BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR BEWONERS

WILT U EEN WOONBOOT VOOR UW DEUR?
Uit de concept-beleidsnota van het stadsdeel
Centrum Visie op het Water blijkt dat het stadsdeel
woonboten over een veel groter deel van de
binnenstad wil verspreiden dan nu al het geval is:
o.a. het Singel tot aan de Raadhuisstraat, het eerste
rak van de Herengracht, de Brouwersgracht, de héle
Prinsengracht en de Amstel. Tegelijkertijd mogen de
woonboten groter worden. Dat is de visie van het
stadsdeel.
Als dat doorgaat, wordt het openbare gebruik van
het water, bijvoorbeeld door de 80.000 binnenstadsbewoners, voor altijd gefrustreerd. Bovendien
belemmeren de woonboten het uitzicht op het water
en op de huizen. Het ‘beschermd stadsgezicht’ wordt
geschaad. De meeste, ook de allernieuwste,
woonboten vormen immers géén verrijking van het
stadsgezicht. Kijk maar eens naar de nieuwste door
de Welstandscommissie goedgekeurde en door het
stadsdeel vergunde woonboten: de ‘Zinken bunker’
t/o Prinsengracht 509 en de ‘Sigaar’ t/o
Prinsengracht 151.
Stelt u zich dat eens voor in alle grachten op het
kaartje hiernaast. Wij willen geen privatisering van
de openbare ruimte. Het water is van ons allemaal!

KOM NAAR DE INSPRAAKAVOND
EN LAAT UW MENING HOREN

Al dit water wil het stadsdeel bestemmen voor woonboten. De

belangrijkste woonbootconcentraties rondom de Amstel en rondom
Op maandag 25 april vindt in de Boekmanzaal,
de Noordermarkt worden via de Prinsengracht met elkaar
stadhuis, Amstel 1, om 20.00 uur de officiële
verbonden. De binnenstad omsingeld!
inspraakavond plaats.
Op deze avond kunnen belanghebbenden – bewoners en gebruikers van het water – bezwaar maken tegen de
stadsdeelplannen. Wij roepen u op massaal aanwezig te zijn en uw afkeuring te laten blijken van deze
rampzalige plannen.
N.B.: De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad staat niet op het standpunt dat alle woonboten de binnenstad uit
moeten. Historische schepen (geen drijvende dozen) kunnen op sommige plaatsen de beleving van het water in onze stad
verbeteren. Maar de Visie van het stadsdeel betekent te veel woonboten ten koste van andere functies en schaadt het ‘beschermd
stadsgezicht’, UNESCO-Werelderfgoed. De VVAB biedt op 25 april een alternatief plan aan het stadsdeel aan.

-------------------------------------------------------------------------Ik woon aan een gracht en wil geen woonboot voor mijn deur.
Ik wil niet dat nog meer grachten worden bestemd voor woonboten.
In mijn mening moet het aantal woonboten in de binnenstad afnemen.
Ik ben geïnteresseerd in de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Stuur mij meer informatie.
Met meer leden kan de VVAB een grotere vuist maken! Samen staan we sterk! De VVAB heeft momenteel circa 2.400
leden en geeft een geïllustreerd tijdschrift uit. Meer informatie: www.amsterdamsebinnenstad.nl

(meerdere antwoorden mogelijk)
Naam:
Adres:
Handtekening:

(AUB IN BLOKLETTERS)

Stuur de antwoordstrook in een enveloppe op naar: VVAB, Antwoordnummer 1060, 1000 TE Amsterdam.
Postzegel is niet nodig! Dank voor uw steun!

