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0)  INLEIDING 
Menselijk en sociaal met de bewoner centraal 
 
De SP in stadsdeel Centrum heeft zich de afgelopen vier jaar met succes ingezet voor meer 
sociale en leefbare buurten met een gemengde bevolking; arm, rijk, jong, oud, allochtoon, 
autochtoon.  
 
In 2006 kwamen wij met vijf zetels voor het eerst in de stadsdeelraad. GroenLinks en PvdA 
hielden de SP buiten het dagelijks bestuur. Zij kozen de VVD als coalitiepartner. 
Met nog meer zetels in de deelraad maken wij een eind aan de halfzachte VVD-PvdA-
GroenLinks-coalitie die zich blind staarde op meer parkeergarages, hotels en 
prestigeprojecten.  
 
Ook in de oppositie wist de SP al veel verbeteringen af te dwingen. Door onze protesten 
werden geheime vergaderingen openbaar. De SP zorgde voor meer geld voor jongerenwerk en 
wijkcentra. Dankzij ons ging in 2009 de afvalstoffenheffing niet omhoog. Wij dwongen 
bescherming af van huurders die door huisbazen uit hun woning werden gepest. Er kwam een 
proef met het ombouwen van oude gebouwen van het stadsdeel tot woningen en ateliers. 
Daardoor wordt Stadsdeel Centrum straks één van de eerste stadsdelen met een eigen 
woningbedrijf. De SP gaf een stem aan ontelbare bewoners en bewonersgroepen, die zonder 
ons niet zouden zijn gehoord. Wij kwamen met succes op voor woonbootbewoners én voor 
mensen die niet konden slapen door horecalawaai én voor huurders die vanwege hotelplannen 
uit hun huis zouden worden gezet én voor kleine ondernemers in moeilijkheden én, en, en.  
 
Centrum is een bijzonder stadsdeel. Er is geen ander stadsdeel dat méér de speeltuin is van 
gelukzoekers en speculanten die de stad uitsluitend zien als melkkoe; ten koste van mensen, 
milieu en leefomgeving.  
 
Jaarlijks werd het stadsdeel rijker. In plaats van de overschotten, die zijn opgelopen tot 
tientallen miljoenen euro’s, op te potten, gaan wij deze besteden aan uitgaven die de 
bewoners direct ten goede komen. Of geven wij het geld aan de bewoners terug in de vorm 
een éénmalige uitkering en van lastenverlichting.  
 
Om het Centrum divers en gemengd te houden zijn er meer fatsoenlijke en betaalbare 
woningen nodig, vooral voor de lage- en middeninkomens.  
Ook in het rijke centrum leven meer dan vijfeneenhalfduizend huishoudens op of  onder de 
armoedegrens, deze armoede gaan wij effectief bestrijden. De kloof tussen arm en rijk wordt 
kleiner. 
En, we gaan bewoners in een zeer vroeg stadium betrekken bij plannen, die hen aangaan. 
Bewoners kunnen meedenken en meebeslissen. Zij zijn de experts van hun buurt.  
 
Met uw steun komt de SP met meer zetels  in de deelraad en kunnen we gaan meebesturen. U 
blijft ons hoe dan ook tegen komen op straat, op de markt en in de buurten. Wij laten het niet 
bij mooie woorden, we onderzoeken hoe het werkelijk zit en voeren acties. 
U kunt het volgende van ons verwachten: 
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1) WONEN 
In het Centrum blijft er plaats voor iedereen 

• Tenminste eenderde van alle woningen zijn betaalbare huurwoningen van corporaties. 
Dit moet minstens zo blijven. Daarnaast zal het stadsdeel alles in het werk stellen om 
betaalbare particuliere woningen niet te verliezen aan de geliberaliseerde sector met 
hoge huren . Om dit te voorkomen treden wij met kracht op:   

- tegen de verkoop van particuliere- en corporatiewoningen   
- tegen verhuur voor korte duur (short stay);  
- tegen de toename van hotelkamers;  
- tegen het opeisen van de eigenaar van goedkope huurwoningen voor eigen gebruik 

terwijl er van eigen gebruik geen sprake is. 
• Kleine betaalbare woningen blijven behouden, vooral in de Jordaan. 
• Pesterijen van verhuurders om huurders uit hun woningen te krijgen om die na 

renovatie duur te verkopen , worden niet getolereerd. 
• Het eigen vastgoedontwikkelingsbedrijf van Stadsdeel Centrum, dat op initiatief van 

de SP tot stand zal komen, zal steeds meer een belangrijke en sociale rol spelen op de 
vastgoedmarkt. 

• Het stadsdeel verkoopt geen vastgoed meer en waar het niet anders kan, gebeurt het 
via een eerlijke procedure.  

• Leegstaande etages boven winkels worden versneld tot woningen verbouwd; het 
eerder genoemde vastgoedontwikkelingsbedrijf kan hierin een rol spelen.  

• Bij nieuwbouw, herontwikkeling en renovaties zullen omwonenden mee kunnen 
beslissen over de plannen; bijvoorbeeld bij de Witte Boei en de Oosterkerk op de 
Oostelijke Eilanden en het te ontwikkelen Oostenburgereiland. 

• Prestigeprojecten, zoals grote theaters, hotels, musea of uitbreiding van Artis mogen 
niet ten koste gaan van woningen of woonboten en de leefbaarheid van de buurt. 

• In het beschermde stadsgezicht gaan we de wettelijk toegestane 15 of  30 % 
monumententoeslag op de huur ontmoedigen. 

• Er komen meer starterwoningen voor jongeren. 
• Er komen meer woningen voor mensen die een beschermde omgeving nodig hebben 

(wibo’s). 
• Woonbootbewoners krijgen een gelijke behandeling als walbewoners. Waar mogelijk 

komen nieuwe locaties voor woonboten. Woonboten worden zo min mogelijk 
verplaatst en alleen dan als het stappenplan voor de BEsluitvorming over en 
VERplaatsing van woonboten (Beverprotocol) wordt gevolgd.  

 
 
2) WERK EN INKOMEN 
Steun voor bewoners, die door de economische crisis in de problemen komen 

 
• Het stadsdeel bezuinigt niet op mensen met een laag inkomen, maar op 

prestigeprojecten. 
• Schuldhulpverlening krijgt veel meer financiële steun van het stadsdeel. Er komen 

extra sociale raadslieden en meer schuldhulpverleners, zodat meer mensen geholpen 
worden. Alle mensen die voor schuldhulpverlening in aanmerking komen, ook 
degenen die er nu nog geen gebruik van maken, zullen deze hulp ook daadwerkelijk 
krijgen.   

• Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, maar mag niet in de plaats komen van betaald 
werk. 



 5 

• Hoewel het van een falend armoedebeleid van de overheid getuigt dat de voedselbank 
nodig is, krijgen de vrijwilligers van de voedselbank de steun van het stadsdeel die zij 
nodig hebben. Daarbij wordt het falende beleid gekeerd, zodat de voedselbanken 
overbodig worden. 

• Mantelzorgers worden met alle beschikbare middelen ondersteund. 
• Er komen leerwerkwoonprojecten voor kansarme jongeren (Kamers met Kansen), te 

beginnen op de Oostelijke Eilanden. 
• Met succes heeft de SP verhoging van de afvalstoffenheffing in 2009 weten te 

voorkomen. De komende vier jaar wordt in elk geval verhoging met meer dan de 
inflatie niet toegestaan. 

• Fastfoodbedrijven, snackbars en andere bronproducenten van zwerfafval, die hun afval 
door een ander bedrijf dan het stadsdeel laten ophalen, betalen ook mee aan de kosten 
van straatreiniging.  

 
 

3) ECONOMIE 
In elke buurt een ruim en gevarieerd aanbod van betaalbare levensmiddelen  
 

• Buurtwinkels  krijgen steun. Als de corporaties geen kans zien de huurlasten laag te 
houden, kan het stadsdeelvastgoedontwikkelingsbedrijf hierin een rol spelen.  

• Voor ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) en startende ondernemers maakt het 
stadsdeel betaalbare werkruimte mogelijk. 

• De vestiging van een goedkope supermarkt op het Haarlemmerplein en het 
Wienerterrein wordt gestimuleerd, evenals een buurtsuper op het Westerdokseiland en 
een (liefst biologische) markt op het Westerdoksplein en op het Wittenburgerplein. 

 
 
4) WELZIJN  
Een goede buurtsamenhang is belangrijk voor het welzijn van mensen; voor dieren is er ook 
aandacht en plaats 
 

• De wijkcentra d’Oude Stadt, Oostelijke Binnenstad en Jordaan  & Gouden Reaal gaan 
zich nog meer inspannen om bewoners een stem te geven en krijgen meer financiële 
armslag om de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurten te bevorderen. 

• Het aanvragen van subsidies door wijkcentra en door welzijnsinstellingen wordt 
aanzienlijk vereenvoudigd.  

• Om de leefbaarheid te vergroten komt er tevens een proef met buurtbudgetten van het 
stadsdeel, waarmee de buurtbewoners zelf het geld verdelen voor onderhoud van 
straten, groen en buurtvoorzieningen. Budget uit het landelijke Investeringsfonds 
Stedelijke Vernieuwing wordt hiervoor ingezet, en niet voor steun aan horeca en 
toerisme.     

• ‘Huizen van de Buurt’ worden van meet af aan in overleg met die buurt opgezet en 
ingericht, vooral wat betreft locatie en activiteiten.  

• Buitenschoolse activiteiten zijn er voor alle kinderen. 
• De sociale en culturele functie, die de Oosterkerk voor de buurt heeft, blijft behouden. 
• Er komen extra jongerenwerkers en meer jongerenhuisvesting, vooral op de Oostelijke 

Eilanden.  
• De Pintobibliotheek, die een sociale functie vervult in het oude centrum, blijft. 
• Een betere leefomgeving op de Noordelijke Burgwallen wordt bevorderd, o.a. door 

effectievere bestrijding van overlast.  
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• Het jongeren- en welzijnswerk op het Westerdokseiland wordt direct opgepakt; zo 
komt er een hangplek voor jongens én meisjes en een speelplek voor kinderen tot 4 
jaar. 

• Initiatieven voor zelfbeheer-ruimtes waar jongeren onder elkaar kunnen zijn worden 
beloond. 

• Er komt een ouderenontmoetingscentrum in de Zuidelijke Jordaan.  
• Dierenwelzijn krijgt een meer prominente plaats. Er wordt meer geld voor vrijgemaakt 

dat in samenspraak met de Dierenbescherming en andere dierenwelzijnsorganisaties 
wordt besteed.  

• Om de duivenpopulatie in de hand te houden komen er twee duiventillen; daarvoor 
wordt een coördinator aangesteld. 

• Er komen meer vleermuiskasten en kasten voor bedreigde vogelsoorten. 
  
 
 
5) OPENBARE RUIMTE  
Een goede inrichting van de buurt met voldoende speelruimte, hangplekken en 
ontmoetingsruimte draagt bij aan het welzijn van alle bewoners 
 

• Er wordt voorrang gegeven aan onderhoud en opknappen van straten en wegen boven 
het opleuken van het Leidseplein en de Rode Loper à 94 miljoen euro.  

• Herinrichtingen voor de openbare ruimte worden goedkoper, duurzamer en 
gevarieerder.  

• Zebrapaden worden nog beter op zichtbaarheid onderhouden en krijgen een tikker. 
Obstakels op smalle stoepen (reclameborden, kaartenrekken etc.) worden verwijderd. 
Dit wordt door buurtschouwen gecontroleerd. 

• In plaats van meer terrassen komen er in de openbare ruimte meer publieke zitbanken 
en meer speel- en vrije ontmoetingsruimtes. 

• Naast voetbalkooien voor jongens komen er ook voorzieningen voor meisjes om 
buiten te kunnen spelen en vrienden en vriendinnen te ontmoeten, zoals een 
meidenlounge in de Jordaan. Deze plekken zullen in samenspraak met de jongeren uit 
de buurt ingericht worden.                                                                                                                                       

• De fietsparkeervakken, die de SP mogelijk maakte, worden op grote schaal toegepast. 
• Commerciële steigerdoekreclame wordt afgeschaft.  
• Evenementen die nu in het Centrum plaatsvinden, worden gegund aan andere 

stadsdelen, zoals bijvoorbeeld de Uitmarkt naar Bos en Lommer, de stadsspelen naar 
Slotervaart, een onderdeel van de gay-pride naar Noord.  

• Om wildplassen tegen te gaan komen de aloude krullen terug; bovendien komen er 
meer MVG (man-vrouw-gehandicapt) toiletten. Zowel de krullen als toiletten worden 
goed schoongehouden.  

 
 
6) ONDERWIJS 
Op elke school voelt ieder kind zich veilig,  krijgt het goed onderwijs in schone gebouwen en 
wordt bewegen en goede voeding gestimuleerd 
 

• Er komen niet meer schaalvergrotingen (bestuurlijke fusies) van openbare scholen, 
want de voordelen (financiële efficiëntie) wegen niet op tegen de nadelen (langere 
lijnen binnen de onderwijsorganisatie).  
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• Onderhoud van schoolgebouwen wordt verbeterd; speciale aandacht wordt 
geschonken aan luchtkwaliteit, klimaatbeheersing en sanitair. 

• Ter stimulering van een gezond voedingsgedrag wordt er op basisscholen en 
kinderdagverblijven gezonde voeding in de vorm van fruit of gezonde tussendoortjes 
verstrekt. 

• Er komt een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een middelbare 
school op de Oostelijke Eilanden en in de Jordaan. 

 
 
7) VEILIGHEID 
Bewoners hebben niet alleen baat bij meer veiligheid, maar vooral bij aanpak van de overlast  
 

• Bij de uitvoering van de plannen voor het wallengebied, bekend onder de naam 
‘coalitie1012’,  dienen de oorspronkelijke doelstellingen achter deze plannen te 
worden doorgezet. Dat waren de aanpak van de criminaliteit en vrouwenhandel en 
bevordering van de veiligheid van dit gebied. De bestuurders hebben zich bij de 
uitvoering van deze doelstellingen gericht op sluiting van ramen en het aantrekken van 
dure ondergrondse winkels en super-de-luxe sterrenrestaurants. Intensieve zorg voor 
de prostituees, handhaving en meer diversiteit is belangrijker dan het verkopen van 
dure hapjes.  

• Ook in het Singel/Spuigebied dient aandacht te zijn voor de overlast van prostitutie en 
massagesalons en wordt er door en voor de bewoners een buurtontwikkelingsplan 
gemaakt om een eind te maken aan speculatie, illegaal gebruik van panden en 
leegstand. 

• In het wallengebied krijgen de afgesloten stegen een goede juridische status. De 
openstelling van de stegen dient niet de veiligheid in de buurt en zal alleen geschieden 
wanneer bewoners en politie van mening zijn dat de veiligheidssituatie ter plaatse 
aantoonbaar is verbeterd en de leefbaarheid in de buurt niet verslechterd.  

• Overlast van de horeca is een inbreuk op het woongenot en brengt de veiligheid in 
gevaar. Vooral in de Binnenstad en de Leidsebuurt wordt die overlast serieus 
bestreden en de openbare orde gehandhaafd. Er wordt snel gereageerd op klachten van 
bewoners en deze klachten zullen tevens geregistreerd worden. 

• Er wordt strenger op toegezien dat aan beschonken klanten in de horeca geen drank 
verkocht wordt. Ook de horeca zelf kan bijdragen aan het tegengaan van 
uitgaansgeweld en overlast waarbij alcoholmisbruik de belangrijkste oorzaak is. 

• Openingstijden van horeca en terrassen worden op maat per buurt vastgesteld.  
• Het terrasseizoen wordt weer ingevoerd, zodat van 1 november tot 1 maart geen 

terrassen buiten staan.  
• Het Leidseplein wordt een mooi openbaar plein, waar iedereen kan vertoeven en geen 

luxe feestterrein. 
 
 
8) VERKEER EN OPENBAAR VERVOER 
Te voet, met de fiets en openbaar vervoer veilig en snel door een autoluw centrum 
 

• Het stadsdeel stelt alles in het werk om de veiligheid voor de gebouwen en de 
woningen naast het bouwtracé van de Noord-Zuidlijn of Metrotram te waarborgen.  

• Het is belangrijk dat de Opstapper (Stop/Go) zijn diensten kan blijven aanbieden en 
ook naar de kop van het Westerdokseiland gaat rijden zodat vooral de oudere 
bewoners een verbinding krijgen met de binnenstad. De Opstapper, die onmisbaar is 
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geworden voor de bewoners van het Centrum zorgt voor vervoer tussen de buurten in 
het Centrum.   

• Kinderen kunnen veilig te voet en op de fiets naar school. 
• De fietsparkeervakken worden niet alleen op de grote pleinen ingevoerd, maar ook  op 

grote schaal in de buurten (bijvoorbeeld in Westerstraat, Elandsgracht). Er wordt meer 
rekening gehouden met de toename van bakfietsen. Er komen meer buurtstallingen.  

• De plannen voor maar liefst drie nieuwe ondergrondse parkeergarages onder de 
Singelgracht en ook nog eens twee onder het Oosterdok en het Rokin gaan niet door. 
Parkeergarages trekken verkeer aan. Bezoekers kunnen gebruik maken van het per 
openbaar vervoer of van de parkeerterreinen aan de ring.  

• Beganegrondverdiepingen van gebouwen zijn om in te wonen of te werken, niet om 
auto’s in te parkeren.  

• Gevaarlijke kruispunten (black-spots) worden direct aangepakt.  
• Kwetsbare groepen in het verkeer, zoals kinderen, ouderen en mensen met een 

beperking worden waar nodig begeleid door verkeersregelaars (klaar-overs). 
• Er wordt streng toegezien op de maximum snelheid op het water.  
• Overlast door geluid en stank veroorzaakt door de passagiers- en pleziervaart wordt 

teruggedrongen. 
• Sightseeingbusdiensten voor toeristen door het centrum krijgen geen medewerking. Er 

is al genoeg verkeersoverlast. Met de tram kun je ook bij alle toeristische attracties 
komen. 

 
 
9) GROEN EN MILIEU 
Een groen, autoluw centrum voor een beter milieu 
 

• Duurzaamheid, in de breedste zin van het woord, krijgt meer nadruk dan de afgelopen 
jaren in het beleid van het stadsdeel het geval is geweest.  

• Zonne-energie wordt op grote schaal gestimuleerd. De regelgeving voor groene daken 
en zonnepanelen in het beschermde stadsgezicht wordt soepeler. 

• Er komt niet alleen groen op het dak van de Stopera, maar op zoveel mogelijk panden 
van het stadsdeel.  

• Er komen meer watertuinen; zij zuiveren het water in de grachten  
• Onkruid wordt niet bestreden met chemische middelen.  
• Stilstaande taxi’s zetten hun motor af. 
• Er komt een proef om plastic en groente-fruit-en tuinafval in het centrum te scheiden. 
• De chemokar rijdt vaker door de buurten en stopt langer op de verschillende plaatsen. 
• Er komt een proef voor ophalen van vuilnis via het water; te beginnen in de oude 

binnenstad. 
• Ekobekers (statiegeldbekers) worden bij grote evenementen verplicht gesteld ter 

vervanging van weggooibekers en verkoop van bier in blik.  
• De huidige proef met terrasverwarming wordt zo snel mogelijk beëindigd.  
• Er komen luchtkwaliteitmeters met displays op de Prins Hendrikkade, Marnixstraat en 

Weesperplein. 
• Er komen in alle buurten naar behoefte meer openbare drinkwaterfonteintjes 

(waterhappertjes). Deze zullen worden uitgevoerd met een knop of een kraan, 
waardoor waterverspilling wordt voorkomen. 

• Bewoners worden nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid die zij hebben om het 
plaatsen van GSM- en UMTS antennes op hun woningen, of op openbare gebouwen in 
de buurt van hun woningen, te weigeren. 
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10) DIVERSITEIT  
Iedereen is welkom in het centrum 
 

• Discriminatie op grond van etnische afkomst, religie, ouderdom, sekse of seksuele 
geaardheid of welke aard dan ook wordt niet geduld.  

• Acceptatie van homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders (HLBT’s) wordt gewaarborgd en 
homofoob geweld voorkomen. Aan de problemen van HLBT’s van allochtone 
afkomst wordt bijzondere aandacht besteed. Op scholen wordt betere voorlichting 
gegeven over seksuele voorkeuren.  

• Er komt een goedkoop en ruim aanbod aan inburgeringtrajecten in de verschillende 
buurten. Inburgeraars weten wat zij nodig hebben en kunnen kiezen.  

 
 
11) CULTUUR EN SPORT 
Iedereen kan meedoen door samen te sporten 
 

• Er komt meer geld beschikbaar voor cultuurprojecten in de buurten. 
• Culturele initiatieven die de buurt verrijken, zoals buurtkoren en –orkesten, het 

Pianolamuseum en de plannen voor een Jordaanmuseum worden extra gesteund. 
• Er komen meer laagdrempelige voorzieningen voor sport- en buurtactiviteiten, zodat 

iedereen mee kan doen in de buurt. 
• Er komt een zwembad op of in de buurt van de Oostelijke eilanden.   
• In de oude binnenstad komt een derde sporthal van het stadsdeel voor zaalsporten en 

instuif die laagdrempelig en betaalbaar is. 
• De Oostenburgersporthal van het stadsdeel op de Oostelijke eilanden blijft behouden 

en toegankelijk voor iedereen.  
 
 
12) STADSDEELBESTUUR 
Wat we voor de bewoners  doen, doen we mét de bewoners  
 

• Plannen van het stadsdeel worden niet van bovenaf opgelegd, maar samen met 
bewoners van onderop gemaakt. Bewoners worden in een vroeg stadium bij de 
plannen van het stadsdeel betrokken en krijgen tijdig de kans serieus hun commentaar 
te geven en hebben werkelijk inspraak. 

• Om de afstand tussen het bestuur van het stadsdeel en de bewoners minder groot te 
maken dan de afgelopen jaren het geval was, worden bij elk groot project aan een 
ruime groep omwonenden bewonersbrieven gestuurd.  

• Er wordt alleen van bestemmingsplannen afgeweken als er draagvlak is in de buurt.  
• De jaarlijkse financiële overschotten van het stadsdeel worden besteed aan uitgaven 

die de bewoners direct ten goede komen; ter ondersteuning van armoedebestrijding, 
woningisolatie, meer schuldhulpverlening en meer voorzieningen voor iedereen. Zo 
komt er de eerder voorgestelde éénmalige uitkering voor mensen die op of onder de 
armoedegrens leven en gaan de lokale lasten niet omhoog.  

• Het stadsdeel gedraagt zich sober en organiseert geen dure feestjes. 
• Het stadsdeel stimuleert interactieve besluitvorming en digitale buurtnetwerken.  
• Alle vergaderingen van dagelijks bestuur en raad van het stadsdeel zijn openbaar en 

dus niet geheim. 
• Gestimuleerd wordt dat ambtenaren veel meer dan nu het geval is in het stadsdeel wonen. 


