
Van: Marlies en André <familiemars162@hotmail.com> 
Verzonden: zondag 11 augustus 2019 16:23 
Aan: Klerk, Rutger de <rutger.de.klerk@amsterdam.nl>; Otte, Rinus <r.otte@amsterdam.nl> 
CC: Verstappen, Monique <M.verstappen@amsterdam.nl>; Konings, Danny 
<danny.konings@amsterdam.nl> 
Onderwerp: 'ruimteclaim" ihkv herinrichting Kattenburgerkruisstraat /Re: verslag meedenkers 12 
juni  
  
dag Rutger en Rinus, 
 
Zoals met Rutger 31-7 telefonisch besproken zou ik nog een toelichting sturen ivm het willen 
''claimen" van voldoende stoepruimte aan de noordoostzijde. De mailwisseling tussen ons 
n.a.v. dat gesprek treffen jullie onder mijn mail aan. Ik stuur deze mail cc naar Monique en 
Danny omdat zij betrokken zijn. 
 
In het kort komt het voorstel van ''de claim" op het volgende neer: 

• in de huidige situatie is er langs de tegelwand aan de noordoostzijden ong. 20 x 7 = 
140 m2 stoep (met wat bomen) 

• in het ontwerp herinrichting is dit minder, omdat er 5 parkeerplaatsen zijn gepland. 
Het definitieve voorlopige ontwerp is mij nog niet bekend omdat er nog wijzigingen 
na de laatste meedenksessie zijn toegepast. 

• Het voorstel is om hetzelfde aantal m2  (ong. 140) te behouden voor diverse 
activiteiten (zie hier onder). 

• Aan deze tegelwand is de toegangsdeur naar de garage van Parkeerdiensten; Danny 
Konings is bezig de mogelijkheden te onderzoeken deze ruimte beschikbaar te krijgen 
voor opslag van spullen voor bewonersactiviteiten. 

Zoals ook door mij in beide meedenksessies is aangegeven is het m.i. een gemiste kans om 
bij de herinrichting alleen uit te gaan van vergroening en niet breder te kijken naar hoe 
buren de publieke ruimte beter kunnen benutten of de ruimte van dienst kan zijn voor 
bewoners.  Bij dit laatste doel ik op het feit dat op heel Kattenburg (excl. het Marineterrein) 
géén voorzieningen zijn, alleen op het plein is een apotheek en café-restaurant en sinds kort 
een visboer. Vooral mensen die slecht ter been zijn hebben hier veel last van. 
De Kattenburgerkruisstraat ligt mooi in het midden en heeft daarom bij  uitstek een goeie 
ligging om iets te kunnen betekenen op het gebied van de levendigheid,  ontmoeten en evt. 
een voorziening. Langs de tegelwand en daar boven is geen bewoning (=daktuin). En de 
Vereniging "De Poort" zit dwars boven over de straat en heeft ook geen/weinig last als er 
beneden zo nu en dan activiteiten plaats zouden vinden. 
 
Zoals bekend is het juist van belang dat op straatniveau levendigheid aanwezig is ter 
bevordering van de sociale cohesie.  
Het huidige ontwerp voorziet alleen in extra groen en water, en dit gaat ten koste van de 
verblijfsruimte of ruimte die flexibel voor en door bewoners kan worden ingezet. Vraag is 
daarom of dit ontwerp alle beoogde doelstellingen optimaal bedient en of voldoende de 
samenhang met alle andere ontwikkelingen van afgelopen anderhalf jaar worden 
meegenomen, ontwikkelingen waarbij de gemeente direct en indirect is betrokken. 
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De suggesties voor activiteiten die bij bewoners in de directe omgeving van de 
Kattenburgerkruisstraat leven om deze ruimte (van 140m2) te kunnen gebruiken zijn de 
volgende: 

1. een geveltuin langs de tegelwand (een aanvraag voor 2020 wordt overwogen) 
2. voldoende ruimte voor "liftkoffies":  regelmatig staan actieve buurtbewoners met 

een tafel met koffie, thee en lekkers op deze stoep om in gesprek te zijn met buren. 
Dit is een vervolg op wat de community builders hebben opgebouwd en ook 
Rochdale is  betrokken. 

3. een vervolg op deze liftkoffies bijv. wekelijks met buurtsoep en zelf gemaakte hapjes. 
4. kraampjes neerzetten waarbij men spullen kan ruilen of weggeven. 
5. een kiosk (in eerste instantie mobiel) met koffie/krantje/croissantje en wellicht wat 

ander aanbod (zou dan een commerciële partij moeten uitvoeren).  
Wellicht te combineren met een pakket-afhaalservice dat het overvloedig gevaarlijk 
parkeren van busjes in de buurt kan verminderen en waar bewoners elkaar treffen. 

NB: - jongeren uit de buurt kunnen betrokken worden bij het opzetten van deze activiteiten 
       - activiteiten kunnen in overleg met Vereniging De Poort worden opgezet (evt. gebruik 
maken van hun keuken bijv., of bij slecht weer in het Poortgebouw terecht kunnen) 
       - de opslagruimte van de parkeergarage kan een belangrijke toegevoegde waarde krijgen 
voor opslag van spullen. 
 
Op  10-9 staat de Kattenburgerkruisstraat op de agenda van het Eilandenoverleg, behorend 
bij bespreking van het Gebiedsplan 2020.  Het Eilandenoverleg is het platform voor 
buurtbewoners, waarbij regelmatig afstemming plaatsvindt met ambtenaren van stadsdeel 
Centrum (zoals op 10-9). 
Samen met andere buurtbewoners van Kattenburg zullen wij input voor dit onderdeel 
leveren. Op dat moment zal het definitieve ontwerp bekend zijn  
 
Mijn verzoek is om het ontwerp op dit verzoek aan te passen, zoals op  31-7 met Rutger 
besproken.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank, 
 
met vriendelijke groeten, 
Marlies Rouweler 
Kattenburgerstraat 162 
tel. 020-6241141 
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