermd stadsgezicht. Daarmee voldoet het bouwplan
niet aan de vereiste van een goede ruimtelijke ordening en als gevolg daarvan is het niet
mogelijk van het bestemmingsplan af te wijken.
Een ander ernstig bezwaar betreft de hotelfunctie die de disbalans van de binnenstad nog
verder zal vergroten. De hotelstop dient, meent de VVAB, stand te houden, omdat het
algemeen belang van een goede balans dient te prevaleren boven een particulier belang
om hotelkamers te bouwen: de hotelstop dient immers om de balans in de binnenstad in
stand te houden.
De vereniging heeft de ‘oorlogskas’ aangesproken om zich juridisch te laten ondersteunen
door advocatenbureau Kennedy Van der Laan. De zitting van de rechtbank zal
plaatsvinden op 11 juli 2017.
Sluisbuurt
Op 22 december 2016 oefende de VVAB in een schriftelijke inspraakreactie stevige kritiek
uit op het in opdracht van het Grondbedrijf opgestelde concept-stedenbouwkundig plan
Sluisbuurt. Het is een plan voor een nieuwbouwwijk met extreme hoogbouw op het
Zeeburgereiland in het IJ en bestaat uit ondermeer 28 woontorens in hoogte variërend van
40 tot 143 m met een gemiddelde hoogte van 60 m. Het plan manifesteert zich
nadrukkelijk als een Manhattan aan het IJ. De hoogbouw ligt in het hart van de
hoofdgroenstructuur aan beide zijden van het IJ en is, toonde de VVAB aan, in strijd met
het in 2010 door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie 2040 en de daarin
opgenomen Hoogbouwvisie. Het grootste deel van de buurt valt in de zone waar
hoogbouw van maximaal 60 m mogelijk is. Slechts een klein deel ligt in een zone waar
een enkel hoogbouwaccent mogelijk is, maar bij een wijk met zoveel woontorens is van
een accent geen sprake meer. Bovendien bleek uit de Hoogbouw Effect Rapportage dat
de hoogbouw zelfs te zien is vanuit enkele rakken van de hoofdgrachten in het Unesco
Werelderfgoed. Om die reden hebben zowel de afdeling Ruimte en Duurzaamheid als
Monumenten en Archeologie een negatief advies gegeven, prompt gevolgd door stadsdeel
Centrum.
Het plan wekte ook de afkeer op van architect Sjoerd Soeters die op een discussieavond
georganiseerd door Arcam, waaraan ook de VVAB deelnam, aankondigde aan te zullen
tonen dat de doelstellingen van het aantal woningen en de gewenste dichtheid en
stedelijkheid ook zónder super-hoogbouw zijn te realiseren. Soeters presenteerde een
alternatief plan op een tweede discussieavond op 28 maart 2017. Uit het plan blijkt dat de
gemeentelijke huisvestingsdoelen zijn te bereiken zonder extreme hoogbouw en met meer
perspectief op een prettige openbare verblijfsruimte. De politieke besluitvorming wordt
verwacht in juni 2017, waarna de VVAB zich zal moeten beraden of zij bezwaar en beroep
zal aantekenen tegen de plannen.
Geurt Brinkgrevebrug
Brug nummer 296, over de Recht Boomssloot bij de Kromme Boomssloot in de
Nieuwmarktbuurt, werd op 9 februari 2017 vernoemd naar de oprichter van onze
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vereniging, Geurt Brinkgreve (1917-2005), in het bijzijn van zijn weduwe, Sjuwke
Brinkgreve-Kunst. Bij de onthulling van de naambordjes op de brug sprak namens onze
vereniging oud-voorzitter Jos Otten.
Met het vernoemen van de brug naar Geurt Brinkgreve, in zijn 100ste geboortejaar, laat de
gemeente haar erkentelijkheid blijken voor de strijd die hij voerde. Geurt was immers
gekant tegen het toenmalige gemeentebeleid van verkeersdoorbraken en cityvorming. De
betekenis van zijn inzet voor het behoud en herstel van de historische binnenstad is
bijzonder groot. Er is een lange lijst op te stellen van restauraties in Amsterdam waarbij
Brinkgreve betrokken is geweest. Zijn manifest Alarm in Amsterdam of het lot der oude
binnensteden uit 1956 was een keerpunt in het stedenbouwkundig denken over het
centrum van Amsterdam. Het tij keerde langzaam, Stadsherstel floreerde, het wonen in
een monument raakte langzaam maar zeker in de mode en de oude binnenstad herleefde.
Anno 2017 is wel duidelijk dat juist die gerestaureerde Amsterdamse binnenstad een
ongekend stedenbouwkundig succes is geworden, met als kroon op het werk een plaats
op de Unesco Werelderfgoedlijst.
Geurt Brinkgreve was ook de initiatiefnemer van de zgn. Mirakelkolom, een vrijstaande
zuil, samengesteld uit fragmenten van de in 1908 gesloopte Heilige Stede (oftewel de
Nieuwezijds Kapel). Deze kapel was in 1345 gesticht ter plaatse van het woonhuis waar
een miraculeuze gebeurtenis zou hebben plaatsgevonden: de hostie die een stervende
man had uitgebraakt, was ongeschonden teruggevonden in het haardvuur waarin het was
geworpen. De kapel uit 1345 werd in 1452-1455 groter en fraaier herbouwd. Het Mirakel
van Amsterdam trok vele bedevaartgangers en heeft belangrijk bijgedragen aan de
opkomst van Amsterdam. De plaatsing van de Mirakelkolom op het Rokin in 1988 was een
initiatief van de Stichting Amsterdam Versierd, met medewerking van het Genootschap
van de Stille Omgang. Na jarenlang op het Rokin te hebben gestaan, verdween de kolom
in 2001 miraculeus. Hij stond in de weg vanwege de verplaatsing van ondergrondse
kabels, noodzakelijk vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn. De gemeente beloofde dat
de kolom zou terugkeren. Deze lag meer dan een decennium ingepakt in een ijzeren
frame, eerst op een opslagterrein bij het Ventilatorgebouw van de IJ-tunnel in AmsterdamNoord, daarna op de gemeentewerf in Sloterdijk. Op 25 februari 2017 werd de
Mirakelkolom opnieuw opgericht, min of meer op dezelfde locatie als waar hij tot 2001
stond.
Uit de vereniging
De vereniging was bijzonder actief in het schrijven van zienswijzen, inspraakreacties,
raadsadressen, bezwaarschriften en beroepsschriften en organiseerde ook
bijeenkomsten. De maandelijkse verenigingsborrels in de Zuiderkerk hebben hun
bestaansrecht bewezen door de massale opkomst en de geanimeerde discussies. Gasten
op de borrels waren achtereenvolgens: Marianne Loof, voorzitter van de Commissie voor
Welstand en Monumenten, over het welstandsbeleid, Arjen Hoogeveen en Robby van
Beveren, gebiedsbeheerders van de gemeente, over de gebiedsplannen, wethouder Ivens
over de shortstay-problematiek, Herbert van Hasselt over de stegen in het oude stadshart,
Guusje ter Horst en Zeeger Ernsting over de openbare ruimte, Theo Rouwhorst over zijn
boek over herplaatste geveltoppen, Dick Eberhard over zijn actie Red de buurtwinkels en
Herman Vuysje en Marian van de Veen over het door hen samengestelde boek over de
Wallen. Ook de vereniging zelf presenteerde zich aan de leden. Hendrik Battjes en Egbert
Boeker gaven op de borrel in april een presentatie over het zelf meten van hinderlijk geluid
bij evenementen in de straat of buurt. Ook was er aandacht voor het werk van de
werkgroepen.
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De jaarlijkse Amsterdam Verjaardag op 27 oktober 2016 stond in het teken van de drukte
in de binnenstad. De Geurt Brinkgreve-lezing werd op deze bijeenkomst gehouden door
onderzoeksjournalist Floor Milikowski. Zij is gespecialiseerd in stedelijke en ruimtelijke
ontwikkeling en stedelijke cultuur, en schrijft voor De Groene Amsterdammer een
interessante artikelenreeks onder de titel Van wie is de stad? Hierin gaat zij op zoek
naar het ware verhaal achter de toenemende druk op het stadscentrum. Wie heeft
de macht en wie verdient het geld in het succesvolle Amsterdam van de 21ste eeuw? En
minstens zo belangrijk: wie zijn de verliezers in het keiharde spel om geld, grond en
stenen. Na de lezing volgde een gezellig samenzijn. De verjaardagstaart werd
aangesneden door Cees Holtkamp.
Het bestuur kwam in de verslagperiode bijeen op 8 juni, 13 juli, 31 augustus, 28
september, 2 november en 19 december 2016 en 7 februari, 8 maart en 6 april 2017. Het
bestuur bestond uit: Jacques de Smidt (voorzitter), Fred Kramer (secretaris), Hans Lurvink
(penningmeester), Yellie Alkema, Els Iping, Dick van der Kroon, Arnoud Noordam en Gerrit
Vermeer. Bij de bestuursvergaderingen waren ook bureausecretaris Walther
Schoonenberg en notuliste Juliet Oldenburger aanwezig. Daarnaast kwam het dagelijks
bestuur bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, pus de
bureausecretaris, bijna wekelijks bijeen.
De Algemene Vergadering werd gehouden op 28 mei 2016. Naast de gebruikelijke
vaststelling van de jaarstukken, werd afscheid genomen van voorzitter Jos Otten en
bestuurslid Diana Wind, werden Jacques de Smit en Arnoud Noordam benoemd tot
voorzitter, resp. bestuurslid, en werden enkele besluiten genomen over de werkwijze van
de vereniging. Twee daarvan betreffen wijziging van de statuten, die worden verwerkt door
de notaris.
Werkgroepen en commissies
Het bestuur wordt geassisteerd door een aantal werkgroepen en commissies, die een
specifiek ‘mandaat’ hebben van het bestuur, te weten de Werkgroep Waakhond, de
Werkgroep Balans, de Werkgroep Water, de ad hoc werkgroep Gebiedsplannen, de
Excursiecommissie en de Redactie(commissie) van ons blad ‘Binnenstad’. De leden die
daar in het verslagjaar aan deelnamen worden vermeld in de bijlage.
In het verslagjaar heeft de Werkgroep Gebiedsplannen, onder leiding van Betty Nijmeijer,
zich beziggehouden met het becommentariëren van de concept Gebiedsplannen Oost en
West 2017 van stadsdeel Centrum. Er is zowel schriftelijk gereageerd als ingesproken op
het AB van de Bestuurscommissie. Er waren vijf onderwerpen die prominent naar voren
kwamen en de aandacht van de VVAB vroegen: gebrek aan handhaving, ongewenste
toename van terrassen op brugvleugels, toename van illegale hotels en vakantieverhuur,
overlast van touringcars en de onleefbaarheid in 1012, het Wallengebied. In zijn
algemeenheid kwam in de gebiedsplannen een beeld naar voren van een stadsbestuur
dat haar stad gebruikt als ‘verdienmodel’, door het denken in termen van economisch
rendement te laten prevaleren, ten koste van de leefbaarheid voor inwoners en
werkenden!
Het bestuur van de VVAB heeft in haar reactie op de plannen (d.d. 1-1-2016) de adviezen
van de werkgroep overgenomen. Samengevat:
- De huidige (standaard)handhavingssystematiek moet kritisch onder de loep worden
genomen, zodat er meer op maat kan worden gehandhaafd. De capaciteit moet drastisch
worden verhoogd en bevoegdheden van de handhavers behoeven uitbreiding.
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- Het herinvoeren van (extra) precariobelasting kan mogelijk de uitdijende terrassen op
brugvleugels beteugelen. Deze terrassen beperken en tasten de openbare ruimte aan van
de historische binnenstad en creëren ook nog eens onveilige situaties voor voetgangers.
- Het instellen van een meldings- en vergunningsplicht voor alle vormen van
toeristenverhuur en daarvan een openbaar register aanleggen, om omwonenden en
handhavers meer handvatten te geven om eventuele illegaliteit te checken. Het reguliere
woninggebruik en de sociale cohesie in het centrum moeten beschermd worden.
- Het invoeren van een verbod op (het parkeren van) touringcars in de binnenstad.
- Het herinvoeren van het zgn. ‘Project 1012’ op de Wallen om de aangetaste leefbaarheid
weer te herstellen. En het opnieuw vestigen van een politie-dependance midden in het
Wallengebied om de veiligheid(sbeleving) te vergroten.
Eind 2016 constateerde de werkgroep dat er een ongewenste overlap in focus ontstond
met die van de werkgroep Balans, waarna de werkgroep Gebiedsplannen op eigen
verzoek is opgeheven. Daarbij is besloten het volgen van de ‘afgeslankte’ gebiedsplannen
-het opstellen van overzichten van aanpassingen per gebied- toe te voegen aan de
opdracht van de werkgroep Balans. Deze is aangevuld met twee leden van de opgeheven
werkgroep.
De Werkgroep Water bestond bij aanvang van het verslagjaar uit vier actieve leden onder
voorzitterschap van Diana Wind. Zij heeft het voorzitterschap en lidmaatschap van de
werkgroep in de eerste helft van het jaar neergelegd, maar bleef wel als adviseur aan de
werkgroep verbonden. Ook heeft zij enkele lopende dossiers, zoals de hottug afgerond.
Het voorzitterschap/coördinatorschap wordt sindsdien waargenomen door één van de
leden. De overige drie leden hebben het bestuur te kennen gegeven de werkgroep te
willen uitbreiden en een nieuwe voorzitter te zoeken. Hiervoor zijn diverse acties
ondernomen, waaronder het gericht benaderen van leden die in een enquete
belangstelling voor het werkveld water hadden aangegeven. Aan het einde van het
verslagjaar heeft dit geresulteerd in de komst van zes belangstellenden, c.q. potentiële
leden. Er is nog geen nieuwe voorzitter benoemd. De werkgroep streeft naar verjonging
en een meer integrale aanpak van het werkveld. Dankzij het vele werk van Diana Wind is
er lof van het stadhuis en Waternet voor de coöperatieve en opbouwende wijze waarop de
VVAB zich heeft opgesteld t.a.v. waterzaken en -beleid.
In 2016 heeft de Excursiecommissie 11 activiteiten georganiseerd, zoals lezingen over
‘Hoe woonden Amsterdammers in de 16e eeuw?’, een lezing van Otto Bleeker over de
vroedvrouw in de 17de eeuw, en rondleidingen zoals door het Kattenkabinet en een lezing
en rondleiding in de Joke Smit School. Deze laatste activiteit vond plaats in het kader van
het jaar van de Amsterdamse School. De excursies leidden de deelnemers naar de Ceuvel
in Noord, we wandelden met twee architecten door Borneo/Sporenburg en liepen door de
prachtige Oosterbegraafplaats. Twee boottochten midden in de zomer brachten onze
leden op bijzondere plekken waardoor we de stad met andere ogen hebben bekeken.
Zoals gewoonlijk waren bijna alle activiteiten volgeboekt.
Eind van het het jaar nam Elizabeth Bracht na tien jaar afscheid van de
Excursiecommissie. Er zijn drie nieuwe leden benoemd (zie bijlage).
De activiteiten van de werkgroep Balans komen voldoende aan bod in de voorgaande
hoofdstukken en die van de werkgroep Waakhond in mindere mate.
Tenslotte
Het aantal leden van onze vereniging heeft zich in 2016 gestabiliseerd na de onstuimige
groei in 2015. Ten opzichte van de begroting zijn de baten circa € 10.000 hoger
uitgevallen door de groei van het aantal leden in 2015. Gedurende 2016 zijn er 208
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nieuwe leden bijgekomen, hier staat tegenover dat 214 leden hun lidmaatschap hebben
opgezegd, dan wel zijn overleden. Uit deze aantallen blijkt, dat de aangepaste doelstelling
van een groei van 3000 naar 3.500 (of zelfs 5000) leden aan het einde van 2016 niet is
gerealiseerd. Wij zullen doorgaan met ledenwerf campagnes om groei van het aantal
leden te blijven stimuleren. In het verslagjaar verscheen al een nieuwe ledenfolder waarin
een bon is opgenomen zodat mensen zich ook op die manier - naast het ledenformulier op
de website - kunnen opgeven als lid van onze vereniging. De VVAB heeft de officiële
status Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zodat onze leden contributies
en eventuele extra donaties fiscaal kunnen aftrekken. Een speciale vermelding verdient
het legaat van 27.000 euro dat de heer Mol ons heeft nagelaten.
WS, 28/4/2017
Bijlage: 1
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Bijlage: overzicht leden werkgroepen en commissies
Werkgroep Waakhond
Jan Fraijman, voorzitter
Gerrit Vermeer (bestuurslid)
James Rijkschroeff
Johan de Wolff
Ruud Heus, digitaal assistent
Werkgroep Water
Joost Smit, tijdelijk voorzitter/coördinator
Fokko Huisman
Dingeman Coumou
Jaap Swart
Diana Wind, adviseur
Excursie-commissie
Josine van de Voort, voorzitter
Aart Janszen, administrateur
Yellie Alkema (bestuurslid)
Marion Hilhorst
Werkgroep Balans
Els Iping, voorzitter (bestuurslid)
Yellie Alkema (bestuurslid)
Lucie Snoeker
Jeroen van der Hulst
Karien Maas, contactpersoon Vivre la Ville
Jan Hesseling (sinds half maart 2017)
Gedi van Schriek (sinds half maart 2017)
Werkgroep Gebiedsplannen
Betty Nijmeijer, voorzitter
Yellie Alkema (bestuurslid)$(tot eind juni 2017)
Bert Nap
Jacob Stroet (tot begin juni 2016)
Jan Hesseling
Gedi van Schriek
Redactie Binnenstad
Wilfred van Leeuwen, hoofdredacteur
Vincent van Rossem (oud-hoofdredacteur)
Gerrit Vermeer (bestuurslid)
Juliet Oldenburger (eindredactie)
Radboud van Beekum
Onno Boers
Eveline Brilleman
Gert Eijkelboom
Guido Hoogewoud
Rob de Nooy (vormgeving)
Wim Ruigrok (fotografie)
9

