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Uitvoeringsmonitor 26 Mar 2018 11:36

Aantal inspanningen: 163
  

Uw selectie: 

Gebied: Centrum-Oost

Periode: 1 juli - 31 december 2017

Nummer Activiteit Interventie Afgesproken resultaat Gerealiseerd Toelichting

02.1011.111 Handhaving illegale hotels Aanpak illegale hotels in de Valkenburgerstraat, met als doel de

leefbaarheid te verbeteren doordat er meer gewoond wordt in de

straat. 

Alle illegale hotels zijn bekend en er loopt een

handhavingstraject.

 De controles zijn in december gestart. 

02.1011.122A Verminderen overlast van urine,

ontlasting en braaksel op straat

Het Siebbeleshof zal als de bewoners instemmen als proef gedeeltelijk

worden afgesloten in de nacht met hekken 

Als uit een buurtpeiling blijkt dat de bewoners minder overlast

ervaren en tevreden zijn met de hekken.

 De hekken worden bij evenementen (o.a. Aprilfeesten,

Nieuwjaar) geplaatst, omdat dan de meeste overlast door

bewoners wordt ervaren op het Siebbeleshof. 

02.1011.122B Verminderen overlast van urine,

ontlasting en braaksel op straat

Bij signalen van overlast op de steiger in de Nieuwe Uilenburgerstraat

aan de slag met een aanpak op het gebied van handhaving en schoon. 

Bij klachten over de steiger zal het gebiedsteam een schouw

organiseren met politie, handhaving, gebiedsbeheer, bewoner(s)

op de locatie om de aanpak te bepalen.

 

02.1011.122C Verminderen overlast van urine,

ontlasting en braaksel op straat

Aanpak overlast Waterlooplein bij herinrichting. Het ontwerp Waterlooplein wordt vastgesteld met als resultaat

dat er in het ontwerp aandacht is besteed aan de overlast.

 In de ontwerpfase is aandacht besteed aan de overlast. Het

definitieve ontwerp wordt naar verwachting in maart 2018

(voor verkiezingen) vastgesteld.

02.1011.132 Handhaving slapende toeristen

in auto’s Nieuwmarkt

Het opzetten van een communicatiecampagne voor het tegengaan van

slapers en inbraak in auto's van toeristen. 

De preventieaanpak moet leiden tot minder auto-inbraken en

minder toeristen die in auto's slapen

 In de zomer heeft een preventiecampagne via social media

plaatsgevonden om toeristen te informeren. Uit cijfers van de

politie blijkt er in vergelijking met 2017 een afname van het

aantal auto-inbraken in de buurt. 

02.1011.135 Verleiden bezoekers 1011 en

1012 naar Plantagebuurt

Het ontwikkelen van een looproute van 1011 naar de Plantagebuurt om

de bezoekersstromen te spreiden over de stad. 

Op deze looproute worden borden geplaatst om de route te

markeren. Met als resultaat spreiding en meer bezoekers die ook

langer in het gebied verblijven

 

02.1011.221 Verbeteren diversiteit

winkelaanbod

Een gezamenlijke aanpak met de eigenaren en ondernemers om de

diversiteit van de winkelpanden te verbeteren. 

Een convenant ondertekend door de eigenaren en de BIZ om

gezamenlijk de diversiteit van het winkelaanbod te verbeteren.

 

02.1011.224 Streetbranding Het vergroten van de herkenbaarheid door gezamelijke branding van de

winkelstraten. 

Een vastgesteld marketingplan dat wordt ondersteund door de

ondernemers.

 

02.1011.226 Veilig ondernemen Het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de Sint

Antoniesbreestraat en de Jodenbreestraat. 

1ste ster KVO  

02.1011.2310 0 Bouwontwikkeling kavel 5b/6 De bouwwerkzaamheden gaan van start. Op deze plek wordt een mix

van kantoren, woningen en voorzieningen gerealiseerd. 

Zo weinig mogelijk bouwoverlast voor de omwonenden.  De bouwwerkzaamheden zijn gestart en duren naar

verwachting tot 2020.

02.1011.2311 1 Hotelontwikkeling

Valkenburgerstraat 14-16

Realisatie van een hotel. Zo weinig mogelijk bouwoverlast voor de omwonenden.  Valkenburgerstraat 14-16 wordt op korte termijn opgeleverd. 
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02.1011.2312 2 Bouwontwikkeling Nieuwe

Uilenburgercomplex

Het SPVE wordt vastgesteld en start procedure om een ontwikkelende

partij te selecteren 

Verkoop van het Nieuwe Uilenburgercomplex.  De reden voor vertraging is dat de mogelijkheid voor

ouderenwoningen in de verdeling 40-40-20 wordt onderzocht

door Wonen en Vastgoed. Naar verwachting wordt op korte

termijn een besluit genomen.

02.1011.2313 3 Vernieuwing hotel

Valkenburgerstraat 72-106

Hotel Falcon Plaza wordt herontwikkeld en er wordt op deze plek een

nieuw hotel en zes woningen gerealiseerd 

Voorkomen van bouwoverlast voor de omwonenden.  

02.1011.2314 4 Stations renovatie

Waterlooplein en Nieuwmarkt

De metrohalte Nieuwmarkt en Waterlooplein worden gerenoveerd. Voorkomen van bouwoverlast voor de omwonenden en lichtere

en ruimere metrohalten.

 De halte Waterlooplein en Centraal Station is afgerond. 

De werkzaamheden Nieuwmarkt zijn gestart zijn naar

verwachting in augustus 2018 afgerond.

02.1011.2315 5 Hoteluitbreiding Amrâth Hotel Amrâth is in 2016 gestart met de bouw van de uitbreiding met 40

hotelkamers en een ondergrondse parkeergarage. 

Voorkomen van bouwoverlast voor de omwonenden.  

02.1011.2316 6 Knowledge Mile in het

bijzonder Green Knowledge

Samenwerking en overleg met de onderwijsinstellingen, de grote

ondernemers en de stadsdelen aan de Wibautstraat, Weesperstraat en

de Valkenburgerstraat. 

Duidelijkheid over welke ontwikkelingen in de plinten in de

straten mogelijk zijn.

 

02.1011.239 Invulling begane grond stadhuis Aanpak begane grond stadhuis met commerciele ruimtes op de begane

grond. 

Tender start in voorjaar  

02.1011.311 Handhaving ongebruikte fietsen Fietsenrekken staan overvol met ongebruikte fietsen. Met invoering van

de 6 weken regel worden fietsen die 6 weken lang niet zijn gebruikt

verwijderd. 

Zichtbaar meer ruimte in de rekken om de fiets te parkeren.  

02.1011.313A Realisatie inpandige

fietsparkeerplekken

Op het Stationsplein zijn de voorbereidingen in gang om in 2020 17.500

fietsenparkeerplekken te realiseren en in 2030 fietsparkeerplekken. 

Besluit over een nieuwe fietsenstalling aan de IJzijde van het

Centraal Station. In deze ondergrondse stalling is straks plek

voor minimaal 4.000 fietsen.

 Het college van B&W heeft ingestemd met het besluit om de

fietsenstalling te realiseren. 

02.1011.313B Realisatie inpandige

fietsparkeerplekken

Realisatie van inpandige fietsenstallingen in kavel 2 en 6. In de

eindsituatie zijn er 2.500 publieke inpandige fietsparkeerplaatsen. 

Voorkomen van bouwoverlast voor omwonenden.  De openbare fietsenstalling in kavel 2 is opgeleverd. De

fietsenstalling voor Booking.com wordt geopend bij oplevering

(2020). 

02.1011.314 Uitstallen van huurfietsen in de

openbare ruimte

Handhaving fietsuitstallingen in de openbare ruimte, voor meer

doorloopruimte. 

Geen fietsuitstallingen meer in de openbare ruimte.  De betreffende ondernemers hebben een brief van handhaving

ontvangen en zijn gecontroleerd. 

02.1011.315 Scooterparkeren Handhaven op scooterparkeren buiten de daarvoor ingerichte

parkeervakken. 

Geen scooters buiten de vakken op het Stationsplein.  Er zijn veel verbalen geschreven. Er worden zichtbaar minder

scooters buiten de vakken geparkeerd.

02.1011.321 Foutparkeren Hotspot aanpak, locaties worden 2 weken lang gehandhaafd, hierna

evaluatie. 

Geen fout geparkeerde auto's en busjes op het Waterlooplein.  

02.1011.331 Verminderen overlast van taxi's

op en rond de Nieuwmarkt

Onderzoek naar maatregelen om de overlast van taxi’s in de

Nieuwmarktbuurt en Valkenburgerstraat tegen te gaan 

Afgerond onderzoek en invoeren van maatregelen om de

overlast van taxi's verminderen

 In maart 2018 wordt de proef ter besluitvorming besproken in

de gemeenteraad. Daarna zullen de maatregelen worden

uitgevoerd.

02.1011.332 inzet van stewards op

touringcarhaltes

Inzet stewards om het in- en uitstappen van passagiers goed te laten

verlopen 

Vermindering van de overlast van de touringcars.  

02.1011.333 Handhaving overlast van

touringcars

Handhaving van touringcars Vermindering van de overlast van de touringcars ten opzichte

van vorig jaar.
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02.1011.342 Inzet op afval hotspots Door een probleemanalyse van de hotspot locatie wordt een aanpak

bedacht om de hotspot aan te pakken. Het gaat hier dus niet alleen om

schoonmaken. 

De opgenomen straten zijn geen hotspots (locaties waar meer

dan 2 keer per week afval wordt gedumpt) meer.

 In gebied 1011 zijn in 2017 in totaal 4 hotspots van de lijst af

gegaan. 

De hotspot bij de 

Nieuwmarkt/kloverniersburgwal en Raamgracht

Moddermolenstraat staan nog op de lijst, maar zijn in 2017 wel

aangepakt. 

02.1011.343 ondergrondse afvalcontainer Plaatsen van een ondergrondse plastic container Meer zicht en doorloopruimte hoek Kloveniersburgwal/

Nieuwmarkt

 De reden van vertraging heeft te maken met kabels en

leidingen. Hierdoor moesten verschillende locaties rond de

Nieuwmarkt door Schoon worden onderzocht.

02.1011.353 Start voorbereidende

werkzaamheden Waterlooplein

Het Waterlooplein moet weer een aantrekkelijke markt en stadsplein

worden met voldoende activiteiten voor bezoekers en bewoners 

Het definitieve ontwerp Waterlooplein is vastgesteld  Het definitieve ontwerp wordt naar verwachting in maart (voor

verkiezingen) vastgesteld.

02.1011.358 Aanleg wandelsteiger

Oosterdokskade

Het realiseren van een wandelsteiger in het Oosterdok, zodat er meer

ruimte is voor voetgangers en verbinding met het water. 

Een wandelsteiger met een houten dek, bankjes en

prullenbakken.

 

02.1011.363 Evaluatie aanpassingen PH kade

en Geldersekade en

fietsoversteek Ode brug

De hoek Prins Hendrikkade en Geldersekade en de fietsoversteek Ode-

brug zijn in 2016 aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Ondanks deze aanpak blijven het gevaarlijke verkeersknelpunten.V&OR

informeren dat het nog steeds gevaarlijke knelpunten zijn en verzoeken

om deze aan te pakken. 

Een evaluatie met verbeteringen voor de genoemde

verkeersknelpunten.

 

02.1011.412 Veiligheidsschouwen Veiligheidsschouwen met bewoners, ondernemers, politie en

stadsdeelmedewerkers 

Waardevolle informatie om gericht in te kunnen zetten op afval,

weesfietsen, graffiti e.d. in de Nieuwmarkt- en

Waterloopleinbuurt

 

02.1011.514 Van beheer naar zelfbeheer van

de speeltuin

Fasegewijs de Speeltuin naar wensen van de buurt opknappen. Meer bezoekers uit de buurt en kinderen van verschillende

leeftijden.

 

02.1011.533 Samen met kinderen uit de

buurt opknappen van

Lastageplein

Opknapbeurt Lastageplein. Bij de plannen worden de school, de

kinderen en de buurt betrokken. 

Een prettig plein voor kinderen uit de buurt en minder overlast

in de avond en nacht van hangjongeren.

 De reden voor vertraging is dat de stedelijke subsidie is

afgewezen. De opdracht voor de uitvoering is verleend en het

zal in 2018 worden uitgevoerd.

02.1011.541 Realisatie van ouderenwoningen Stimuleren van realisatie van ouderenwoningen in de buurt zodat

bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

In het Pentagon wordt een lift gerealiseerd. Ook in een complex

op de Recht Boomssloot wordt gewerkt aan een lift voor 20

seniorenwoningen.

 De werkzaamheden voor de lift in het Pentagon zijn gestart. 

De lift in het complex in de Recht Boomssloot zit in de fase van

planvorming. 

02.1011.611 Verbeteren luchtkwaliteit

Valkenburgerstraat

Er zullen een aantal conrete maatregelen worden bedacht om de

luchtkwaliteit en de leefbaarheid te verbeteren in de straat. 

Concrete maatregelen om de luchtkwaliteit en de leefbaarheid

te verbeteren.

 Citytrees zijn geplaatst in de Valkenburgerstraat.

02.1011.622A Vergroenen straten Het vergroenen van de straat Het realiseren van groenhagen.  

02.1011.622B Vergroenen straten Ondersteunen van de Geveltuinendag Meer geveltuinen in de buurt.  

02.O.122A Verminderen overlast urine,

ontlasting en braaksel

Vaker schoonmaken van het Amsteltunneltje. Hogere schoonheidsgraad dan vorig jaar  

02.O.122B Verminderen overlast urine,

ontlasting en braaksel

Vaker schoonmaken van de Hortustunnel. Hogere schoonheidsgraad dan vorig jaar  
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02.O.122C Verminderen overlast urine,

ontlasting en braaksel

Vaker schoonmaken van de onderdoorgang. Hogere schoonheidsgraad dan vorig jaar  

02.O.212A Ontwikkeling Marineterrein Aanpassen van juridisch kader en uitvoeren van fysieke maatregelen. Marineterrein is eind 2017 klaar voor overdracht om te worden

open gesteld.

 

02.O.212B Ontwikkeling Marineterrein Overleg met defensie en buurt over het medegebruik van het sportveld Sportveld kan ook worden gebruikt door omwonenden en

andere belangstellenden.

 

02.O.213 Ontwikkeling Stadswerf Het doorontwikkelen van het bestemmingsplan op kavelniveau door

middel van uitwerkingsplannen. 

Bekend welke uitvoeringsplannen dit jaar worden gemaakt.

Concept uitwerkingsplannen.

 Tekst 1ste half jaar betreft Marineterrein

02.O.214 Ontwikkeling Zeeburgerpad e.o. Opstellen van een ruimtelijk functioneel kader waarmee het

Zeeburgerpad kan worden ontwikkeld tot een woon- en werkgebied. 

Vastgesteld ruimtelijk functioneel kader  Ruimtelijk kader wordt eerste helft 2018 vrijgegeven voor

inspraak.

02.O.215 Start bestemmingsplan

Dijksgracht Oost

Opstellen van een bestemmingsplan waarin een nachtstalling voor

rondvaartboten mogelijk wordt gemaakt. 

Bestemmingsplan in procedure  In afwachting van duidelijkheid over ontwikkeling Marineterrein

en Oosterdok.

02.O.222 Experiment mengformules in de

Czaar Peterstraat

Onderzoek, evaluatie naar de effecten van mengformules bij bewoners

en ondernemers 

Besluit over het wel of niet doorvoeren van mengformules  

02.O.223A Vergroten aantal BIZ - en Draagvlakmeting ondernemers Weesperstraat en Wibaustraat Een BIZ  

02.O.223B Vergroten aantal BIZ - en Informeren en enthousiasmeren van ondernemers en instellingen over

een BIZ 

Een wens van de ondernemers en instellingen om in 2018 een

BIZ te starten

 Het overleg met de ondernemers is nog niet opgestart wegens

tijdsprobleem

02.O.227A Versterken winkelstraat Czaar

Peterstraat

Ondernemers maken een illuminatielichtplan en het stadsdeel geeft

opdracht voor uitvoering 

Meer sfeer in de straat door verlichting  

02.O.227B Versterken winkelstraat Czaar

Peterstraat

Vervanging straatverlichting door LED verlichting Verbeterde veiligheid door verbeterde verlichting  

02.O.227C Versterken winkelstraat Czaar

Peterstraat

Opheffen 14 parkeerplaatsen voor de winkels en verplaatsen naar de

Kraijenhoffstraat 

Meer ruimte voor groen en terrassen  

02.O.227D Versterken winkelstraat Czaar

Peterstraat

Door ondernemers/bewoners opgesteld groenplan uitvoeren en uitgifte

van het groen in zelfbeheer 

Meer groen in de Czaar Peterstraat  

02.O.227E Versterken winkelstraat Czaar

Peterstraat

Vaststellen terrassenplan om afwijking van terrassenbeleid mogelijk te

maken 

Meer loopruimte en sfeer  

02.O.227F Versterken winkelstraat Czaar

Peterstraat

Voorbereiden besluitvorming over de bomen door onderzoek Besluit over toekomst bomen  2e onderzoek is uitgevoerd. project vervanging gaat voorbereid

worden in 2018

02.O.2316 6 Knowledge Mile in het

bijzonder Green Knowledge

Samenwerking en overleg met de onderwijsinstellingen, de grote

ondernemers en de stadsdelen aan de Wibautstraat, Weesperstraat en

de Valkenburgerstraat. 

Duidelijkheid over welke ontwikkelingen in de plinten in de

straten mogelijk zijn.

 

02.O.2317A 7 Onderzoek uitbreiding

Wertheimpark/sportpark

Schouwburg

Onderzoek naar het versmallen van de Plantage Parklaan om

uitbreiding van het park mogelijk te maken 

Duidelijkheid of het versmallen van de Plantage Parklaan

mogelijk is.

 

02.O.2317B 7 Onderzoek uitbreiding

Wertheimpark/sportpark

Schouwburg

Onderzoek naar uitbreiding tennisbanen naar 4 of 5 Afgerond onderzoek met uitkomst over uitvoerbaarheid  
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02.O.2318 8 Sint Jacob Start sloop/ nieuwbouw St Jacob Omgegevingsvergunning  

02.O.2319 9 Diamantbeurs Vernieuwbouw Diamantbeurs Omgegevingsvergunning  

02.O.2320 0 Ontwikkeling Artis Renovatiewerkzaamheden ten behoeve van de realisatie Groote

Museum Artis 

Omgegevingsvergunning  

02.O.311 Handhaving ongebruikte fietsen Fietsenrekken staan overvol met ongebruikte fietsen. Met invoering van

de 6 weken regel worden fietsen die 6 weken lang niet zijn gebruikt

verwijderd. 

Zichtbaar meer ruimte in de rekken om de fiets te parkeren.  

02.O.312A Realisatie extra

fietsparkeerplekken

Verplaatsen nietjes en aanbrengen extra parkeervakken Verbeteren van doorloopruimte en creeëren van extra ruimte

voor vergroening

 

02.O.312B Realisatie extra

fietsparkeerplekken

Samen met bewoners en ondernemers oplossing zoeken voor

parkeerprobleem bij mooi weer 

Vermindering overlast fietsparkeren/minder klachten  overleg met ondernemers is gevoerd. Door de

bouwontwikkeling Oosterdok moest afgewacht worden wat de

consequenties waren voor het fietsparkeren kop Dijksgracht.

Nu deze duidelijk zijn wordt samen met de ondernemers de

maatregelen genomen

02.O.313A Realisatie van inpandige

fietsenstallingen

Start voorbereiding uitbreiden ondergrondse fietsenstalling. Voorbereiding gereed  

02.O.313B Realisatie van inpandige

fietsenstallingen

Onderzoek naar inpandige fietsenstallingsmogelijkheden weesperstraat Shortlist mogelijke locaties  

02.O.322 Laden, lossen en

vuilnisinzameling

Onderzoek naar een gezamelijke afvalplak en vervoer door kleine

elektrische voertuigen plaats te laten vinden 

Minder afval en minder vrachtverkeer  

02.O.335 Nieuwe route Hop on Hop off

bus

Het DB neemt een besluit over de route van de bus in de

Plantagebuurt. 

Vastgesteld besluit met nieuwe route.  

02.O.343 Ondergrondse afvalcontainers Onderzoek en start plaatsen ondergrondse containers Onderzoeksrapport en geplaatste ondergrondse containers  onderzoek is uitgevoerd, voorbereiding start in 2018

02.O.344 Aanpak rattenoverlast op

Kattenburg

Meer voorlichting en snoeien beplanting Geen rattenoverlast  

02.O.351 Onderhoud bestrating en

realiseren verlichtingsplan

Czaar Peterbuurt

Uitvoeren van de opgenomen activiteiten onder prioriteit 2. Nieuwe bestrating en nieuwe verlichting  

02.O.352 Weesperplein Gefaseerde aanpak onderhoud openbare ruimte, realisatie groen. Nieuw ingerichte openbare ruimte  Als gevolg van werkzaamheden dienst Metro.

02.O.354 Voorbereiding herinrichting

Eilandenboulevard

Voorbereiding herinrichting. Vastgesteld definitief ontwerp en een plan voor de uitvoering.  

02.O.355 Roetersstraat/UVA Tegen de achtergrond van masterplan UVA, situatie Boekmanschool,

bewonersinitiatief Valckenierstraat en de toegenome drukte wordt een

plan gemaakt voor het aanpassen openbare ruimte 

Definitief uitgewerkt plan ten behoeve van de verbetering

openbare ruimte

 

02.O.356 Herinrichting Dijksgracht Groot onderhoud waarbij het riool wordt vernieuwd, nieuw wegprofiel en

plaatsen van een keerscherm 

Heringerichte Dijksgracht met woonboten die zijn aangesloten

op het riool

 

02.O.357 Verkenning herinrichting

Plantage Middenlaan

in 2016 heeft B&W ingestemd met het voorstel om een brede

verkenning te starten voor de herinrichting Pl.Middenlaan 

Uitvoerbare variant  



Nummer Activiteit Interventie Afgesproken resultaat Gerealiseerd Toelichting

02.O.3610 0 Onderzoek en uitvoeren

maatregelen sluipverkeer

Hoogte Kadijk

Onderzoek en besluit aanpak thv Sibbelpanden en uitvoering Meer voetgangersruimte en uitvoering maatregelen

sluipverkeer.

 

02.O.3611 1 Start voorbereiding

herinrichting Amstel

Start voorbereiding herinrichting Voorbereidingsplan gereed voor uitvoering  

02.O.364 Aanleg voetgangersoversteken

Kattenburgerstraat en

Cruquiuskade

Het marineterrein wordt steeds drukker waardoor nieuwe eisen worden

gesteld aan de bereikbaarheid. 

4 extra oversteekplaatsen  Kattenburgerstraat:

Als gevolg van standpunt WDU dat niet gestremd mag worden.

Cruquiuskade

Als gevolg van discussie over 2-richtingsverkeer fietspad.

02.O.366 Overlast parkeren touringcars

Kattenburgerstraat

Plaatsen van plantenbakken op parkeerplaatsen geen parkeerruimte voor bussen  

02.O.367 Onderzoek parkeerplekken

parkeergarages

Onderzoek naar beschikbare plaatsen, behoefte en

gebruiksmogelijkheden 

Afgerond onderzoeksrapport  

02.O.368 Evaluatie fietsstraat

Sarphatistraat tussen

Weesperplein en Muiderpoort

Vorig jaar is gestart met het experiment OV - fietsstraat, deze wordt

geevalueerd. 

Evaluatie is afgerond.  

02.O.369 Vergroten opstelruimte voor

fietsers kruising Texaco en

Sarphatistraat

Aanpassen opstelruimte Verbeterde kruising  

02.O.511A Optimaliseren van het gebruik

van panden met een sociale

bestemming

Verbouwing en inpassen activiteiten van de Witte Boei Bruisend huis van de buurt  

02.O.511B Optimaliseren van het gebruik

van panden met een sociale

bestemming

Activeren vereniging tot mede gebruik en uitbreiden activiteiten

Poortgebouw 

Bruisend Poortgebouw  Inspanning stadsdeel is afgerond. Echter met zeer beperkt

resultaat.

02.O.511C Optimaliseren van het gebruik

van panden met een sociale

bestemming

sluiting Clutch en verplaatsen activiteiten naar speeltuingebouw

Wittenburg 

Opgeheven Clutch en verplaatste activiteiten  

02.O.514A Van beheer naar zelfbeheer van

de speeltuin

Beheerplan en werven en begeleiding vrijwilligers Meer zelfbeheer speeltuin  

02.O.514B Van beheer naar zelfbeheer van

de speeltuin

Werven en begeleiding vrijwilligers Meer zelfbeheer speeltuin  

02.O.514C Van beheer naar zelfbeheer van

de speeltuin

Samen met gebruikers en omwonenden voorbereiden inrichting nieuwe

Oosterspeeltuin 

Ontwerp en plan van aanpak voor een nieuwe speeltuin in 2018  

02.O.517 Buurtactivering Oostelijke

Eilanden

(Buurt)activering van mensen met een bijstandsuitkering door het

verbinden van partners om mogelijkheden om de doelgroep in te zetten

uit te breiden 

Werkend netwerk waarbij vraag en aanbod naar

vrijwilligerswerk/werkervaring
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02.O.518 Ondersteunen corporaties bij

actief burgerschap

Ondersteuning initiatieven corporaties gericht op actief burgerschap Meer vertrouwen eigenaren/huurders in gemengde complexen  

02.O.524 De Keijzer Uitbreiden aanbod voor bv opvang familieleden Ruimer aanbod  

02.O.542 Inzet vrijwilligers bij

werkzaamheden

Eilandenboulevard

Voorbereiding inzet vrijwilligers ter ondersteuning mensen slecht ter

been tijdens herprofilering 

Opdracht aan Dock  

02.O.612 Vergroening en verduurzaming

van deelgebied Oost

Samenwerking met De Plantage Amsterdam Plannen voor verduurzaming  

02.O.622A Vergroenen van straten Stadsdeel verleent subsidie aan Dock om met bewoners groene

straatdag uit te voeren 

Groene straatdag  

02.O.622B Vergroenen van straten Overleg over welke bijdrage de gemeente kan leveren Ondersteunde bewoners  

02.O.623 Ontwikkeling van de

Weesperstraat

Samenwerking om te vergroenen en te verduurzamen. Stadsdelen Oost

en Centrum hebben opdracht gegeven aan De Gezonde Stad. 

3 groene gevels, 3 groene daken, 3 groene plantsoenen, meer

zonnepanelen.

 Samenwerking stadsdelen, RVE RenD en Knowledge Mile

instellingen is gestart. Uitvoering maaiveld is vertraagd.

02.Z.112 Handhaving illegale hotels op

het water bij het Amstelveld

In 2016 is de Verordening op het Binnenwater aangepast waardoor

gehandhaafd kan worden op woonboten die voor toeristische verhuur

worden gebruikt. Vooral bij het Amstelveld wordt overlast ervaren en

wordt extra handhaving ingezet. 

Geen illegale hotels op het Amstelveld  

02.Z.113 Controle op Bed & Breakfast Handhaven regelgeving bij nieuwe inschrijvingen Bed & Breakfast. Inzicht en controle op inschrijvingen van oude Airbnb's als Bed &

Breakfast.

 

02.Z.121.A Verminderen geluidsoverlast

van de bezoekers van horeca

Inzetten van pleinhosts op het Rembrandtplein om de geluidsoverlast

van de bezoekers van horeca te verminderen 

Minder klachten geluidsoverlast op het Rembrandtplein (wordt

dit gemeten?)

 

02.Z.121.B Verminderen geluidsoverlast

van de bezoekers van horeca

Inzetten van pleinhosts op het Leidseplein om de geluidsoverlast van de

bezoekers van horeca te verminderen. 

Minder klachten geluidsoverlast op het Leidseplein (wordt dit

gemeten?)

 

02.Z.122.A Verminderen overlast urine,

ontlasting en braaksel op straat.

Het zoeken naar een alternatief voor het schoonmaken. Afsluiten van de Openhartsteeg  Bestuurlijke besluitvorming over nachtelijke afsluiting Open

Hartsteeg op 20 februari 2018.

02.Z.122.B Integrale controle winkelstraten Intergrale controle handhaving in alle straatjes op en rondom het Max

Euweplein 

Alle bedrijfspanden zijn gecontroleerd en zijn zonodig

aangeschreven om te voldoen aan wettelijke eisen en

hercontrole.

 Integrale controle Leidsebuurt verschoven naar 2018

02.Z.122.B Verminderen overlast urine,

ontlasting en braaksel op straat.

Experimenten om het wildplassen terug te dringen. Rapport met de resultaten van de verschillende experimenten  

02.Z.123 Gastvrij en veilig

Rembrandtplein

Uitvoering convenant Resultaten uit de monitor zijn positiever dan in 2016 op het

gebied van veilig en schoon

 

02.Z.131 Handhaving bierfiets Het besluit van de burgemeester om de bierfietsen per 1 januari 2017

in delen van het Centrum te verbieden heeft de voorzieningenrechter

op 6 december 2016 geschorst. In de loop van 2017 zal duidelijk

worden of het besluit al dan niet van kracht zal worden. 

Geen bierfietsen in gebieden 1011 en Zuid.  Vanaf 1 november 2017 geldt er een verbod op groepsfietsen

(waaronder bierfietsen) in de drukste delen van de binnenstad.

Uitspraak Raad van State zomer 2018.

02.Z.133 Inzet op overlastgevende

studentenhuizen

Gesprekken met bewoners, besturen van studentenhuizen/

studentenverenigingen en politie om overlast terug te dringen. 

Met elk overlastgevend studentenhuis is een gesprek gevoerd.  
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02.Z.134 Handhaving geluidsoverlast op

het water

Versterkte muziek aan boord van plezier- en beroepsvaart zorgt voor

veel overlast. 

Minder klachten geluidsoverlast dan in 2016 (0 meting 2016)  

02.Z.136 Onderzoek wayfinding

metrohalte Vijzelgracht

Gewenste route over Weteringschans naar het Museumkwartier Routeaanduiding richting Rijksmuseum.  Onderzoek afgerond, 2x toekomst scenario's worden 20

februari aan bestuur voorgelegd.

02.Z.137 Overlast groepsactiviteiten

Leidsebuurt

Afspraken met ondernemers over pubcrawls Een convenant met organisatoren van pubcrawls en

horecaondernemingen met als doel minder overlast van

pubcrawls.

 Er is een convenant met huidige organisator. Verdere afspraken

opnemen via convenant 'Gastvrij en veilig uitgaan' (start 2018)

02.Z.211.A Integrale controle winkelstraten Intergrale controle handhaving in alle straatjes van de Leidsebuurt Alle bedrijfspanden zijn gecontroleerd en zijn zonodig

aangeschreven om te voldoen aan wettelijke eisen en

hercontrole.

 Integrale controle Leidsebuurt verschoven naar 2018

02.Z.216 Onderzoek markten Amstelveld In de omgeving van het Amstelveld wordt onderzocht wat bewoners

voor markten zouden willen op het Amstelveld. Daarnaast is de vraag of

er ondernemers interesse hebben voor deze locatie. Ook wordt gekeken

naar de haalbaarheid van andersoortige markten. 

Afgerond onderzoek met duidelijkheid over de haalbaarheid van

een andere markt naar de plantenmarkt.

 Vereniging Amstelveldbuurt is geconsulteerd, de rest van de

buurt nog niet. Het Marktbureau gaat in 2018 onderzoeken wat

de mogelijkheden zijn. Nadat de Marktvisie 2018-2016 is

vastgesteld kan de besluitvorming over individuele markten

worden opgepakt.

02.Z.221 Verbeteren diversiteit

winkelaanbod

Onderzoek naar het verminderen aanbod toeristisch winkelaanbod zoals

Nutella, wafels enz. 

Duidelijkheid in het aantal instrumenten dat ingezet kan worden

om het aantal niet gewenste functies te verminderen.

 Voorbereidingsbesluit is genomen. Andere instrumenten

worden nog uitgewerkt.

02.Z.223 Proef verruimen winkeltijden Een proef waarbij wordt onderzocht wat de effecten zijn van winkels die

24 uur open mogen in het kernwinkelgebied. 

Een besluit over verruiming van de winkeltijden.  

02.Z.224 Streetbranding Het branden van het Rembrandtplein en Thorbeckeplein. Bekendheid en eenheid van de pleinen worden versterkt door de

keuze van eenduidig kleurgebruik, licht en logo.

 

02.Z.225.A Vergroten aantal BIZ-en Draagvlakmeting Utrechtsestraat Een BIZ  

02.Z.225.B Vergroten aantal BIZ-en Draagvlakmeting Max Euweplein Een BIZ  Vooralsnog is BIZ niet gerealiseerd; nieuwe draagvlakmeting

uitgesteld tot 2019.

02.Z.225.C Vergroten aantal BIZ-en Onderzoek naar mogelijkheid oprichten BIZ Afgerond onderzoek.  BIZ Reguliersdwars onderzoekt samengaan met Bloemenmarkt.

02.Z.225.D Vergroten aantal BIZ-en Onderzoek naar mogelijkheid oprichten BIZ Afgerond onderzoek.  BIZ Reguliersdwarsstraat onderzoekt mogelijkheden

samenwerking met oostelijk deel Reguliersdwarsstraat.

02.Z.231 Ontwikkeling

Prinsengrachtziekenhuis

Begeleiden bouwwerkzaamheden Realisatie woningen en kantoren  

02.Z.232 Halvemaansteeg 4 tot 6 Het begeleiden van de aanvraag voor het realiseren van woningen en

horeca. 

Een omgevingsvergunning.  

02.Z.233 Vijzelgracht 2 Begeleiden van de verkoop aan een geschikte kandidaat. Er nog zijn

een aantal kandidaatkopers die interesse hebben in het pand voor

kantoren, winkel en horeca in de plint. 

Verkocht pand aan een geschikte partij.  

02.Z.234 Koningsplein 4 tot 6 Het begeleiden van de aanvraag voor het realiseren van woningen en

winkels. 

Een omgevingsvergunning.  

02.Z.235 Koningsplein 16 tot 20 Het begeleiden van de aanvraag voor het realiseren van woningen en

winkels. 

Een omgevingsvergunning.  
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02.Z.236 Herengracht 410 tot 412 Begeleiden bouwwerkzaamheden Realisatie 28 zorgwoningen.  Omgevingsvergunning verleend, bouw is gestart.

02.Z.237 Heineken Hoek Het begeleiden van de bouwwerkzaamheden Realisatie hotel en grand café.  De omgevingsvergunningen voor sloop van het huidige pand

en bouw van het nieuwe zijn vernietigd door de rechter. 

02.Z.238 Voormalig Paleis van Justitie

(Prinsengracht 432-436)

Het begeleiden van de aanvraag voor het realiseren van een vijf sterren

plus hotel. 

Een omgevingsvergunning.  

02.Z.311 Handhaving ongebruikte fietsen Fietsenrekken staan overvol met ongebruikte fietsen. Met invoering van

de 6 weken regel worden fietsen die 6 weken lang niet zijn gebruikt

verwijderd. 

Zichtbaar meer ruimte in de rekken om de fiets te parkeren.  

02.Z.313 Realisatie van inpandige

fietsenstallingen.

Eigenaar en gemeente Amsterdam zijn in overleg of het haalbaar is om

een inpandige fietsenstalling te realiseren. 

Omgevingsvergunning gebouw inclusief fietsenstalling.  Betreft fietsenstalling in de Reguliersdwarsstraat (westzijde).

Omgevingsvergunning zal in 2018 worden verleend.

02.Z.314 Handhaven uitstallen van

huurfietsen in de openbare

ruimte.

Fietsen worden als handelswaar op stoepen geplaatst waardoor te

weinig loopruimte op de stoep overblijft. 

Geen fietsen als commerciële waar op de stoep.  

02.Z.315 Scooterparkeren Handhaven op scooterparkeren buiten de daarvoor ingerichte

parkeervakken. 

Geen scooters buiten de vakken op het Rembrandtplein,

Leidseplein en Max Euweplein.

 

02.Z.316 Pilot fietsparkeren Secret Village

in de Reguliersdwarsstraat

Onderzoek naar valet parking fietsen in de parkeergarage Vijzelstraat

en pop fietsenstalling tijdens avond en nacht op de Bloemenmarkt. 

Duidelijkheid over het realiseren van valetparking en

fietsenstalling gevelzijde op de Bloemenmarkt

 Pop up fietsenstalling Bloemenmarkt is afgerond; Overige

oplossingen waaronder eventueel valet parking wordt in 2018

verder onderzocht.

02.Z.317 Proef schouw met rollator

Keizersgracht

Met de ouderenvereniging wordt een schouw gelopen om na te gaan of

de straat aangepast zou moeten worden aan rollators en rolstoelen. 

Bij het herstraten wordt de gracht zo optimaal mogelijk ingericht

voor ouderen.

 

02.Z.321 Fout parkeren Hotspot aanpak, locaties worden 2 weken lang gehandhaafd, hierna

evaluatie. 

Geen fout geparkeerde auto's en busjes op Leidseplein en

omgeving en op de bruggen in de Utrechsestraat.

 Deze activiteit is afgeschaald om capaciteit vrij te maken voor

een pilot die loopt in de Waterloopleinbuurt en op de

Elandsgracht/Appeltjesmarkt.Wel worden er vanaf 1 oktober

scanauto's ingezet om ook foutparkeren te beboeten 

02.Z.322 Laden, lossen en

vuilnisinzameling

Onderzoek naar clusteren afvalinzameling en laden en lossen. Afspraak met ondernemers om te streven naar: 1 vuilnisophaler,

1 keer Hanos, 1 keer Heineken enz. Hierdoor minder laad en los

bewegingen.

 

02.Z.334 Taxi-overlast Rembrandtplein Pop-up taxistandplaats van donderdag tot en met zondag. Minder overlast van toeterende taxi's.  

02.Z.341 Fastfoodaanpak Ondernemers krijgen bakken en zakken voor voorkomen en opruimen

van zwerfafval. 

25 meter schoon rond een fastfood bedrijf.  

02.Z.342 Inzet op hotspots Door een probleemanalyse van de hotspot locatie wordt een aanpak

bedacht om de hotspot aan te pakken. Het gaat hier dus niet alleen om

schoonmaken. 

De opgenomen straten zijn geen hotspots (locaties waar meer

dan 2 keer per week afval wordt gedumpt) meer.

 Aanpak hotspots ook opgenomen in aanvalsplan schoon. 

02.Z.3510.A 0 Start aanleg Rode Loper

Vijzelgracht

Het herinrichten van de Vijzelgracht. Nieuwe bestrate en ingerichte Vijzelgracht  

02.Z.3510.B 0 Vaststellen definitief ontwerp

van de Vijzelstraat

In maart 2017 wordt het ontwerp in de gemeenteraad besproken Vastgesteld ontwerp Vijzelstraat  
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02.Z.3511 1 Onderzoek ontwerp

museumbrug

Onderzoek naar het verbeteren van de langzame routes tussen

Spiegelgracht en Rijksmuseum 

Afgerond (verkeers)onderzoek met advies over de inrichting van

de museumbrug.

 

02.Z.3512 2 Herinrichting en groot

onderhoud Frederiksplein,

Achtergracht en Oosteinde

De kruising Frederiksplein en Sarphatistraat wordt verkeersveiliger. Nieuw bestraat en ingericht Frederiksplein, Achtergracht en

Oosteinde

 

02.Z.3513 3 Uitwerken deelprojecten

ambitiedocument Max

Euweplein

Uitwerken van deelprojecten als fietsparkeren, toegankelijkheid van het

plein en het inrichten als verblijfsgebied in plaats van doorgangsplein. 

Uitgewerkte deelprojecten om een verblijfsplein van het Max

Euweplein te maken.

 

02.Z.359 Ontwikkeling van het

Weteringpark

Het realiseren van korte termijn maatregelen zoals brede stoepen en

financiering en het uitwerken van de visie. 

Brede stoepen en een voorlopig ontwerp met kostenraming en

een aanvraag voor financiering.

 

02.Z.361 Evaluatie verkeersmaatregelen

Muntplein en omgeving (VOM)

In november 2016 is de VOM ingegaan, Muntplein is afgesloten voor

autoverkeer en in een aantal straten is eenrichtingsverkeer ingesteld. 

Evaluatie is afgerond.  

02.Z.362 Onderzoek maatregelen

verminderen snelheid

autoverkeer Utrechtestraat

Er wordt te hard gereden in de Utrechtsestraat. Er wordt onderzocht

hoe maatregelen te treffen om te hard te rijden tegen te gaan. 

Maatregelen zijn uitgevoerd.  

02.Z.411 Evalueren

alcoholverbodsgebieden

Op basis van de evaluatie worden de verbodsgebieden gehandhaafd of

uitgebreid in maart 2018 

Lijst verbodsgebieden 2018 e.v.  Na akkoord BM (eind januari), verlenging per 1 maart

02.Z.413 Bloemenmarkt en het westelijke

deel van de

Reguliersdwarsstraat

In de nachtelijke uren veel overlast van criminaliteit en

veiligheidsbeleving. De BIZ onderzoekt hoe de straten beter kunnen

worden ingericht. 

Plan voor een betere inrichting.  De BIZ heeft een voorstel voor betere inrichting van de straat

gedaan. Dit is gepresenteerd aan het DB. Het stadsdeel gaat

onderzoeken wat er wel en niet mogelijk/uitvoerbaar is. 

02.Z.421 Verminderen overlast (nep)

dopedealers

Informeren van (buitenlandse) toeristen door een informatiecampagne,

efficienter vervolg en opsporing van dealers 

Minder overlast van dealers. (deze vraag is opgenomen in de

online buurtenquête)

 

02.Z.512 Onderzoek naar ruimtevraag

voor buurtontmoeting

Aan bewoners wordt gevraagd of ze behoefte hebben aan ruimte voor

buurtontmoeting. 

Duidelijkheid over de ruimtevraag.  Echter niet in genoemde buurten, maar in de Weteringbuurt.

02.Z.513 Verbeteren burencontact door

buurtapp

Financiële ondersteuning bij introductie van de buurtapp in de

Weteringbuurt 

Meer contact met de buren, gemeten door het aantal bewoners

die gebruik maakt van de app.

 

02.Z.514 Van beheer naar zelfbeheer van

de speeltuin

Het begeleiden van de bewoners, gebruikers en omwonenden bij het

overdragen van de verantwoordelijkheid van gemeente. 

U.J. Klaren speeltuin is in zelfbeheer  

02.Z.515 Sociocratisch experiment

herinrichting Kostpleintje

Nieuwe vorm van burger- en overheidsparticipatie. Heringericht pleintje in samenspraak met bewoners  

02.Z.516 Samen met de buurt aanpak

Feduccipleintje

Samen met bewoners zoeken naar een oplossing voor overlast van fout

geparkeerde fietsen, hangjongeren, zwervers en verkeerd aangeboden

vuil. 

"Schoon" Feducciplein  

02.Z.521 Wijksafari vrijwilligerswerk Bewoners die vrijwilligers werk willen doen worden rondgeleid langs

plekken in de buurt waar vrijwilligers worden gezocht. 

Vacatures (hoeveel zijn dat er in januari 2017?) voor vrijwilligers

zijn vervuld.

 Wijksafari (nu: ‘VCA on tour’): in Centrum Oost op 9 mei 2017

plaatsgevonden. 

02.Z.522 Onderzoek mantelzorgers In kaart brengen van het aantal mantelzorgers Bekend wie mantelzorgers is.  
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02.Z.523 Vergroten gebruik van aanbod

(in) formele zorg in deelgebied

Zuid

Het aanbod van (in) formele zorg wordt slecht gebruikt, daarom wordt

een experiment gestart met preventief huisbezoek. 

Bekend wie (in) formele zorg nodig heeft.  Experiment preventief huisbezoek gaat niet door. Mogelijke

andere aanpak wordt nog onderzocht.

02.Z.531 Informeren jongeren voor

alcohol en drugsgebruik

Gemiddeld in de binnenstad wordt door vierde klassers veel alcohol en

canabis en tabak gebruikt 

Voorlichtingsbijeenkomsten op scholen  Alcoholproblematiek in Centrum West aanpakken

Er is op initiatief van het stadsdeel is een werkgroep gestart

bestaande uit vertegenwoordigers stadsdeel ( waaronder J&V),

Centram, DOCK en OKT die onderzoekt hoe het

middelengebruik (dus meer dan alcohol) van jongeren in heel

Centrum (dus niet alleen West) terug te dringen.

02.Z.532 Ondersteunen van jongeren met

budgetbeheer

Een zakgeld project voor jongeren Jongeren weten met geld om te gaan  Cursus en workshop in 2017 ontwikkeld en getest. Datum

implementatie nog niet bekend.

02.Z.612 Overgang van

dieselgeneratoren naar schone

energie

Daar waar vaker grote evenmenten plaatsvinden worden

evenmentenputten geslagen 

Plan en afspraak over geen dieselgeneratoren meer bij grote

evenementen

 Op het Rembrandtplein en op Vijzelgracht zijn

evenementenputten aangelegd voor grote evenementen. 

02.Z.624 Verschonen taxistandplaats op

het Leidseplein

Taxistandplaats waar electrische taxí's voorrang krijgen. Iedere vierde taxi is schoon. (hoe wordt dit gemeten).  

02.Z.625 Vergroenen en verduurzamen

Reguliersdwarsstraat en

zijstraten

Het verminderen van logisitieke bewegingen door het clusteren van

laad en los bewegingen. 

Minder logistiek  

2.1011.365 Buurtparkeren Nieuwmarktbuurt Naar aanleiding van de hoge parkeerdruk van auto's hebben bewoners

een pilot uitgewerkt voor buurtparkeren. Dit plan houdt in dat alleen

bewoners, bezoekers van bewoners en het serviceverkeer in de buurt

mogen parkeren. 

Een evaluatie van de ingevoerde maatregelen in overleg met de

initiatiefnemers van het zogenaamde “buurtparkeren” en de

Werkgroep Verkeer van de Bewonersraad . Een besluit,wanneer

voorgaande niet genoeg effect heeft, over het starten van een

pilot buurtparkeren.

 


	Uitvoeringsmonitor 26 Mar 2018 11:36

