Datum: 5 maart 2017
Betreft: Adhesiebetuiging met Raadsadres Huurdersvereniging Centrum

Geacht College, geachte leden van de Gemeenteraad en van de Bestuurscommissie
Centrum,
De Huurdersvereniging Centrum heeft in een Raadsadres op 23 december 2016 de
noodklok geluid over het scheefgroeien van de woningmarkt in Amsterdam. Voor een
groeiende groep bewoners dreigt de woonstad Amsterdam te verdwijnen onder
vakantieverhuur en overlast, neemt sociale huur af en rijzen de prijzen voor huur en
koop de pan uit. Het veelzijdige en sociale woonbeleid van Amsterdam, met gemengde
buurten, verdwijnt in rap tempo.
Amsterdam als woon- en leefplek voor oudere en nieuwe Amsterdammers
bezwijkt onder de vakantiestad, die Amsterdam dreigt te worden en de monocultuur van
recreatie en toerisme. De Huurdersvereniging Centrum noemt het vijf voor twaalf voor
het nemen van maatregelen om de ontwikkelingen te keren. Zij pleit voor een Deltaplan
en de noodzaak dat de gemeente het vertrouwen van bewoners/huurders van de
binnenstad moet zien terug te winnen. In de brief worden hiervoor voorstellen en
maatregelen voor de korte en langere termijn gedaan rond vakantieverhuur, aandeel
sociale nieuwbouw, hotelstop, maatregelen openbare ruimte, RO, spreiding horeca en
financiën, branchering winkelstraten en wetgeving.
De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo herkent de noodkreet van de
Huurdersvereniging Centrum. Wij zien hetzelfde gebeuren in onze buurten en we vechten
voor behoud van sociale cohesie en wonen en leven en werken voor meerdere
inkomensgroepen en leeftijden in onze bijzondere binnenstad. De strijd voor een stad op
menselijke maat en met een grote menging is in de jaren 70 in de Nieuwmarkt gevoerd
onder de leuze: wij willen een stad met buurten waar wonen, leren en winkelen vlakbij
en door elkaar gebeurt voor jonge en oude mensen. Het succes van toen lijkt nu door te
slaan naar korte termijn commercialisering van onze stad waarbij bewoners weer
marginaal worden.
We moeten met elkaar werken aan de stad die we willen, daarom zullen we niet
zomaar over ons heen laten komen dat Amsterdam een eenzijdige consumentenstad
wordt. De binnenstad is ook bewonersstad, ook werkstad!

De Huurdersvereniging Centrum vraagt om een Deltaplan en niet slechts om een
paar geïsoleerde maatregelen: een radicale ommezwaai en ingrijpende maatregelen. Het
stadsbestuur moet keuzes durven maken, in dialoog met bewoners en bedrijfsleven.
De analyse en oproep tot maatregelen van de Huurdersvereniging Centrum is ons
uit het hart gegrepen. De voorstellen geven duidelijke richtingen voor een veelomvattend
beleid. Wij werken samen met de Huurdersvereniging en andere organisaties om de
gemengde woon-werkstad vorm te geven.
De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo sluit zich aan bij de
Huurdersvereniging Centrum en ook wij zijn benieuwd naar intenties en acties van de
kant van het College, de Gemeenteraad en de Bestuurscommissie Centrum.
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