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Wilt u dit initiatief ondersteunen? Dat kan! 

Onderteken De buurt aan het woord op https://amsterdam.sp.nl/massatoerisme 

Als organisatie het manifest ondersteunen? Ook dat kan! 

Stuur een mail met uw gegevens en logo naar sp@raad.amsterdam.nl 

  

https://amsterdam.sp.nl/massatoerisme
mailto:sp@raad.amsterdam.nl
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INLEIDING 

 

DE MARKT SLAAT DOOR 

Amsterdam is een mooie stad met veel culturele en historische bezienswaardigheden. 

Meer toeristen dan ooit weten onze mooie stad te vinden. Maar aan dit massatoerisme 

zit een steeds grotere keerzijde.  

Waar in de stad lang het vrijheid-blijheid-denken hoogtij vierde, zien we nu steeds vaker 

dat de neoliberale marktideologie volledig doorslaat. Terwijl grote bedrijven dankzij het 

massatoerisme hun zakken vullen, zijn de bewoners het kind van de rekening.  Het 

aanbod van hun buurtwinkels verschraalt, de leefbaarheid staat onder druk, touringcars 

en allerlei pretvoertuigen blokkeren de doorgang voor voetgangers, en door illegale 

vakantieverhuur is het vinden van een betaalbare woning nog moeilijker geworden. Eén 

ding is duidelijk: de opbrengsten van het toerisme komen niet bij de Amsterdammers 

terecht. Het collectief mag de financiële én sociale lasten dragen, en private partijen 

gaan er intussen met de centen vandoor. 

Voor veel bewoners is de grens bereikt en is het hoog tijd om in te grijpen. De afgelopen 

jaren zijn de eerste stappen gezet. De toeristenbelasting is verhoogd, illegale hotels 

worden gesloten, er is bezuinigd op citymarketing, het aantal festivals wordt ingedamd 

en er is een rem gezet op het aantal nieuwe hotels. Maar wil onze stad leefbaar blijven 

voor bewoners, dan is er meer nodig. Veel meer. 

DE BUURT AAN HET WOORD 

Er zijn harde maatregelen nodig om de overvolle binnenstad te ontlasten en terug te 

geven aan de Amsterdammers. Maar hoe doen we dat? Welke overlast moet als eerste 

worden aangepakt? Hoe zorgen we ervoor dat Amsterdammers in hun eigen stad 

zorgeloos kunnen wonen, werken en recreëren? Wat is daarvoor nodig? En hoe krijgen 

we dat voor elkaar? 

Om die vragen te beantwoorden organiseerde de gemeenteraadsfractie van de SP in de 

zomer van 2017  zeven thema-avonden in buurten in stadsdeel Centrum en gebieden 

vlak daaromheen. Het doel daarvan was samen met bewoners te praten over de 
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problemen en oplossingen daarvoor. De uitkomst daarvan is dit manifest: De buurt aan 

het woord. 

MAATREGELEN EN DOELEN 

Bewoners roepen in dit manifest onder andere op tot de volgende maatregelen: 

• Meer handhavers en keihard aanpakken van overlast 

• Geen extra fastfood-, IJs- & wafelwinkels, steakhouses en souvenirshops 

• Weg met pretvervoer zoals de bierfiets, segway en hop-on-hop-off-bussen 

• Meer ruimte voor voetgangers en fietsers  

• Schrappen van de publiekscampagne IAmsterdam 

• Afrekenen met illegale vakantieverhuur 

 

Per hoofdstuk wordt ingegaan op deze, maar ook vele andere maatregelen die door 

bewoners werden genoemd om de balans tussen wonen, werken en recreëren in 

Amsterdam te herstellen. 

Met deze maatregelen bereiken we de volgende drie doelen: 

- Een einde aan de vercommercialisering van Amsterdam; 

- Amsterdam wordt teruggegeven aan de Amsterdammers; 

- Een eerlijke verdeling van lasten en de lusten van het toerisme. 

 

De SP steunt de centrumbewoners in hun strijd om de stad bewoonbaar te houden. 

Graag trekken we samen op om steun voor dit manifest te vergaren. 

Mokum is geen melkkoe, Mokum is van ons, de bewoners. Tijd om hier naar te 

handelen. Laat be buurt aan het woord. Sta op en doe mee met dit initiatief! 
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KEIHARDE AANPAK OVERLAST EN MISSTANDEN 

HUIDIGE SITUATIE 

Amsterdam is een stad met vrijheid hoog in het vaandel. Een status waar bewoners trots 

op zijn. Maar die vrijheid slaat regelmatig door naar chaos. Vrijheid moet namelijk 

samengaan met verantwoordelijkheid. Plassen en kotsen in portieken, geluidsoverlast, 

zwerfvuil en vernielingen zijn aan de orde van de dag. Het aantal meldingen van 

overlast en misdragingen is afgelopen jaren meer dan verdubbeld.  

Bewoners ervaren de toenemende overlast als een steeds grotere inbreuk op de 

leefbaarheid in hun buurt. Ze geven aan dat handhaving op alle vlakken tekort schiet, 

zowel in bemanning als in het serieus oppakken van meldingen. Veel bewoners voelen 

zich niet gehoord, en hebben het idee dat het belang van geld verdienen zwaarder 

weegt dan hun wens voor een fijne stad om in te wonen. Ze voelen zich niet meer thuis 

in hun buurt. Sommigen overwegen zelfs hun stad te verlaten. 

Toerisme wordt vaak gepresenteerd als een noodzaak: de motor van onze lokale 

economie. Het levert werkgelegenheid op, en brengt geld in het laatje. Werknemers in 

de toeristische sector werken vaak met onzekere contracten tegen hongerloontjes, en 

soms zelfs zonder contract. Wat het toerisme ons wel oplevert, weegt niet op tegen de 

aantasting van het buurtgevoel en de handhavingskosten. 

 

OPLOSSINGEN 

Wat bewoners betreft moeten overlast en uitbuiting harder worden aangepakt. Het 

aantal gemeentelijke handhavers moet fors worden uitgebreid. Handhavers moeten 

extra aandacht besteden aan geluidsoverlast en zwerfvuil. Ook het blokkeren van de 

openbare ruimte door bijvoorbeeld foutparkeerders en te grote toeristengroepen moet 

strenger worden gecontroleerd en bestraft. In spoedeisende situaties moeten extra 

handhavings- en schoonmaakteams klaarstaan om snel op te treden. 

De gemeente moet overlast door bezoekers bestraffen met hogere geldboetes. Bij 

overtreding moet de gemeente sneller gebiedsverboden uitdelen aan zware overtreders. 

Via een meldplicht worden zij verplicht zich te melden tijdens uitgaansavonden. Met een 

voorlichtingscampagne kunnen bezoekers worden geïnformeerd over de regels in 

Amsterdam.  
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Het ‘three-strikes-out-principe’ voor horecaondernemers moet strenger: voor 

coulanceregelingen is geen plek. Opgelegde sancties moeten langer blijven gelden. Zo 

blijven fouten uit het verleden langer meetellen bij het bepalen van een volgende 

sanctie. Dit moet zorgen dat cafés die overlast veroorzaken voor de buurt effectiever 

worden bestreden. 

Horecaondernemers zouden verplicht moeten worden het personeel te wijzen op hun 

werknemersrechten. Met een werkgeverschapsverklaring - in twee talen met 

contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt arbeidsuitbuiting, bevestigd op de muur 

van alle horecagelegenheden - wordt voorkomen dat werknemers worden uitgemolken. 

Bewoners moeten kunnen meehelpen met handhaving in hun buurt. Op het 

Rembrandtplein is afgelopen jaren succesvol geëxperimenteerd met het melden van 

overlast via een app. Ook illegale vakantieverhuur moet via deze app gemeld kunnen 

worden aan de gemeentelijke bestrijdingsdienst Zoeklicht. Bewoners moeten ook beter 

geïnformeerd worden over wat er met hun melding wordt gedaan. Die werkwijze kan dan 

worden uitgebreid naar de hele stad. 
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EINDE AAN WILDGROEI EN VERSCHRALING 

HUIDIGE SITUATIE 

Amsterdammers hebben het aanbod van winkels de afgelopen jaren flink zien 

veranderen. Door de grillen van de markt zijn winkelhuren de afgelopen jaren explosief 

gestegen. Veel kleine buurtondernemers hebben als gevolg hiervan hun deuren moeten 

sluiten. Zij zijn grotendeels vervangen door fastfoodrestaurants, ijs- wafel- en 

souvernirwinkels en steakhouses: winkels die zich enkel richten op het massatoerisme 

en de behoefte van de bewoners negeert. Het aanbod van winkels en buurtfuncties in 

de oude binnenstad, maar ook de Leidsebuurt verschraalt in rap tempo. Bewoners zijn 

de dupe. Door de verschraling van hun buurt worden ze zelfs gedwongen om buiten hun 

buurt de dagelijkse boodschappen te doen. 

Bewoners ergeren zich aan de explosief toegenomen vakantieverhuur. Een deel van de 

aanbieders doet dit illegaal. Hierdoor dreigen spookbuurten te ontstaan waar enkel 

toeristen overnachten. Dat is slecht voor de sociale samenhang en het woonplezier in 

de buurten. 

 

OPLOSSINGEN 

Bewoners vinden dat de groei van het aantal fastfoodrestaurants, ijs- wafel- en 

souvernirwinkels en steakhouses moet worden gestopt. Met een zogeheten 

‘keerklepregeling’ kan worden voorkomen dat een winkel na sluiting wordt vervangen 

door hetzelfde type winkel.  

Om te voorkomen dat sommige gebieden in het centrum geen buurtwinkels meer 

hebben – kruidenier, crèche, buurtkamer – moet de gemeente zich veel meer bemoeien 

met wat voor winkels of ondernemingen er in een pand komen. Daarbij zou er ook 

ruimte moeten zijn voor bewonersinitiatieven. Amsterdam moet zich verder in Den Haag 

sterk maken voor huurbescherming voor kleine winkeliers, zodat deze niet de dupe 

worden van explosieve huurstijgingen.  

Om mogelijke foute geldstromen op te sporen en te weren, moeten winkels met een 

aanbod gericht op toeristen standaard onderworpen worden aan een streng anti-fraude 

en – witwasonderzoek. 
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Bewoners hebben het ook gehad met de vele hotels in de stad. In de hele stad moet 

gelden dat er geen nieuwe hotels bij komen, behalve als er een oud hotel sluit. Het 

hotelconcept moet uniek zijn voor de stad en het aantal bedden van het nieuwe hotel 

mag niet hoger liggen dan het aantal van het te sluiten hotel. De 

uitbreidingsmogelijkheden van bestaande hotels moet worden beperkt.  

Met een speciaal bewonersloket kan de Gemeente laagdrempelig informatie geven aan 

bewoners over ontwikkelingen in hun stad(sdeel). Denk aan een wijziging in het 

bestemmingsplan, de aanvraag van festivalvergunningen of de geplande vestiging van 

een hotel, (dans)café of supermarkt.  

De handhaving op illegale hotels moet worden uitgebreid. Daarnaast moet de gemeente 

gratis advies op maat geven aan woningeigenaren die vakantieverhuur willen verbieden 

via het regelement van hun Vereniging Van Eigenaren (VVE). 
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WEG MET PRETVERVOER 

 

HUIDIGE SITUATIE 

Het aantal bezoekers van Amsterdam neemt jaarlijks toe. De ruimte die zij gebruiken 

wordt steeds groter. Daardoor wordt het voor veel bewoners steeds moeilijker zich door 

de stad te verplaatsen. Ook ergeren Amsterdammers zich aan het vele belevingsvervoer 

zoals segways, bierfietsen en het toenemend aantal huurfietsen: vervoer waarbij de pret 

belangrijker is dan het vervoer. Als er geen duidelijke grenzen worden gesteld, vrezen 

bewoners dat de stad dichtslibt. Omdat de ruimte in Amsterdam beperkt is, moeten er 

keuzes worden gemaakt.  

 

OPLOSSINGEN 

Om het centrum bereikbaar te houden pleiten veel bewoners voor het autoluw maken 

van de binnenstad, met een uitzondering voor auto’s van bewoners en 

bestemmingsverkeer (zoals (bijzonder) openbaar vervoer, hulpdiensten en taxi’s die 

actief zijn op de opstapmarkt). Om een waterbedeffect te voorkomen, moeten 

parkeerplekken in gebieden beneden het IJ en binnen de ring exclusief voor bewoners 

zijn. Bewoners moeten via een online systeem wel gewoon gebruik kunnen blijven 

maken van de bestaande bezoekersregelingen. Andere bezoekers aan Amsterdam 

moeten worden gestimuleerd hun auto te parkeren aan de rand van de stad en zich te 

voet of per OV door de stad te bewegen. 

Het aantal fietsstraten en voetgangersgebieden moet worden uitgebreid. Ook moet via 

een gemeentelijk chipsysteem met GPS het hoge aantal fietsdiefstallen en zwerffietsen 

worden tegengegaan. Via speciaal ontwikkelde routes moeten toeristen aangemoedigd 

worden om te voet Amsterdam te verkennen. 

Touringcars moeten worden geweerd uit het centrum en zouden enkel moeten laden en 

lossen in de daarvoor bestemde garages en de P+R-voorzieningen aan de rand van de 

stad. De vergunning aan de Hop-on-hop-off-bus en -boot moet niet worden verlengd. 
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Om vervelende opstoppingen te voorkomen zou laad- en losvervoer drukke gebieden 

alleen welkom moeten zijn tussen 9:00 en 11:00. Overige aanleveringen kunnen worden 

geregeld via distributiecentra aan de rand van de stad met kleinschalig vervoer.  

Belevingsvervoer als segways, paardenkoetsen, bierfietsen en toeristentreintjes moet 

worden geweerd uit het centrum van de stad. Fietsverhuur wordt gereguleerd, onder 

andere op aantal fietsen, en gegund aan één aanbieder. Deze aanbieder moet voldoen 

aan strenge eisen. Zo moeten toeristen die een fiets willen huren, een verplicht theorie-

examen van de fietsverhuurder krijgen. Ook fietstaxi’s en particuliere plezierbootjes in de 

grachten moeten worden beperkt om wildgroei te voorkomen. Op deze manier zorgen 

we ervoor dat bewoners en toeristen zich veilig en prettig door Amsterdam kunnen 

verplaatsen. 
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OPENBARE RUIMTE VOOR BEWONERS 

 

HUIDIGE SITUATIE 

De ruimte in Amsterdam is beperkt. Desondanks wordt de ruimte door steeds meer 

mensen opgeëist. Bewoners merken op dat er steeds vaker ruimte wordt geclaimd voor 

commerciële doeleinden. Daarmee komt de gebruiksruimte in de knel. Zo belemmeren 

terrassen, wachtrijen van musea en uitgestalde huurfietsen met regelmaat de doorgang 

van voetgangers op de stoep. Dat is al helemaal vervelend voor ouderen en mensen 

met een beperking. Om de openbare ruimte in de toekomst aangenaam te houden voor 

bewoners, moet er iets veranderen. 

 

OPLOSSINGEN 

Bewoners willen vrije doorgang op de stoep, zonder dat wachtrijen of terrassen in de 

weg staan. Meer straten in het centrum moeten het exclusieve domein worden van 

voetgangers, zoals de Raamsteeg waar fiets en voetganger gewoon niet samen gaan. 

Daarnaast moet er een eind komen aan terrassen op brugvleugels. 

Er moeten geen terrasvergunningen worden afgegeven voor plekken waar een vrije 

doorgang wordt belemmerd. Eventuele bestaande vergunningen worden om deze reden 

niet verlengd. Wachtrijen voor musea in de openbare ruimte moeten verdwijnen en in 

plaats daarvan worden verplaatst naar ruimte binnen de muren van een museum. Dat 

geldt ook voor uitstallingen van fietsverhuurbedrijven. De regels hiervoor moeten 

strenger worden gehandhaafd.. 

Parkeerplekken voor auto’s die worden opgeheven als gevolg van het autoluw maken 

van het centrum moeten worden bestemd voor fietsen en motoren. Hierdoor komt er 

meer ruimte op de stoep. 

Tot slot is het nodig dat het aantal toeristische rondleidingen wordt gereguleerd en 

beperkt via een streng vergunningensysteem en wordt het gebied waar 

straatmuzikanten zijn toegestaan verkleind.   
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LUSTEN EN LASTEN EERLIJKER VERDELEN 

 

HUIDIGE SITUATIE 

De kosten en baten van het toerisme in Amsterdam zijn niet in evenwicht. Toeristen 

maken intensief gebruik van Amsterdam en alle mooie voorzieningen die de stad heeft, 

maar dragen relatief weinig bij voor het onderhoud. Ondertussen verdwijnt de winst van 

het toerisme vooral in private zakken. 

Bewoners vinden dit oneerlijk. Zij vinden dat toeristen eerlijker moeten bijdragen aan het 

gebruik van de stad. Ook geven ze aan dat de opbrengsten van het toerisme in 

Amsterdam niet enkel naar bedrijven moet gaan, maar ook terecht moet komen bij de 

inwoners van onze stad. 

 

OPLOSSINGEN 

Om de kosten en opbrengsten van het massatoerisme meer in balans te krijgen, moet 

de toeristenbelasting fors omhoog. De toeristenbelasting moet ook gelden voor 

touringcars, cruises en huurfietsen. Ook betaalde stadstours kunnen worden belast, 

omdat ze gratis gebruik maken van de openbare ruimte. 

Het geld dat op deze manier wordt geïnd, moet worden geïnvesteerd in Amsterdam en 

zijn bewoners. Dit kan door het uitbreiden van het aantal handhavers en reinigers, maar 

ook door te investeren in goede sociale voorzieningen in de buurt.  

Bewoners constateren aan dat de toerist Amsterdam in grote getale heeft gevonden en 

dat verdere stadspromotie daarom niet nodig is. De subsidie aan Amsterdam 

Marketing/IAmsterdam moet daarom worden geschrapt. Het geld dat dit oplevert kan 

worden geïnvesteerd in betere voorlichting voor toeristen, centrale verkoop van 

museumtickets en het ontlasten van drukke plekken door toeristen beter te spreiden 

over de stad. 

 


