
 
 

 
 
Amsterdam Centrum 
 
Inleiding 
Amsterdam is een stad van vele gezichten. Ze biedt een breed cultureel aanbod, diverse 
bewonersgroepen, innovatieve bedrijvigheid en bovendien een historisch en prachtig 
centrum. D66 hoopt dat dit Amsterdam, met haar krachtige centrum, nog lange tijd haar 
faam behoudt en heeft in dat kader haar plannen opgesteld. Het centrum moet een 
stadsdeel blijven met een evenwichtige combinatie van wonen, werken, recreëren en 
toerisme; een thuis voor bewoner, ondernemer én haar gasten. Dit vergt veel inzet, de 
komende vier jaar en de daaropvolgende toekomst, zeker wat betreft de hierna volgende 
thema´s. 
 
De groeiende stad 
 
Vakantieverhuur aan toeristen 
Amsterdam kampt met een enorme stijging in de hoeveelheid toeristen die dagelijks de stad 
bezoekt. Veel van deze toeristen blijven overnachten; een ontwikkeling die de verhuur van 
woningen heeft doen toenemen. D66 constateert dat het te hoge aantal verhuurde 
woningen voor overlast zorgt en dat veel bewoners de binnenstad te druk vinden. D66 wil 
daarom voorkomen dat verhuurders de limitering van het aantal verhuurdagen proberen te 
ontlopen, bijvoorbeeld door een aanvraag te doen voor een verhuurvergunning in de bedand- 
breakfast categorie. 

Goede mix van wonen en werken 
Het centrum is trots op haar diverse winkelaanbod, het evenwicht tussen wonen, werken en 
recreëren en de mix van jongeren, ouderen en gezinnen. D66 wil dit behouden en pleit er 
daarom voor dat de grote kantoorpanden niet te snel omgezet worden naar nieuwe 
woningen. De mix van wonen en werken moet gewaarborgd blijven en er moet bovendien 
ruimte zijn voor grote bedrijven in de stad. Om ouderen langer in hun eigen buurt te kunnen laten 
wonen pleiten wij ervoor dat ouderen ondersteund worden door wooncoaches en woningen zoveel 
mogelijk levensloopbestendig worden gemaakt. Daarbij wil D66 dat geschikte woningen in het 
centrum exclusief aan deze doelgroep worden toebedeeld. Dit alles zonder onze aandacht te 
verliezen voor de monumentale waarde van onze binnenstad. 

Groen in de binnenstad 
Er is te weinig openbaar groen in Amsterdam Centrum. Om deze reden pleit D66 al langere 
tijd voor de totstandkoming van het ´Weteringpark´, het zogenaamde ‘Postzegelpark’ en het 
´Marinepark´. Het Weteringcircuit en het Marineterrein zijn hier, volgens D66, erg geschikt 
voor. Samen met de buurtbewoners van de Weteringbuurt is een plan tot stand gekomen 
om de bestaande situatie om te vormen tot een uniforme groene plek. Het ´Weteringpark´ 
moet gaan dienen als een rustpunt in het drukke stadscentrum. D66 wil dat het 
´Marinepark´, op de plek van het huidige Marineterrein, een park wordt waar sport en 
recreatie centraal staan. Dit moet gebeuren met behoud van het unieke karakter van het 
Marineterrein. Tot slot pleit D66 voor een ´Postzegelpark´ door vergroening ter hoogte van 
het Betty Asfalt Theater op de Nieuwezijds Voorburgwal. Ook kan het bestaande 



Wertheimpark nog vergroot worden ten koste van de naastgelegen vrije rijbaan op de 
Plantage Parklaan. 

Afval en stadsdistributie 
D66 wil dat de binnenstad schoner wordt. Met de vele bezoekers en bewoners is dit een 
flinke klus en daarom pleit D66 voor meer afvalbakken voor straatafval en meer containers 
voor het scheiden van huisafval, waar mogelijk ondergronds. Daarbij wil D66 een grotere 
verantwoordelijkheid geven aan ondernemers. Kleine ondernemers in met name 
winkelstraten mogen daarbij gebruik maken van de eerder genoemde scheidingsbakken en 
hoeven alleen een contract af te sluiten voor restafval. Grotere ondernemers dienen 
gestimuleerd te worden om collectieve contracten met vuilophalers af te sluiten om de 
afval- en vrachtbeweging te reduceren. D66 wil dat er extra wordt ingezet op vervoer over 
water. Zeker als het gaat om afval- en bouwverkeer, om zo de wegen in het centrum te 
ontlasten. Bij de herinrichting van straten moet hier rekening mee gehouden worden, door 
bijvoorbeeld het creëren van meer laad- en losplekken aan de kade. Tot slot pleit D66 voor 
onderzoek (in samenwerking met het bedrijfsleven) naar de aanleg van meer zogenaamde 
‘cityhubs’ in de stad waar goederen gedistribueerd kunnen worden. Dit om het aantal 
vrachtbewegingen in de binnenstad te verminderen. 
 
Opgroeien in het Centrum 
 
Jeugd 
Een van de voorwaarden voor een leefbare stad is een stad waar ook kinderen kunnen 
opgroeien. Kinderen moeten in de stad kunnen spelen, bewegen en veilig naar school 
kunnen. Daarom wil D66 een eenduidige aanpak in de waarborging van verkeersveiligheid 
rondom scholen. Het moet voor verkeersdeelnemers meteen duidelijk zijn welke 
verkeersregels er gelden als zij in de buurt van een school komen. 
Op dit moment telt ons stadsdeel maar één buitensportveld en dat is te weinig. Om de jeugd 
toch meer speelruimte te geven willen wij afspraken maken met basisscholen om 
sportfaciliteiten in de scholen ook buiten schooltijd open te stellen. Daarnaast moet het 
mogelijk worden voor kinderen om veilig buiten te spelen, daarom pleiten wij voor een 
verbetering van het toezicht en het aanbod van bestaande speeltuinen. Een al bestaand 
voorbeeld hiervan is speeltuin De Waag. 
 
Milieu en verkeer 
Een leefbare stad heeft alle soorten mobiliteit nodig. Wel moeten we er voor waken het 
evenwicht in de stad te bewaren, daarom moeten initiatieven als ´shared cars´ volgens D66 
ondersteund worden. Amsterdam Centrum is geen doorgaande route, maar D66 pleit er wel 
voor dat het voor bewoners en ondernemers mogelijk moet blijven om bij het eigen adres 
te laden en lossen. Op het gebied van scooters pleit D66 ervoor dat scooterbestuurders 
verplicht worden een helm te dragen, zodat zij op de rijbaan kunnen rijden. 
Op de Prins Hendrikkade en Valkenburgerstraat is de luchtkwaliteit beneden peil. D66 vindt 
dat niet acceptabel, de emissienormen mogen nergens worden overschreden. Mede daarom 
pleiten wij er daarom voor touringcars uit het centrum te weren, bijvoorbeeld door het 
instellen van een vignettensysteem. Verder staat fietsproblematiek bij D66 hoog op de 
agenda. De bouw van fietsgarages onder het Rembrandtplein, het Weteringcircuit en de 
Bloemenmarkt bieden een deel van de oplossing. Bij herinrichtingen van straten wil D66 
meer ruimte voor voetgangers en fietsen creëren. Vrij liggende fietspaden zijn in het 
centrum niet overal de beste oplossing en kosten veel ruimte. Fietsstraten waar de auto te 
gast is, zijn soms een betere oplossing. Fietsstraten bieden meer ruimte voor zowel voor 
fietser als voetgangers. We zetten in op brede stoepen zodat voetgangers, zowel validen als 
mindervaliden, zich altijd vrij kunnen blijven bewegen door de binnenstad. 



 
 
Vrij, veilig en barmhartig Centrum 

Handhaving 
Het centrum is een plezierige plek om te wonen en D66 wil dat graag zo houden. D66 gelooft 
in de inzet van gebiedsteams die zich voor een langere tijd inleven in de problematiek in één 
specifiek gebied. Door de kennis en ervaring die daarmee opgedaan wordt kan effectiever 
gehandhaafd worden. De gebiedsteams moeten versterkt worden in het centrum. D66 pleit 
daarnaast voor een ‘top-5 van overlast’ die door buurtbewoners opgesteld kan worden om 
knelpunten in de stad sneller aan te kunnen pakken. De gezamenlijke schouwen met 
gemeente, bewoners, ondernemers en politie zou hierbij een rol kunnen spelen. Ook pleiten 
wij voor een voortzetting van het Binnenstad Offensief en betere normen voor 
evenementen die geluidsoverlast veroorzaken. Tot slot wil D66 taxi-overlast aanpakken door 
strenge handhaving. 
 
Cultuur en evenementen 
Amsterdam is een stad voor iedereen. Het is een stad vol met bewoners die de stad kleur 
geven, meer divers en aantrekkelijker maken. Zij gedijen het beste bij een zo breed mogelijk 
cultuur- en uitgaansaanbod. D66 merkt dat er steeds meer uitgaansplekken zijn waar 
creativiteit en originaliteit in vrijheid tot uiting kunnen komen en wil actief blijven bijdragen 
aan het verruimen van dit aanbod. Een voorbeeld hiervan is het project ´Secret Village´ in de 
Reguliersdwarsstraat. We zijn bovendien trots op de uitgaan scene in de stad en trots op 
unieke evenementen als de Amsterdam Pride, muziekfestival ADE en ook Koningsdag. Wel 
willen wij dat de evenementen meer verspreid worden over de gehele stad. 


