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Uw selectie:

Aantal inspanningen: 144

Buurt: 1. Centrum West
Periode: september 2016 - december 2016

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

1.1.1.a

1. Centrum West

Stadsdeel

Bevorderen/ beschermen/

Niet bekend

Toevoegen van 50 woningen

Nieuwe woningen

Gerealiseerd

Toelichting
in uitvoering

per jaar.

versterken woonfunctie
(toevoegen woningen,
handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.b

Wonen boven bedrijven

1. Centrum West

Stadsdeel

Bevorderen/ beschermen/

Niet bekend

Subsidieren van wonen boven

in uitvoering

bedrijven.

versterken woonfunctie
(toevoegen woningen,
handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.d

ondersteunen ouderen

1. Centrum West

RVE Wonen

Bevorderen/ beschermen/

Niet bekend

Ondersteunen van ouderen om

versterken woonfunctie

zo lang als mogelijk zelfstandig

(toevoegen woningen,

te kunnen blijven wonen

in uitvoering

handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.e

woningaanpassingen

1. Centrum West

RVE Wonen

Bevorderen/ beschermen/
versterken woonfunctie
(toevoegen woningen,
handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)

Niet bekend

Informeren over
woningaanpassingen

in uitvoering

Nummer Activiteit
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Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

1.1.1.f

1. Centrum West

RVE Wonen

Bevorderen/ beschermen/

Niet bekend

Inzetten van een wooncoach

in uitvoering

Niet bekend

Inzet op behoud van sociale

voorbereidingsfase

wooncoach

Gerealiseerd

Toelichting

versterken woonfunctie
(toevoegen woningen,
handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.g

sociale huurwoningen

1. Centrum West

RVE Wonen

Bevorderen/ beschermen/

huurwoningen

versterken woonfunctie
(toevoegen woningen,
handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.h

basisfuncties

1. Centrum West

Stadsdeel

Bevorderen/ beschermen/

RVE Onbekend

in uitvoering

Ondersteuning huisvesting voor

versterken woonfunctie

basisfuncties voor bewoners

(toevoegen woningen,

zoals huisartsen en

handhaving illegale hotels,

kinderdagverblijven

stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.i

woonklimaat

1. Centrum West

Stadsdeel

Bevorderen/ beschermen/

Bewoners(organisaties)

Behoud en uitbreiding van

versterken woonfunctie

Ondernemers(vereniging)

functies die bijdragen aan

(toevoegen woningen,

woonklimaat (speciaalzaken,

handhaving illegale hotels,

winkels voor dagelijkse

stimuleren/ondersteunen

boodschappen)

in uitvoering

basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.j

pandeigenaren

1. Centrum West

Stadsdeel

Bevorderen/ beschermen/

Niet bekend

Contact met pandeigenaren

Niet bekend

Oprichting van een ontwikkel-

in uitvoering

versterken woonfunctie
(toevoegen woningen,
handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.k

Beheermaatschappij
1012inc

1. Centrum West

RVE

Bevorderen/ beschermen/

Projectmanagementbureau

versterken woonfunctie

en beheermaatschappij

(toevoegen woningen,

1012inc.

handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)

Oprichting voltooid in 2016

afgerond

Nummer Activiteit
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Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

1.1.1.l

1. Centrum West

RVE

Bevorderen/ beschermen/

Niet bekend

1012inc door verwerving,

Projectmanagementbureau

versterken woonfunctie

ontwikkeling en beheer rol

(toevoegen woningen,

spelen in de branchering

handhaving illegale hotels,

(middelen van gemeente zijn

stimuleren/ondersteunen

hierin beperkt)

1212inc

Gerealiseerd

Toelichting
in uitvoering

basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.m

gebiedsontwikkeling

1. Centrum West

Stadsdeel

1.1 Bevorderen/ beschermen/

Bewoners(organisaties)

Restaurants en café alleen

versterken woonfunctie

Ondernemers(vereniging)

toegevoegd waar

(toevoegen woningen,

bestemmingsplan dit toestaat

handhaving illegale hotels,

en zaak een bijdrage levert aan

stimuleren/ondersteunen

gebiedsontw.

in uitvoering

basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.n

horecadelen

1. Centrum West

Stadsdeel

Bevorderen/ beschermen/

RVE Handhaving en

Handhaving op naleving regels

versterken woonfunctie

Toezicht

voor horecadelen in winkels bij

(toevoegen woningen,

constatering van excessen en

handhaving illegale hotels,

intergrale controles

in uitvoering

stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.o

Handhaving verkoop

1. Centrum West

Stadsdeel

voedsel

Bevorderen/ beschermen/

RVE Handhaving en

Vervolg handhavingsactie op

versterken woonfunctie

Toezicht

prominente bereiding en

(toevoegen woningen,

verkoop van voedsel voor

handhaving illegale hotels,

directie consumpties in winkels

in uitvoering

stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.p

hotelbeleid

1. Centrum West

RVE Economie

Bevorderen/ beschermen/

Stadsdeel

Wat gebeurt er met nieuw

afgerond

hotelbeleid

versterken woonfunctie
(toevoegen woningen,
handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.q

hotels

1. Centrum West

Stadsdeel

Bevorderen/ beschermen/

Hotelloods RVE Ruimte en

Toevoegen van hotels is vrijwel

Uitbreiding Winston gaat niet door.

versterken woonfunctie

Duurzaamheid

uitgesloten (in 1012 alleen nog

Uitbreiding Meetingpoint is vergund.

(toevoegen woningen,

mogelijk uitbreiding Winston en

handhaving illegale hotels,

Meetingpoint)

stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)

in uitvoering
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1.1.1.r

1. Centrum West

Stadsdeel

Bevorderen/ beschermen/

RVE Handhaving en

Uitbreiding verbodgebied voor

versterken woonfunctie

Toezicht

straatartiesten en muzikanten

verbodgebied

Gerealiseerd

Toelichting
afgerond

met Burgwallen Noord

(toevoegen woningen,
handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.s

Handhaving

1. Centrum West

RVE Wonen

woningverhuur

Bevorderen/ beschermen/

Stadsdeel

Handhaving op verhuur van

versterken woonfunctie

woningen aan toeristen en

(toevoegen woningen,

illegale hotels.

in uitvoering

handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.t

overlast short stay

1. Centrum West

RVE Wonen

Bevorderen/ beschermen/

Stadsdeel

Extra aandacht voor overlast

in uitvoering

van short stay appartementen

versterken woonfunctie
(toevoegen woningen,
handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.1.u

funderingsonderzoek

1. Centrum West

Stadsdeel

Bevorderen/ beschermen/

Niet bekend

Uitvoeren van circa 20 casco

in uitvoering

funderingsonderzoeken

versterken woonfunctie
(toevoegen woningen,
handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.3.a

Rode loper

1. Centrum West

Stadsdeel

Aanleg Rode Loper, openbare

RVE

Bevorderen/ beschermen/

Projectmanagementbureau

versterken woonfunctie

ruimte boven het tracé van de

(toevoegen woningen,

Noord/Zuidlijn

in uitvoering

handhaving illegale hotels,
stimuleren/ondersteunen
basisfuncties) (Functiebalans
bewaren, 1012)
1.1.3.b

Vernieuwing Munt en

1. Centrum West

Rokin

RVE

Herinrichting openbare ruimte:

Projectmanagementbureau

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds

Stadsdeel

Werken aan vernieuwing van

in uitvoering

de Munt en het Rokin.

Voorburgwal, Nes.
1.1.3.c

Fietsgarage Beursplein

1. Centrum West

Stadsdeel

Voorbereidende

RVE

Herinrichting openbare ruimte:

Projectmanagementbureau

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds

werkzaamheden ﬁetsgarage

Voorburgwal, Nes

onder Beursplein.

in uitvoering
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1.1.3.d

1. Centrum West

Stadsdeel

Herinrichting openbare ruimte:

RVE Handhaving en

Handhavingskoppel op het

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds

Toezicht

Damrak.

handhavingskoppel
Damrak

Gerealiseerd

Toelichting
afgerond

Voorburgwal, Nes
1.1.3.e

Visie Burgwallen NZ

1. Centrum West

RVE

Herinrichting openbare ruimte:

RVE Verkeer en Openbare

Schetsontwerp,

Projectmanagementbureau

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds

Ruimte

kosteninventarisatie, fasering

in uitvoering

uitwerken van de visie

Voorburgwal, Nes

Burgwallen Nieuwezijde
1.1.3.f

voorstellen herinrichting

1. Centrum West

Stadsdeel

NZVBW

Herinrichting openbare ruimte:

RVE Verkeer en Openbare

Vooruitlopend op de

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds

Ruimte

herinrichting NZVBW worden

in uitvoering

voorstellen uit de buurt die

Voorburgwal, Nes

passen in de visie actie
ondersteund
1.1.3.g

planbegeleiding stegen

1. Centrum West

Stadsdeel

Herinrichting openbare ruimte:

AFK

Initiatieven om stegen van

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds

meer levendigheid te voorzien

Voorburgwal, Nes

worden ondersteund door

in uitvoering

planbegeleiding/incidentele
subsidies
1.1.3.h

Project 9 stegen

1. Centrum West

Stadsdeel

Herinrichting openbare ruimte:

AFK

Gemeente begeleid het

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds

opwaarderen van de stegen

Voorburgwal, Nes

tussen het Damrak (project "9

voorbereidingsfase

stegen")
1.1.3.i

verlichting stegen

1. Centrum West

Stadsdeel

Herinrichting openbare ruimte:

RVE Verkeer en Openbare

Ondersteunen van de

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds

Ruimte

verlichtingsplannen stegen
ondernemers Rokin

Voorburgwal, Nes
1.1.3.j

Walmuur OZ

1. Centrum West

Stadsdeel

Achterburgwal

Herinrichting openbare ruimte:

voorbereidingsfase

Niet bekend

Walmuurvernieuwing Oudezijds

in uitvoering

Achterburgwal hervat

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds
Voorburgwal, Nes

1.1.3.k

1.1.3.l

Politie Nieuwezijds Kolk

politiesteiger

1. Centrum West

1. Centrum West

Stadsdeel

Stadsdeel

Herinrichting openbare ruimte:

Politie

Aanpassingen Nieuwezijds Kolk

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds

i.v.m. de vestiging politie aan

Voorburgwal, Nes.

het plein.

Herinrichting openbare ruimte:

Niet bekend

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds

Politiesteiger Natte Damrak

afgerond

voorbereidingsfase

wordt verwijderd

Voorburgwal, Nes
1.1.3.m

Herinrichting Nes

1. Centrum West

Stadsdeel

Herinrichting openbare ruimte:

OV Nes

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds

Voorbereiding herinrichting

voorbereidingsfase

Nes.

Voorburgwal, Nes
1.1.3.n

UB

1. Centrum West

Stadsdeel

Herinrichting openbare ruimte:
o.a. Rode Loper, Nieuwezijds
Voorburgwal, Nes

Uva

Start renovatie- en
bouwwerkzaamheden UB

voorbereidingsfase

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

1.1.3.o

1. Centrum West

RVE

Herinrichting openbare ruimte:

RVE Verkeer en Openbare

Start voorbereiding

Projectmanagementbureau

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds

Ruimte Stadsdeel

herinrichting Nieuwezijde

Herinrichting Voorburgwal
NZ

Voorburgwal, Nes

Gerealiseerd

Toelichting
voorbereidingsfase

Voorburgwal tussen de
Paleisstraat en Spui.

1.1.3.p

Beheerplan Rokin

1. Centrum West

Stadsdeel

Herinrichting openbare ruimte:

BIZ

Opstellen beheerplan Rokin.

afgerond

AFK Stadsdeel

Realisatie en onthulling Dam

afgerond

o.a. Rode Loper, Nieuwezijds
Voorburgwal, Nes
1.1.3.q

1.1.5.a

Memorial 7 mei 1945

ﬁetsgarages

1. Centrum West

1. Centrum West

Stigting DAM

1.3 Herinrichting openbare
ruimte: o.a. Rode Loper,

memorial voor slachtoﬀers van

Nieuwezijds Voorburgwal, Nes

7 mei 1945.

RVE

Overlast ﬁetsparkeren

Projectmanagementbureau

terugdringen o.a. in stegen,

Ivy Group NS Stadsdeel

Fietsgarages Beursplein, Nes bij

voorbereidingsfase

station Rokin in voorbereiding.

Muntplein en Dam
1.1.5.b

Fietscoaches dam

1. Centrum West

Stadsdeel

1.5 Overlast ﬁetsparkeren

BIZ

terugdringen o.a. in stegen,

Inschakelen ﬁetscoaches op de

afgerond

Dam.

Muntplein en Dam
1.1.5.C

ﬁetsparkeervoorzieningen

1. Centrum West

Stadsdeel

Overlast ﬁetsparkeren

Niet bekend

terugdringen o.a. in stegen,

Realisatie

in uitvoering

ﬁetsparkeervoorzieningen

Muntplein en Dam
1.1.5.d

ﬁetswrakken

1. Centrum West

Stadsdeel

Overlast ﬁetsparkeren

S&H

Verwijderen ﬁetswrakken

in uitvoering

S&H

Sticker- en verwijder acties:

in uitvoering

terugdringen o.a. in stegen,
Muntplein en Dam
1.1.5.e

Verwijderacties

1. Centrum West

Stadsdeel

ongebruikte ﬁetsen

1.1.5.f

1.1.5.g

1.1.6.a

handhaving ﬁetsen

Regels ﬁetshuurders

Vergunning/RVV/TVM

1. Centrum West

1. Centrum West

1. Centrum West

Handhaving

Handhaving

Stadsdeel

Overlast ﬁetsparkeren
terugdringen o.a. in stegen,

maximaal 6 weken parkeren

Muntplein en Dam

ﬁets.

Overlast ﬁetsparkeren

Gebiedsteam

Wanneer handhaving eﬀectief

terugdringen o.a. in stegen,

dan handhaving op uitgestalde

Muntplein en Dam

ﬁetsen en verhuurbedrijven.

Overlast ﬁetsparkeren

Gebiedsteam

Aanmoedigen verhuurbedrijven

terugdringen o.a. in stegen,

gedrags- en verkeersregels

Muntplein en Dam

meegegeven aan klanten

Verkeer/bereikbaarheid

RVE Verkeer en Openbare

Advisering op vergunning/RVV/

Uitvoeren maatregelen

Ruimte

TVM aanvragen.

Bereikbare Binnenstad,
terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water

in uitvoering

nog niet gestart

in uitvoering

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

1.1.6.b

1. Centrum West

Stadsdeel

Verkeer/bereikbaarheid

RVE Verkeer en Openbare

Autovrij maken Singel tussen

Uitvoeren maatregelen

Ruimte

Spui en Munt

Verkeer/bereikbaarheid

RVE Verkeer en Openbare

Uitwerken mogelijke

Uitvoeren maatregelen

Ruimte

maatregelen autoluwe

autovrije singel

Gerealiseerd

Toelichting
afgerond

Bereikbare Binnenstad,
terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.c

autoluwe burgwallen NZ

1. Centrum West

Stadsdeel

voorbereidingsfase

Burgwallen Nieuwe zijde

Bereikbare Binnenstad,
terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.d

Autoluwe Burgwallen OZ

1. Centrum West

Stadsdeel

Verkeer/bereikbaarheid

BIZ IBO RVE Verkeer en

Onderzoek uitbreiding autoluwe

Uitvoeren maatregelen

Openbare Ruimte

gebied Burgwallen Oude Zijde.

BIZ

Stimuleren gebruik kleine

voorbereidingsfase

Bereikbare Binnenstad,
terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.e

Elektriche wagens

1. Centrum West

Stadsdeel

Verkeer/bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen

elektrische wagens bij

Bereikbare Binnenstad,

leveranciers.

in uitvoering

terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.f

vervoer over water

1. Centrum West

Stadsdeel

Verkeer/bereikbaarheid

Niet bekend

Ondersteunen vervoer over

Uitvoeren maatregelen

water door aanpassingen

Bereikbare Binnenstad,

openbare ruimte

voorbereidingsfase

terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.g

Venstertijden

1. Centrum West

Stadsdeel

Verkeer/bereikbaarheid

BIZ

Onderzoek naar uitbreiding

in uitvoering

venstertijden laden en lossen

Uitvoeren maatregelen
Bereikbare Binnenstad,
terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.h

Bedrijfsafval over water

1. Centrum West

Stadsdeel

Verkeer/bereikbaarheid

BIZ

Intitiatieven voor inzameling

Uitvoeren maatregelen

van bedrijfsafval over water

Bereikbare Binnenstad,

worden begeleid

terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water

in uitvoering

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

1.1.6.i

1. Centrum West

Stadsdeel

Verkeer/bereikbaarheid

BIZ

Ondersteunen van initiatieven

Vuilinzamelaars

Uitvoeren maatregelen

om het aantal vuilinzamelaars

Bereikbare Binnenstad,

per gebied terug te dringen

Gerealiseerd

Toelichting
in uitvoering

terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.j

Opheﬀen parkeerplaatsen

1. Centrum West

Stadsdeel

VBWNZ

Verkeer/bereikbaarheid

Niet bekend

Parkeerplaatsen opheﬀen

Uitvoeren maatregelen

Nieuwezijds Voorburgwal

Bereikbare Binnenstad,

(mogelijk Spuistraat)

voorbereidingsfase

terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.k

huren parkeerplaatsen

1. Centrum West

Verkeer/bereikbaarheid

RVE Parkeren Stadsdeel

Onderzoek naar huren

Uitvoeren maatregelen

bestaande parkeerplaatsen in

Bereikbare Binnenstad,

bestaande garages

terugdringen zwaar verkeer

vergunninghouders

in uitvoering

door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.l

opheﬀen parkeerplaatsen

1. Centrum West

Stadsdeel

Verkeer/bereikbaarheid

Niet bekend

Incidenteel opheﬀen

Uitvoeren maatregelen

parkeerplaatsen voor

Bereikbare Binnenstad,

ﬁetsparkeren

in uitvoering

terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.m

Maximumsnelheid 1012

1. Centrum West

UAM

Verkeer/bereikbaarheid

Stadsdeel

Onderzoek naar maximum

Uitvoeren maatregelen

snelheid 30 km in hele

Bereikbare Binnenstad,

deelgebied 1012

in uitvoering

terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.n

Maximumsnelheid VBWNZ

1. Centrum West

Stadsdeel

en Spui

Verkeer/bereikbaarheid

RVE Verkeer en Openbare

Streven Nieuwe

Uitvoeren maatregelen

Ruimte

Zijdsvoorburgwal en Spuistraat

voorbereidingsfase

invoeren 30 km.

Bereikbare Binnenstad,
terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.o

oversteekplaatsen

1. Centrum West

Stadsdeel

Verkeer/bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen
Bereikbare Binnenstad,
terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water

Niet bekend

Zoeken naar oplossingen
oversteekplaatsen verbeteren

in uitvoering

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

1.1.6.p

1. Centrum West

Stadsdeel

Verkeer/bereikbaarheid

Niet bekend

Waar mogelijk maatregelen om

doorloopruimte

Uitvoeren maatregelen

doorloopruimte te verbeteren

Bereikbare Binnenstad,

voor minder validen

Gerealiseerd

Toelichting
in uitvoering

terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.q

winkeltoegankelijkheid

1. Centrum West

Stadsdeel

Verkeer/bereikbaarheid

stichting

(Financieel) ondersteunen van

Uitvoeren maatregelen

winkeltoegankelijkheid

organisaties die

Bereikbare Binnenstad,

winkeltoegankelijkheid

terugdringen zwaar verkeer

verbeteren door oprijplaten

afgerond

door stimuleren vervoer over
water
1.1.6.r

taxis oproepen

1. Centrum West

Nieuwmarkt

taxiteam

Onderzoek naar alleen taxi's

Is een actie uit het gebiedsplan 1011. Het nog niet gestart

RVE Verkeer en Openbare

Verkeer/bereikbaarheid

Ruimte

Uitvoeren maatregelen

toe laten tot de Nieuwmarkt die gebiedsteam 1011 is verantwoordelijk

Bereikbare Binnenstad,

zijn opgeroepen

voor de uitvoering.

terugdringen zwaar verkeer
door stimuleren vervoer over
water
1.2.2.a

functieaanbod

1. Centrum West

Stadsdeel

Opwaarderen functieaanbod/

Bewoners(organisaties)

Opwaarderen functieaanbod

bijdragen aan doorbreken

door ondersteuning van

criminele infrastructuur door

projecten en afspraken met

stop en terugdringen

pandeigenaren/verkopers/

criminaliteit gevoelige functies

ontwikkelaars

in uitvoering

(doelstelling project 1012)
1.2.2.b

9 sleutelprojecten

1. Centrum West

Stadsdeel

Opwaarderen functieaanbod/

hotel RVE Ruimte en

Ondersteunen van 9

bijdragen aan doorbreken

Duurzaamheid

sleutelprojecten

Niet bekend

Ondersteunen van 4

in uitvoering

criminele infrastructuur door
stop en terugdringen
criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)
1.2.2.c

herontwikkeling

1. Centrum West

Stadsdeel

Opwaarderen functieaanbod/

in uitvoering

herontwikkelingsprojecten

bijdragen aan doorbreken
criminele infrastructuur door
stop en terugdringen
criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)
1.2.2.d

oprichten 1012inc

1. Centrum West

RVE

Opwaarderen functieaanbod/

Projectmanagementbureau

bijdragen aan doorbreken
criminele infrastructuur door
stop en terugdringen
criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)

Stadsdeel

Oprichten ontwikkel- en
beheermaatschappij 1012 inc.

afgerond

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

1.2.2.e

1. Centrum West

RVE Ruimte en

Opwaarderen functieaanbod/

Stadsdeel

Onderzoek naar beschikbare

Duurzaamheid

bijdragen aan doorbreken

instrumentarium beter te

criminele infrastructuur door

benutten om ongewenste

stop en terugdringen

ontwikkelinge af te remmen/

criminaliteit gevoelige functies

tegen te gaan

afremmen ontwikkelingen

Gerealiseerd

Toelichting
voorbereidingsfase

(doelstelling project 1012)
1.2.2.f

Straatgerichte aanpak

1. Centrum West

Stadsdeel

VBWNZ

Opwaarderen functieaanbod/

Ondernemers(vereniging)

Straatgerichte aanpak richten

bijdragen aan doorbreken

op eigenaren en

criminele infrastructuur door

ondernemingen op de

stop en terugdringen

Nieuwezijds Voorburgwal

in uitvoering

criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)
1.2.2.g

coﬀeeshopeigenaren

1. Centrum West

Stadsdeel

Opwaarderen functieaanbod/

DJZ Openbare Orde en

Ondersteunen vinden nieuwe

bijdragen aan doorbreken

Veiligheid

bedrijfsvoering van

afgerond

coﬀeeshopeigenaren

criminele infrastructuur door
stop en terugdringen
criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)
1.2.2.h

prostitutie

1. Centrum West

Stadsdeel

Opwaarderen functieaanbod/

DJZ Openbare Orde en

Handhaving APV regels

bijdragen aan doorbreken

Veiligheid

prostitutie

Niet bekend

Afname aantal prostitutie

in uitvoering

criminele infrastructuur door
stop en terugdringen
criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)
1.2.2.i

ramen

1. Centrum West

Stadsdeel

Opwaarderen functieaanbod/

in uitvoering

ramen

bijdragen aan doorbreken
criminele infrastructuur door
stop en terugdringen
criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)
1.2.2.j

panden burgwallen

1. Centrum West

CTW

Opwaarderen functieaanbod/

Stadsdeel

Controle functie/gebruik van

bijdragen aan doorbreken

panden burgwallen nieuwe

criminele infrastructuur door

zijde

voorbereidingsfase

stop en terugdringen
criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)
1.2.2.K

Reclamevoorschriften

1. Centrum West

Stadsdeel

Opwaarderen functieaanbod/

BIZ

Integrale handhaving op

bijdragen aan doorbreken

reclamevoorschriften, gebruik,

criminele infrastructuur door

vergunningen Rokin/Zeedijk

stop en terugdringen
criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)

afgerond

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

1.2.2.l

1. Centrum West

Stadsdeel

Opwaarderen functieaanbod/

Niet bekend

Hercontroles integrale

hercontroles

bijdragen aan doorbreken

handhaving Nieuwendijk,

criminele infrastructuur door

Damrak, Dam- en Spuistraat

Gerealiseerd

Toelichting
nog niet gestart

stop en terugdringen
criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)
1.2.2.m

nieuwe winkels

1. Centrum West

handhaving

Stadsdeel

Handhaving op nieuwe

RVE Handhaving en

Opwaarderen functieaanbod/

Toezicht

bijdragen aan doorbreken

vestigingen van

criminele infrastructuur door

minisupermarkten,

stop en terugdringen

massagesalons,

criminaliteit gevoelige functies

souvenirswinkels enz

in uitvoering

(doelstelling project 1012)
1.2.2.n

illegale verkoop

1. Centrum West

Stadsdeel

Gerichte handhavingsacties op

RVE Handhaving en

Opwaarderen functieaanbod/

Toezicht

bijdragen aan doorbreken

illegale verkoop alcohol/

criminele infrastructuur door

hennepzaden/truﬀels in

stop en terugdringen

souvenirswinkels

in uitvoering

criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)
1.2.2.o

overtreden regels

1. Centrum West

Stadsdeel

Opwaarderen functieaanbod/

Bouwtoezicht

Aanpak van bedrijven die vaak

in uitvoering

regels overtreden

bijdragen aan doorbreken
criminele infrastructuur door
stop en terugdringen
criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)
1.2.2.p

regels prostitutie

1. Centrum West

Stadsdeel

Opwaarderen functieaanbod/

DJZ Openbare Orde en

Toezicht/handhaving op

bijdragen aan doorbreken

Veiligheid

naleven regels prostitutie

Klimaatroute

Energiescans horecabedrijven

in uitvoering

criminele infrastructuur door
stop en terugdringen
criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)
1.2.2.q

energiescans

1. Centrum West

RVE Ruimte en

Opwaarderen functieaanbod/

Duurzaamheid

bijdragen aan doorbreken

voorbereidingsfase

in en rondom de Nes

criminele infrastructuur door
stop en terugdringen
criminaliteit gevoelige functies
(doelstelling project 1012)
1.4.2.a

gedragsbeinvloeding

1. Centrum West

Stadsdeel

Alcohol- en horecagerelateerde KHN Politie

Werken aan een plan met

(uitgaan) overlast aanpakken

innovatieve oplossingen om

met name Wallen en Voet-en

gedrag van (horeca) bezoekers

Handboogstraat

te beïnvloeden

in uitvoering

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

1.4.2.b

1. Centrum West

Stadsdeel

Alcohol- en horecagerelateerde Niet bekend

In gesprek met horeca om

(uitgaan) overlast aanpakken

afspreken te maken met als

met name Wallen en Voet-en

doel overlast te verminderen.

Afspraken met horeca

Partners

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting
in uitvoering

Handboogstraat
1.4.2.c

1.4.2.d

buurtveiligheidsteams

evaluatie alcoholverbod

1. Centrum West

1. Centrum West

Stadsdeel

Veiligheid

Alcohol- en horecagerelateerde Niet bekend

Acht handhavingsacties op de

(uitgaan) overlast aanpakken

Wallen, Zeedijk en rond Hand-

met name Wallen en Voet-en

en Voetboogstraat door

Handboogstraat

buurtveiligheidsteam

Alcohol- en horecagerelateerde Niet bekend

Evaluatie alcoholverboden en

(uitgaan) overlast aanpakken

vasstelling nieuwe verboden

met name Wallen en Voet-en

vanaf 1 maart

in uitvoering

afgerond

Handboogstraat
1.4.2.e

urilift

1. Centrum West

Stadsdeel

Alcohol- en horecagerelateerde Niet bekend

Plaatsen Urilift in de omgeving

(uitgaan) overlast aanpakken

van het Paleis

afgerond

met name Wallen en Voet-en
Handboogstraat
1.4.2.f

1.4.2.g

wildplassen ontmoedigen

horecaondernemers

1. Centrum West

1. Centrum West

Stadsdeel

Stadsdeel

Alcohol- en horecagerelateerde Niet bekend

Opwaarderen van de stegen

(uitgaan) overlast aanpakken

tussen Damrak en Nieuwendijk

met name Wallen en Voet-en

waardoor wildplassen wordt

Handboogstraat

ontmoedigd

Alcohol- en horecagerelateerde RVE Handhaving en

T&H op horecaondernemers

(uitgaan) overlast aanpakken

Toezicht

voorbereidingsfase

in uitvoering

voor het schoonhouden van

met name Wallen en Voet-en

openbare ruimte Damrak,

Handboogstraat

Warmoes, Dam- en Oude
Doelenstraat

1.4.2.h

afvalbakken

1. Centrum West

Stadsdeel

Alcohol- en horecagerelateerde Reiniging

Stimuleren ondernemers om

(uitgaan) overlast aanpakken

zelf afvalbakken neer te zetten

in uitvoering

met name Wallen en Voet-en
Handboogstraat
1.4.2.i

1.5.1.a

reiniging

schouwen

1. Centrum West

1. Centrum West

Stadsdeel

Stadsdeel

Alcohol- en horecagerelateerde Bewoners(organisaties)

Extra inzet reiniging noordelijke

(uitgaan) overlast aanpakken

Ondernemers(vereniging)

gedeelte Nieuwezijds

met name Wallen en Voet-en

Reiniging RVE Handhaving

Voorburgwal

Handboogstraat

en Toezicht

Diverse maatregelen drukte/

Politie RVE Handhaving en

Schouwen met bewoners en

balans binnenstad, "ongein"

Toezicht S&H

ondernemers ter bevordering

tegengaan, keuzes maken,
spreiding (groepen,
touringcars, overlast te water
enz. zie onder Leefbaarheid en
Veiligheid)

van de leefbaarheid

in uitvoering

in uitvoering

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

1.5.1.b

1. Centrum West

Stadsdeel

Diverse maatregelen drukte/

Niet bekend

Afspraken met tourorganisaties

tourorganisaties

balans binnenstad, "ongein"

over groepsomvang voor

tegengaan, keuzes maken,

minder geluidsoverlast en

spreiding (groepen,

opstoppingen in het wallen

touringcars, overlast te water

gebied

Gerealiseerd

Toelichting
in uitvoering

enz. zie onder Leefbaarheid en
Veiligheid)
1.5.1.c

bierﬁetsen afspraken

1. Centrum West

OOV

Diverse maatregelen drukte/

Politie

Wanneer afspraken bierﬁetsen

balans binnenstad, "ongein"

niet leiden tot vermindering

tegengaan, keuzes maken,

overlast, onderzoek

spreiding (groepen,

burgermeester mogelijk verbod

touringcars, overlast te water

(zie West)

in uitvoering

enz. zie onder Leefbaarheid en
Veiligheid)
1.5.1.d

Pubcrawlorganisatoren

1. Centrum West

Stadsdeel

Diverse maatregelen drukte/

Politie

Evaluatie en indien nodig

balans binnenstad, "ongein"

vernieuwing afspraken tussen

tegengaan, keuzes maken,

pubcrawlorganisatoren, politie

spreiding (groepen,

en stadsdeel

in uitvoering

touringcars, overlast te water
enz. zie onder Leefbaarheid en
Veiligheid)
1.5.1.e

wallengebied

1. Centrum West

Stadsdeel

Diverse maatregelen drukte/

Niet bekend

Ondersteunen en faciliteren

balans binnenstad, "ongein"

initiatief van buurt voor

tegengaan, keuzes maken,

marketing- en

spreiding (groepen,

communicatieplan

touringcars, overlast te water

Wallengebied

voorbereidingsfase

enz. zie onder Leefbaarheid en
Veiligheid)
1.5.1.f

postzegelmarkt

1. Centrum West

Stadsdeel

Diverse maatregelen drukte/

Bewoners(organisaties)

Met omwonenden een tijdelijke

balans binnenstad, "ongein"

Ondernemers(vereniging)

inrichting bedenken voor de

tegengaan, keuzes maken,

Nieuwezijds Voorburgwal ter

spreiding (groepen,

hoogte van de Postzegelmarkt

afgerond

touringcars, overlast te water
enz. zie onder Leefbaarheid en
Veiligheid)
1.5.1.g

stewards

1. Centrum West

Niet bekend

Diverse maatregelen drukte/

Niet bekend

Inzet stewards door het

balans binnenstad, "ongein"

bedrijfsleven om in- en

tegengaan, keuzes maken,

uitstappen tourincars goed te

spreiding (groepen,

laten verlopen

touringcars, overlast te water
enz. zie onder Leefbaarheid en
Veiligheid)

in uitvoering

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

1.5.1.h

1. Centrum West

HOR

handhaving stewards

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

Politie

Handhaving ondersteunt

Gerealiseerd

Toelichting
in uitvoering

stewards
1.5.1.i

fysieke ingrepen

1. Centrum West

Onbekend

Diverse maatregelen drukte/

Niet bekend

voorbereidingsfase

Fysieke ingrepen om haltes

balans binnenstad, "ongein"

goed te gebruiken op

tegengaan, keuzes maken,

Spuistraat, Nieuwezijds

spreiding (groepen,

Voorburgwal, Dam en Oude

touringcars, overlast te water

Turfmarkt

enz. zie onder Leefbaarheid en
Veiligheid)
1.5.1.j

verdeling evenementen

1. Centrum West

Diverse maatregelen drukte/

Bewoners(organisaties)

in uitvoering

Gerichte verdeling van de

balans binnenstad, "ongein"

evenementen over de stad en

tegengaan, keuzes maken,

beperking evenementen in

spreiding (groepen,

Centrum

touringcars, overlast te water
enz. zie onder Leefbaarheid en
Veiligheid)
1.5.1.k

bouwtoezicht

1. Centrum West

Stadsdeel

Diverse maatregelen drukte/

RVE Handhaving en

Extra aandacht bouwtoezicht in

balans binnenstad, "ongein"

Toezicht

drukke periodes voor

in uitvoering

afzettingen van bouwterreinen

tegengaan, keuzes maken,
spreiding (groepen,
touringcars, overlast te water
enz. zie onder Leefbaarheid en
Veiligheid)
1.5.1.l

nepdrugshandel

1. Centrum West

Veiligheid

Diverse maatregelen drukte/

Politie

afgerond

Ontwikkeling aanpak (nep)

balans binnenstad, "ongein"

drugshandel met politie,

tegengaan, keuzes maken,

openbaar ministerie en

spreiding (groepen,

gemeentelijke partners

touringcars, overlast te water
enz. zie onder Leefbaarheid en
Veiligheid)
1.5.1.m

bestemmingsplan 1012

1. Centrum West

Niet bekend

in uitvoering

Onderzoek naar mogelijke

R&D

Diverse maatregelen drukte/

Rijkswaterstaat

balans binnenstad, "ongein"

aanpassingen

tegengaan, keuzes maken,

bestemmingsplan 1012 om

spreiding (groepen,

toerisme aantrekkende functies

touringcars, overlast te water

te beperken

enz. zie onder Leefbaarheid en
Veiligheid)
1.W.1.2.A

9 straatjes

1. Centrum West

RVE Verkeer en Openbare

1.2 Behoud kwaliteit openbare

RVE Verkeer en Openbare

Afhankelijk van de uitkomsten

In samenspraak met ondernemers en

Ruimte

ruimte: druk op stoep in

Ruimte Stadsdeel

van het experiment afsluiten 9

politie is besloten een stopverbod in te

winkelgebieden (terassen,

straatjes wordt aanpak in 2016

voeren. Vanaf 1 september mag er

winkeluitstallingen),

bepaald

tussen 12:00 - 18:00 uur niet meer

ﬁetsparkeren

gestopt worden in de 9 straatjes.

afgerond

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

1.W.1.2.B

1. Centrum West

Stadsdeel

1.2 Behoud kwaliteit openbare

Niet bekend

Handhaving op gebruik

In 2015 is een integrale controle

afgerond

ruimte: druk op stoep in

openbare ruimte in 9 straatjes

geweest. In 2016 hebben nacontroles

winkelgebieden (terassen,

(terrassen en

plaatsgevonden.

winkeluitstallingen),

winkeluitstallingen)

Handhaving OR 9
straatjes

ﬁetsparkeren
1.W.1.2.C inrichting

1. Centrum West

Stadsdeel

haarlemmerstraat

1.2 Behoud kwaliteit openbare

Niet bekend

Extra handhaving juiste gebruik

ruimte: druk op stoep in

nieuwe inrichting

winkelgebieden (terassen,

Haarlemmerstraat en - dijk

afgerond

winkeluitstallingen),
ﬁetsparkeren
1.W.1.2.D handhavingsactie

1.W.1.2.E

Westerstraat

1. Centrum West

1. Centrum West

Stadsdeel

Stadsdeel

Integrale handhavingsactie

afgerond In 2017 worden nacontroles

ruimte: druk op stoep in

Haarlemmerstraat en - dijk

gedaan.

winkelgebieden (terassen,

naar overtredingen

winkeluitstallingen),

bedrijfsvoering en gebruik van

ﬁetsparkeren

de openbare ruimte

Behoud kwaliteit openbare

Behoud kwaliteit openbare

Niet bekend

Niet bekend

ruimte: druk op stoep in

Handhaving gebruik openbare

Er zijn controles gedaan. Omdat in de

ruimte Westerstraat

Westerstraat vanaf mei 2016 een proef

winkelgebieden (terassen,

loopt met mengformules is daarop niet

winkeluitstallingen),

gecontroleerd.

in uitvoering

ﬁetsparkeren
1.W.1.2.F

verwaarloosde ﬁetsen

1. Centrum West

Stadsdeel

Handhaving verwaarloosde

In 2016 zijn de Haarlemmerbuurt, 9

ruimte: druk op stoep in

ﬁetsen, ongebruikte ﬁetsen en

straatjes en een deel van de Jordaan

winkelgebieden (terassen,

wrakken, prioriteitsgebieden 9

gehandhaafd op de zeswekenregel.

winkeluitstallingen),

straatjes en Haarlemmerbuurt

Rozengracht en omgeving volgt.

Bij groot onderhoud en

Dit is bijvoorbeeld gebeurd op de

ruimte: druk op stoep in

herproﬁlering worden

Lijnbaansgracht (tussen Rozengracht en

winkelgebieden (terassen,

ﬁetsparkeerplekken uitgebreid

Bloemgracht) en op de Elandsgracht.

Bij ernstige knelpunten wordt

In 2016 zijn er geen autoparkeerplaatsen

in uitvoering Wel is op de Herengracht ter

ruimte: druk op stoep in

gekeken naar het opheﬀen van

opgeheven ten behoeve van

hoogte van huisnummer 180 een proef

winkelgebieden (terassen,

autoparkeerplaatsen ten

ﬁetsparkeren.

gestart met 'ﬂexparkeren': overdag

winkeluitstallingen),

behoeve van

ﬁetsparkeren, 's avonds en 's nachts

ﬁetsparkeren

ﬁetsparkeerplekken

autoparkeren.

Behoud kwaliteit openbare

Niet bekend

in uitvoering

ﬁetsparkeren
1.W.1.2.G ﬁetsparkeerplekken

1. Centrum West

Stadsdeel

Behoud kwaliteit openbare

Niet bekend

in uitvoering

winkeluitstallingen),
ﬁetsparkeren
1.W.1.2.H opheﬀen

1. Centrum West

Stadsdeel

autoparkeerplekken

1.W.1.2.J

huurﬁetsen

1. Centrum West

Stadsdeel

Behoud kwaliteit openbare

Niet bekend

Afhankelijk van uitkomst

Het onderzoek naar mogelijkheden

in uitvoering Op basis van verschillende

ruimte: druk op stoep in

onderzoek naar het verbieden

verbieden huurﬁetsen loopt nog.

gronden zijn uitgestalde huurﬁetsen en

winkelgebieden (terassen,

van huurﬁetsen als

reclameﬁetsen aangeschreven door

winkeluitstallingen),

handelswaar op de stoep, plan

handhaving. Doel is om te kijken op welke

ﬁetsparkeren

van aanpak 2016

gronden handhaving mogelijk is. Tot nu toe

Behoud kwaliteit openbare

Niet bekend

zijn nog geen bezwaren ingediend.

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

1.W.1.4.A

1. Centrum West

RVE Verkeer en Openbare
Ruimte

garage singelgracht

Partners

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

Kwaliteitsverbetering openbare Stadsdeel

Realisatie van een garage

Het project heeft een doorstart gekregen. voorbereidingsfase

ruimte Noordelijke Jordaan met

onder Singelgracht

ruimte voor ﬁetser,
voetganger, groen en spelen
1.W.1.4.C verbeteren openbare

1. Centrum West

ruimte

Samen met bewoners en ondernemers in

voorbereidingsfase Planning: voorjaar

RVE Verkeer en Openbare

Kwaliteitsverbetering openbare Stadsdeel

Afhankelijk planning realisatie

Ruimte

ruimte Noordelijke Jordaan met

garage wordt het integrale plan de Noordelijke Jordaan wordt gewerkt aan 2017 - werkgroepbijeenkomsten.

ruimte voor ﬁetser,

voor het verbeteren van de

een Plan van Aanpak voor het verbeteren

Zomer 2017 - vaststellen van plan van

voetganger, groen en spelen

openbare ruimte voortgezet

van de kwaliteit van de openbare ruimte.

aanpak kwaliteitsimpuls openbare ruimte

Er is een enquete gehouden en meerdere

Noord Jordaan.

informatiebijeenkomsten.
Besluitvorming: kort na de zomer.
2022: oplevering Singelgrachtgarage
Marnix en aansluitend aanpak openbare
ruimte.
1.W.1.5

Periodiek overleg Nieuwe

1. Centrum West

Stadsdeel

Houttuinen

in uitvoering

Periodiek overleg met
gebiedsteam West en een
vertegenwoordiging van
bewoners van de Nieuwe
Houttuinen.

1.W.1.6

Groen Palmgracht

1. Centrum West

Stadsdeel

Bij herplant bomen Palmgracht

afgerond

samen met bewoners kijken
naar invulling groen.
1.W.1.7

Vervanging

1. Centrum West

Stadsdeel

Analyse reiniging 9

Bewoners hebben hun mening gegeven

afgerond

over nieuwe speeltoestellen die over welke speeltoestellen er werden

speeltoestellen

1.W.1.8

Bewoners kunnen meedenken

1. Centrum West

Stadsdeel

straatjes

vervangen worden op het

teruggeplaatst. Ook is op initiatief van

Hendrik Jonkerplein en

buurtbewoners een jeu de boulesbaan

Blokmakerstraat.

gerealiseerd op het Hendrik Jonkerplein.

Het stadsdeel maakt een

Er is onderzocht of het gat tussen de

afgerond In 2016 is een extra veegploeg

analyse van de problematiek,

huisvuilinzameling en schoonvegen

ingezet en in 2017 onderzoekt de

en formuleert korte- en

verkleind kan worden om zwerfvuil te

ondernemersvereniging mogelijkheden

langetermijnoplossingen.

verminderen. Dit is niet mogelijk in

voor het inzamelen van bedrijfsafval via

verband met vaste routes

het water.

inzamelwagens.

1.W.1.9

Initiatief
zelfbeheerprullenbak

1. Centrum West

Stadsdeel

Initiatief wordt samen met de

gaat niet door In overleg met de reiniging

reiniging verder uitgewerkt en

is besloten dat zelfbeheer geen

uitgeprobeerd.

meerwaarde (meer) heeft omdat alle
prullenbakken inmiddels voorzien zijn van
een chip en het legen van bakken hierop
aangepast wordt. Bovendien is
initiatiefnemer langdurig in het buitenland.

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

1.W.3.1.A

1. Centrum West

Stadsdeel

3.1 Versterken zelfstandigheid

wijkcentra Wijkteams

Voorlichting aan ouderen over

Bij het WijkSteunpunt Wonen zijn twee

in uitvoering

ouderen: huisvesting, veilige

Woningbouwcorporatie(s)

mogelijkheden

bewoners opgeleid tot wooncoach.

voorlichting ouderen

looproutes en andere

woningaanpassing, verhuizen,

voorzieningen

hulp bij tuinonderhoud begane
grondwoning

1.W.3.1.B

toegankelijkheid loopbrug

1. Centrum West

Stadsdeel

Onderzoek mogelijkheden

Er zijn (praktisch gezien) geen juridische

in uitvoering Bewoners hebben kunnen

ouderen: huisvesting, veilige

verbeteren toegankelijkheid

mogelijkheden om de loopbrug vrij te

meedenken over creatieve teksten voor op

looproutes en andere

loopbrug Looiergracht

maken van ﬁetsen. Daarom zoeken we

bordjes. De maatregelen worden begin

3.1 Versterken zelfstandigheid

Niet bekend

de oplossing in praktische maatregelen in 2017 uitgevoerd.

voorzieningen

de vorm van bordjes en aanduiding in de
grond.
1.W.3.1.C oversteektijd Zebrapad

1. Centrum West

RVE Verkeer en Openbare

Versterken zelfstandigheid

Ruimte

Stadsdeel

Onderzoek naar oplossing

Dit wordt meegenomen in het project

ouderen: huisvesting, veilige

oversteektijd zebrapad

Rozengracht/Raadhuisstraat/Magna

looproutes en andere

Rozengracht

Plaza.

Onderzoek naar behoefte

Er is een folder gemaakt met een

wijkrestaurant

overzicht van alle bestaande

voorbereidingsfase

voorzieningen
1.W.3.1.D wijkrestaurant

1. Centrum West

Stadsdeel

Versterken zelfstandigheid

Niet bekend

ouderen: huisvesting, veilige

in uitvoering

wijkrestaurants in stadsdeel Centrum.

looproutes en andere
voorzieningen
1.W.3.2.B

informatieverstrekking

1. Centrum West

Stadsdeel

Versterken van het vermogen

RVE OJZ: Samen Doen RVE

Geven van informatie en advies In de Week van het Gebied (5 oktober) is

van bewoners om bij te dragen

Werk Participatie en

over zorg,

een bewonersmarkt gehouden. Verder is

aan het welzijn van elkaar

Inkomen RVE Wonen

welzijnsvoorzieningen en

er doorlopend aandacht via de diverse

wonen

kanalen: websites, stadsdeelkrant etc.

(versterken dragende

in uitvoering

samenleving)
1.W.3.2.C ondersteunen

1. Centrum West

Stadsdeel

mantelzorgers

Versterken van het vermogen

RVE OJZ: Zorg RVE Werk

Ondersteunen van vrijwilligers

In 2016 is o.a. extra aandacht besteed

van bewoners om bij te dragen

Participatie en Inkomen

en mantelzorgers

aan jonge mantelzorgers i.s.m. ROC

aan het welzijn van elkaar

Stichting Markant

in uitvoering

Brood en Banket en zijn de cursussen
Zorg de Baas uitgebreid.

(versterken dragende
samenleving)
1.W.3.2.D participatie

1. Centrum West

Stadsdeel

Versterken van het vermogen

RVE OJZ RVE Werk

Bieden van mogelijkheden om

Start van de activiteitenwinkel om het

van bewoners om bij te dragen

Participatie en Inkomen

actief deel te nemen aan de

welzijnsaanbod te koppelen aan

maatschappij

bewoners die dat zelf niet kunnen

aan het welzijn van elkaar
(versterken dragende

vinden. Verder is in samenwerking met

samenleving)

de Vrijwilligers Centrale Amsterdam een
wijksafari georganiseerd waar bewoners
langs diverse organisaties in het gebied
zijn geleid waar vrijwiliigerswerk gedaan
kan worden.

in uitvoering

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

1.W.3.2.E

1. Centrum West

Stadsdeel

Versterken van het vermogen

Wijkteams

In kaart brengen van informele

informele netwerken

Gerealiseerd

Toelichting
in uitvoering

netwerken

van bewoners om bij te dragen
aan het welzijn van elkaar
(versterken dragende
samenleving)
1.W.3.2.F

bewonersinitiatieven

1. Centrum West

Stadsdeel

Faciliteren van

De stadsdorpen worden daar waar nodig

van bewoners om bij te dragen

bewonersinitiatieven die het

ondersteund.

aan het welzijn van elkaar

welzijn van bewoners

(versterken dragende

bevorderen

Versterken van het vermogen

Wijkteams

in uitvoering

samenleving)
1.W.3.2.G zorg coordinatie

1. Centrum West

RVE OJZ

Versterken van het vermogen

Wijkteams

Coördineren van zorg vanuit

Er is een schakelteam geformeerd waar

van bewoners om bij te dragen

Wijkzorgnetwerk

verschillende wijkteams

netwerken elkaar op verschillend niveau

aan het welzijn van elkaar

ontmoeten en samenwerken.

(versterken dragende

Deelnemers zijn OuderKindTeam, Samen

samenleving)

Doen, Team activering, Wijkzorgteam en

in uitvoering

de grote welzijns- en zorg organisties die
actief zijn in het stadsdeel

1.W.3.2.H verbinden zorgnetwerken

1. Centrum West

Stadsdeel

Versterken van het vermogen

RVE OJZ Wijkteams

van bewoners om bij te dragen

1.W.3.2.I

voorlichtingscampagne

1. Centrum West

RVE OJZ

Verbinden van formele en

Elke twee maanden vindt de wijkzorgtafel in uitvoering

informele zorgnetwerken

plaats, waar alle verschillende

aan het welzijn van elkaar

organisaties aan tafel zitten. Ook de

(versterken dragende

stadsdorpen zijn hierbij

samenleving)

vertegenwoordigd.

Versterken van het vermogen

Stadsdeel

van bewoners om bij te dragen

Voorlichtingscampagne over de

In de Week van het Gebied (5 oktober) is

veranderingen in de zorg

een bewonersmarkt gehouden. Verder is

aan het welzijn van elkaar

er doorlopend aandacht via de diverse

(versterken dragende

kanalen: websites, stadsdeelkrant etc.

in uitvoering

samenleving)
1.W.3.2.K

GGZ

1. Centrum West

Stadsdeel

Versterken van het vermogen

Wijkteams

van bewoners om bij te dragen

1.W.3.2.L

sociale ondernemingen

1. Centrum West

Stadsdeel

Betrekken van GGZ-cliënten bij

Roads van Arkin biedt clientgestuurde

activiteiten

activiteiten aan in het Claverhuis. Ook is

aan het welzijn van elkaar

SCIP (Cliëntgestuurde Initiatieven en

(versterken dragende

Projecten, onderdeel van De Regenboog

samenleving)

Groep) actief in gebied West.

Versterken van het vermogen

RVE Werk Participatie en

Ondersteunen van sociale

Vanuit het Aanvalsplan

van bewoners om bij te dragen

Inkomen

ondernemingen

Jeugdwerkloosheid is Cre8 ondersteund.

aan het welzijn van elkaar

Cre8 is een winkel en sociale werkplaats

(versterken dragende

op de Herengracht waar alles draait om

samenleving)

digitaal fabriceren, zoals 3D-printen en
lasersnijden.

in uitvoering

in uitvoering

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

1.W.3.2.M Stagestraat

1. Centrum West

Stadsdeel

3.2 Versterken van het

RVE OJZ RVE Werk

Aanwijzen stagestraat waar

gaat niet door Er is wel een stagestraat

vermogen van bewoners om bij Participatie en Inkomen

door ondernemers

aangewezen maar het is geen succes

te dragen aan het welzijn van

stageplaatsen worden

geworden vanwege het ontbreken van

elkaar (versterken dragende

aangeboden

jongeren die op een stageplek geplaatst

samenleving)

.

konden worden.

1.W.3.3

Zelfbeheer speeltuinen

1. Centrum West

Stadsdeel

Gerealiseerd

Deﬁnitieve afspraken maken

Piramide: voorwaarde voor zelfbeheer is

over zelfbeheer van de

het bieden van een veilige omgeving. In

Piramide, Noorderspeeltuin en

opdracht van het DB wordt een

Ons Genoegen.

haalbaarheidsonderzoek gedaan over

Toelichting

in uitvoering

hoe we de veiligheid in en om de
speeltuin kunnen verbeteren.

Noorderspeeltuin: bewoners worden
betrokken bij een verbeterplan voor de
Noorderspeeltuin. Er is een
informatiebijeenkomst gehouden.
1.W.3.4

Buurtgesprek met

1. Centrum West

Stadsdeel

Kinderen / jongeren

kinderen
1.W.4.1.B

Evenementen

Er wordt een buurtgesprek met

voorbereidingsfase

kinderen georganiseerd.
1. Centrum West

Niet bekend

Haarlemmerplein

Eventueel vervolg experiment

Begin 2017 wordt het nieuwe

leefbaarheid, terugdringen

geen evenementen op het

evenementenbeleid vastgesteld. In het

overlast, o.a. maatregelen

Haarlemmerplein

concept is over het Haarlemmerplein

Behoud/vergorten

Niet bekend

drukte, aanpak bierﬁets,

opgenomen:

illegale short-stay, overlast te

3 evenementdagen,

water, afval/vervuiling

max. 1 dag per evenement,

tegengaan. Balans

max. 500 bezoekers, alleen kleinschalige

leefbaarheid en recreatie/

en buurtgesrichte evenementen.

in uitvoering

toerisme.
1.W.4.1.C bierﬁetsen

1. Centrum West

Stadsdeel

Wanneer afspraken bierﬁetsen

onbekend Het besluit van de burgemeester

leefbaarheid, terugdringen

niet leiden tot vermindering

om de bierﬁetsen per 1 januari 2017 in

overlast, o.a. maatregelen

overlast, onderzoek

delen van het Centrum te verbieden heeft

drukte, aanpak bierﬁets,

burgermeester mogelijk verbod

de voorzieningenrechter op 6 december

Behoud/vergorten

Niet bekend

illegale short-stay, overlast te

2016 geschorst. In de loop van 2017 zal

water, afval/vervuiling

duidelijk worden of het besluit om een

tegengaan. Balans

groot deel van het Centrum aan te wijzen

leefbaarheid en recreatie/

als verbodsgebied, al dan niet van kracht

toerisme.

zal worden.

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

1.W.4.1.D Illegale hotels

1. Centrum West

RVE Handhaving en

Behoud/vergorten

Stadsdeel

Aanpak illegale hotels

in uitvoering

Toezicht

leefbaarheid, terugdringen

Niet bekend

Handhaving overlast op het

in uitvoering

overlast, o.a. maatregelen
drukte, aanpak bierﬁets,
illegale short-stay, overlast te
water, afval/vervuiling
tegengaan. Balans
leefbaarheid en recreatie/
toerisme.
1.W.4.1.E

overlast op water

1. Centrum West

Waternet

Behoud/vergorten
leefbaarheid, terugdringen

water, Prinsengracht en

overlast, o.a. maatregelen

Brouwersgracht

drukte, aanpak bierﬁets,
illegale short-stay, overlast te
water, afval/vervuiling
tegengaan. Balans
leefbaarheid en recreatie/
toerisme.
1.W.4.1.F

horecaoverlast

1. Centrum West

Stadsdeel

Behoud/vergorten

Niet bekend

Handhaving horecaoverlast op

in uitvoering

basis van meldingen

leefbaarheid, terugdringen
overlast, o.a. maatregelen
drukte, aanpak bierﬁets,
illegale short-stay, overlast te
water, afval/vervuiling
tegengaan. Balans
leefbaarheid en recreatie/
toerisme.
1.W.4.3.A

alcoholverboden

1. Centrum West

Stadsdeel

Veiligheid Haarlemmerbuurt,

Niet bekend

afgerond

Evaluatie acoholverboden

terugdringen alcohol- en

Westermarkt en

drugsoverlast (m.n.

Haarlemmerbuurt en

verslaafden)

vasstelling nieuwe verboden
vanaf 1 maart

1.W.4.3.B

haarlemmerbuurt

1. Centrum West

Stadsdeel

Veiligheid Haarlemmerbuurt,

Niet bekend

Handhaving algemeen

terugdringen alcohol- en

overlastgebied

drugsoverlast (m.n.

Haarlemmerbuurt

in uitvoering

verslaafden)
1.W.4.3.C drugshandel

1. Centrum West

Stadsdeel

Veiligheid Haarlemmerbuurt,

Openbaar Ministerie

Ontwikkeling aanpak (nep)

Er is een voorlichtingscampagne

terugdringen alcohol- en

Politie

drushandel

gevoerd.

drugsoverlast (m.n.
verslaafden)

in uitvoering

Nummer Activiteit

Gebied

Trekker

Activiteit

Partners

Afgesproken resultaat

1.W.4.3.f

1. Centrum West

Stadsdeel

Veiligheid Haarlemmerbuurt,

Niet bekend

Inzet interventieteam Schoon 7

schoon

terugdringen alcohol- en

dagen per week op

drugsoverlast (m.n.

probleemlocaties

Gerealiseerd

Toelichting
in uitvoering

verslaafden)
1.W.4.3.G veegploegen

1. Centrum West

Stadsdeel

Veiligheid Haarlemmerbuurt,
terugdringen alcohol- en
drugsoverlast (m.n.
verslaafden)

Niet bekend

Subsidiëren veegploegen van

Ook zijn in 2016 extra veegploegen

Blaka Watra en de Volksbond

ingezet op de Elandsgracht en in de 9
straatjes.

in uitvoering

