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Nieuws uit de stadsdeelraad

Raadspagina
Stadsdeelraad
De stadsdeelraad (29 raadsleden) en het dagelijks bestuur (stadsdeelvoorzitter en twee stadsdeelwethouders) hebben
ieder eigen taken. De raad stelt beleid vast en het dagelijks bestuur voert dit uit. De raad controleert vervolgens de 
uitvoering door het dagelijks bestuur en stuurt eventueel bij. Dit gebeurt in de commissies en in de raadsvergaderingen.
Op deze en de vorige pagina staat wat de raad zoal voor u doet.

Let op! de commissievergaderingen Bouwen & Wonen, Openbare Ruimte en Algemene Zaken beginnen voortaan om 19:30 uur in plaats van 20:00 uur.
Informatie, zoals vergaderdata, de actuele agenda's, stukken en adresgegevens vindt u op: www.centrum.amsterdam.nl/raad. Ook kunt u contact opnemen met de
raadsgriffie via het gemeentelijk informatienummer 14 020 (vraag naar de raadsgriffie van stadsdeel Centrum) of via e-mail: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl.

Commissie- en raadsvergaderingen

Soms worden agenda’s, tijden of locaties gewijzigd. Kijk daarom voor de actuele tijden en agenda’s op de bestuurskalender op www.centrum.amsterdam.nl.

Vergadering Datum en tijd Locatie Op de agenda onder andere

Raad Dinsdag 18 december, Stadhuis, Let op! in de Boekmanzaal - Uitbreiding Amrath hotel

Let op! 19.00 uur - Preadvies op raadsvoorstel SP over het

inloop vanaf 18.45 uur Westerdokseiland

Reces 22 december - 6 januari n.v.t. Kerstreces. Deze periode vergadert de raad niet.

Commissie Welzijn & Onderwijs Dinsdag 8 januari, Stadhuis, De Mirandazaal (0235) Agenda volgt

20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Commissie Openbare Ruimte Dinsdag 8 januari, Stadhuis, De Rooszaal (0239) Agenda volgt

19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

Commissie Begrotingsinrichting Woensdag 9 januari, Stadhuis, kamer 2395, Agenda volgt

en -verantwoording 20.00 uur Let op! Voor deze 

vergadering moet u zich aanmelden

GroenLinks (GL)
T: 020 256 4532
E: groenlinks@centrum.amsterdam.nl

D66
T: 020 256 4726
E: d66@centrum.amsterdam.nl

VVD
T: 020 256 4560
E: vvd@centrum.amsterdam.nl

PvdA
T: 020 256 4564
E: pvda@centrum.amsterdam.nl

SP
T: 020 256 4584
E: sp@centrum.amsterdam.nl

Fractie Alexandrova (FA)
T: 06 2457 3302
E: valexandrova@centrum.amsterdam.nl

Griffie
De raadsgriffie en raadsleden werken mee

aan deze raadspagina. 

De hoofdredactie van de krant berust 

bij de afdeling Communicatie. Wilt u

inspreken tijdens een commissieverga-

dering, of heeft u vragen over de raad, 

de commissies of een artikel op de 

raadspagina's, dan kunt u de griffie mailen:

raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl of bel-

len via het gemeentelijk informatienummer

14 020 (vraag daarbij naar de raadsgriffie

van stadsdeel Centrum).

Bespreekstukken en besluiten vindt u op

www.centrum.amsterdam.nl/raad; ook liggen

ze ter inzage bij het Voorlichtingsloket van

het stadsdeel. Het loket vindt u in het

Stadhuis, Amstel 1. Geopend van maandag

tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Fracties raad

Vragen en voorstellen van de raad

Regelmatig doen raadsleden voorstellen om zaken aan te pakken. Ook wor-

den er schriftelijke vragen ingediend bij het dagelijks bestuur. Welke voor-

stellen en vragen waren er de afgelopen tijd? En welke zijn er beantwoord?

Beantwoorde schriftelijke vragen

n Van de VVD en de SP over de City Center Line (de voormalige Opstapper)

Zowel de voorstellen als de schriftelijke vragen en de antwoorden hierop zijn

te vinden op www.centrum.amsterdam.nl/raad. 

“Plannen zullen worden getoetst aan

commentaren uit de buurt”, dat stelde

Fred Kramer (GL). Een meerderheid in

de raad gaf aan dat uitwerking van de

uitgangspunten naar een concreet plan

met de buurt moet gebeuren. Frans Icke

(SP) gaf aan blij te zijn dat er een overleg

komt waar iedereen aan tafel zit en niet

allerlei overleggen van verschillende

groepen. D66 was het daarmee eens en

stelde dat bij de plannen een “afweging

zal worden gemaakt van buurtbelang

tegenover algemeen belang. Er is vol-

doende ruimte om een finale afweging

te maken”, aldus Mark van der Veer. 

Voldoende parkeergelegenheid

Veel raadsleden waren ook te spreken

over het idee van een fietspad langs

het water. Fred Kramer (GL): “We

hechten aan de mogelijkheid om langs

het water te fietsen. Die mogelijkheid

zal in de ontwerpvarianten niet ont-

breken.” 

Het groene karakter van de Eilanden -

boulevard is voor de meeste raadsle-

den ook essentieel. Maar Allard

Zuithoff (VVD) benadrukte dat een

verschuiving van verkeersgebied naar

verblijfsgebied niet mag betekenen dat

de parkeerdruk verslechtert. “Er moet

voldoende parkeergelegenheid blijven.

Verder zien we de eventuele besparin-

gen van versobering van de plannen

tegemoet.” Doordat de plannen min-

der ver gaan dan eerder gedacht, onder

andere omdat er geen woonboten

worden verplaatst, zouden volgens

Zuithoff de kosten voor de herinrich-

ting omlaag kunnen.

Met Joop Lahaise van de PvdA diende

de SP een motie in die moet voorko-

men dat er bomen worden gekapt om

het zicht op het Scheepvaartmuseum

en de Oosterkerk te verbeteren of om

een rotonde te verplaatsen: “In het

bomenbeleid staat niet dat er bomen

gekapt mogen worden ten behoeve

van het uitzicht op monumenten.”

Ook was er een SP-motie om geen

aanlegplaats bij de Oosterkerk te

maken. Frans Icke: “Bewoners zijn

bang voor overlast en er zouden dan

toch woonboten moeten worden ver-

plaatst.”

Op advies van overige fracties trokken

ze hun moties in, in afwachting van de

discussie over de concrete plannen.

Mark van der Veer (D66), doelend op

de indieners van de moties:

“Sommigen kunnen het geduld niet

opbrengen om te wachten op de plan-

nen. Net als kinderen die eerst het toe-

tje willen en dan pas de aardappelen.”

F
o

to
: 

W
im

 S
a

li
s

VVD en SP hebben antwoord gekregen op hun vragen over de City Center Line

Raad unaniem achter uitgangspunten
Eilandenboulevard
De finale afweging vindt plaats bij

de discussie over het masterplan,

maar de raad is positief over de tien

uitgangspunten om de Eilanden bou -

levard aan te pakken. Verkeer over-

heerst het gebied teveel. Het is de

bedoeling  de Eilandenboulevard

aantrekkelijker te maken om te ver-

blijven. Ook moet de ligging aan het

water meer tot zijn recht komen. De

komende tijd maakt het stadsdeel in

overleg met de buurt een ‘master-

plan’ voor de Eilandenboulevard,

gebaseerd op de uitgangspunten.
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De Oosterkerk aan de Eilandenboulevard

Bewoners en ondernemers die niet

op tijd een reactie hebben gekre-

gen op hun brief aan de raad krij-

gen een bloemenbon. Dat heeft de

raad besloten in haar vergadering

van 20 november. 

Initiatiefnemer Nelly Duijndam (SP):

“Het is een teken van betrokkenheid

bij de bewoner die op een antwoord

zit te wachten, een geste voor het

ongemak èn een prikkel voor het

stadsdeel om alert te blijven.”

Er was een grote meerderheid voor het

voorstel, maar de raad was niet una-

niem. Allard Zuithoff van de VVD

vond het wel “sympathiek, maar niet

de taak van het stadsdeel om bloemen-

bonnen te versturen. Wel om brieven

aan de raad op tijd af te handelen.” De

VVD stemde dan ook tegen de bloe-

menbon. Net als Vera Alexandrova

(FA). “Dit lost het probleem niet op. Ik

roep het dagelijks bestuur op te

komen met voorstellen om brieven

wél op tijd te beantwoorden.”

Het beantwoorden van brieven aan de

raad is uitbesteed aan het dagelijks

bestuur. De antwoorden komen altijd

in een van de raadscommissies. Het

mag maximaal twee maanden duren

voor een brief is beantwoord. Dit ge -

beurt niet altijd. Volgens de SP werd in

2010 40% van de brieven te laat beant-

woord. In 2011 was dat 62% en in 2012

staat de teller volgens de SP al op 50%.

Bloemenbon bij late reactie op

brief aan de raad


