
Geachte heer Kossen, 

 

Ik zou graag willen weten hoe het staat met de klaarblijkelijk uitgewerkte plannen voor het 

opknappen en de herprofilering van de Nieuwe Kerkstraat tussen Amstel en Weesperstraat. Jaren, 

zeker vanaf 2005, worden we nu al het lijntje gehouden. Er zouden gesprekken gehouden worden 

met bewoners,  en gebiedscoördinator Roeland Lagendijk strooide met mailtjes over de 

herprofilering en inspraakmomenten. Helemaal niks is er van terechtgekomen. Geen enkele 

terugkoppeling en ook las ik in een interview dat u nu verantwoordelijk bent en dat u de 

Diamantbeurs erg belangrijk vindt. Wij ook, maar onze straat ook. Ik ben voorzitter van de VVE 

Nieuwe Kerkstraat 35-67 en we hebben er schoon genoeg van. Je kunt door de drukke 

doorgangsstraat niet meer fatsoenlijk over de stoep (als je daar al van kunt spreken) en ook niet 

meer normaal op je fiets door de straat als gevolg van een toename van het vrachtverkeer door de 

afsluiting van de Amstel richting Stopera. Ouderen hier in de VVE klagen steen en been dat ze niet 

meer met scootmobiel of rollator door de straat kunnen. Kinderwagens kunnen geen kant op. Er is 

een overlast van geparkeerde fietsen en auto’s omdat alles zo slecht is ingericht. En door de extreme 

toename van de toeristen is het verkeer enorm toegenomen. Met oordopjes tegen het geluid van de 

rolkoffers aan toe. U gaat klaarblijkelijk over de openbare ruimte maar sinds ik er woon sinds 2001 is 

er nog nooit een tegel verplaatst in deze straat. En ondertussen is de Amstel bij de Hermitage al voor 

de tweede keer in 10 jaar tijd geherprofileerd. Ik verwacht van u per omgaande een antwoord per e-

mail omdat we daar recht op hebben. Ik hoop niet dat u zich achter allerlei procedures en voormalige 

collega’s verschuilt, maar ons duidelijkheid geeft over de status van Nieuwe Kerkstraat met een 

bijbehorend plan van aanpak. In het Gebiedsplan 2019 Centrum Oost staat een vage formulering 

over de Nieuwe Kerkstraat. Maar die formulering staat er al meer dan 10 jaar in. Met vage 

formuleringen kunnen we niks, dus niet alleen woorden maar eindelijk ook daden. 
 

Bij voorbaat dank.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Peter Zwaga 

Voorzitter VVE Nieuwe Kerkstraat 35-67 
 
 
 
Reactie Kossen: 
 
Voor de Nieuwe Kerkstraat  (tussen Amstel en Weesperstraat) is recent een projectteam 
samengesteld. Het projectteam is gestart met het inwinnen van basisinformatie en gaat na de zomer 
de buurt in voor consultatie. Uitvoering start vermoedelijk in 2020. 


