
Beste buurtbewoners en ondernemers, 

  

Hierbij nodig ik u uit voor het buurtgesprek Jordaan. 

  

Datum:             Dinsdag 26 november 2019 

Tijd:                   17.00 tot 20.00 uur 

Locatie:            Het Marnix, Marnixplein 1 

  

In het buurtgesprek willen we met bewoners en ondernemers van gedachten wisselen over de 

huidige, toekomstige en gewenste ontwikkelingen in het gebied. Een belangrijke ontwikkeling van dit 

moment is de ‘Aanpak Binnenstad’ en we besteden hier in een plenair uur 

aan het begin van de bijeenkomst aandacht aan. Tegelijkertijd heeft de bijeenkomst het open 

inloopkarakter dat u van ons gewend bent. 

  

Voor beide onderdelen bent u van harte welkom, maar let op: het plenaire deel over de aanpak 

binnenstad is van 17.00 tot 18.00 uur. Het binnenlopen voor de andere onderwerpen kan zoals 

gebruikelijk tussen 17.00 en 20.00 uur. 

  

Plenaire bijeenkomst Aanpak Binnenstad 

17.00 – 18.00 uur, Vergaderzaal Chamu, eerste verdieping 

Op 10 oktober is de visie op de binnenstad gepresenteerd in de Beurs van Berlage. Deze 

toekomstvisie is door hoogleraar Zef Hemel opgesteld in opdracht van de burgemeester. Hiervoor 

heeft hij verschillende mensen gesproken. De volgende stap is de visie te concretiseren 

tot een aanpak voor de binnenstad. Hier gaat het programmateam mee aan de slag. Michiel 

Thunnissen en Karoline Legel van het programmateam zullen deze avond aanwezig zijn om met u 

hierover in gesprek te gaan. Vragen hierbij zijn: in hoeverre herkent u zich in de visie, 

hoe ziet u de toekomst van uw buurt, wat is er concreet nodig en wat kunt u doen/kunnen we samen 

doen? De visie is te vinden op de website: www.amsterdam.nl/visiebinnenstad. 

  

Inloop 

17.00 – 20.00 uur, Grand Café, begane grond 

U kunt binnenlopen tussen 17:00 – 20:00 uur. Het gebiedsteam is de hele avond beschikbaar om u te 

woord te staan. Aan verschillende tafels zijn betrokken deskundigen aanwezig die informatie geven 

over aan aantal onderwerpen. Met hen kunt u natuurlijk ook in gesprek. 

 

Voor de Jordaan zijn dat de volgende onderwerpen: 

  

• Noodmaatregelen Bullebaksluis 

(Harold IJskes, Gemeente Amsterdam)  

 

Bullebakssluis (brug 160) ligt in de Marnixstraat over de Bloemgracht bij het oude politiebureau 

Raampoort. De brug is dermate slecht dat er op dit moment geen bussen of zwaar verkeer over 

mogen rijden en de tram stapvoets rijdt. Vanaf januari 2020 worden er maatregelen  

getroffen om de brug volledig weer helemaal in gebruik te nemen. Deze werkzaamheden duren een 

ca. maand en hebben weinig gevolgen voor het verkeer. In november zal er door Liander een oude 

gasleiding worden vervangen. Ondertussen worden er voorbereidingen getroffen  

om de brug in z’n geheel te vervangen vanaf 2021 op z’n vroegst. De bewoners en ondernemers in de 

buurt van de brug ontvangen een informatiebrief over de werkzaamheden . 



  

• Aanpak Binnenring: Marnixstraat 

(Mathilda Heyman, Saloua Ajana, Annemieke van Baar, Gemeente Amsterdam) 

 

De Binnenring is een belangrijke verbindingsroute voor fietsers en het openbaar vervoer. Vanaf het 

Haarlemmerplein loopt de Binnenring via de Marnixstraat, Weteringschans en Sarphatistraat naar de 

Czaar Peterstraat in een halve ring om het centrum heen. De Gemeente  

richt de Binnenring opnieuw in om het toenemende fiets- en OV-verkeer ook in de toekomst aan te 

kunnen. De fietser krijgt meer ruimte door de aanleg van een fietsstraat, de auto is te gast. Haltes 

worden aangepast met een gelijkvloerse in- en uitstap en waar mogelijk wordt de voetgangersruimte 

verbeterd.  

 

De aanpak van de Marnixstraat gaat in delen: 

 

 Heden: Kruising Marnixstraat – Elandsgracht: 

De werkzaamheden op straat en bij het busstation Elandsgracht zijn afgerond en het verkeer kan 

weer volledig gebruik maken van de kruising. Wat nog resteert zijn de groenwerkzaamheden: op de 

Appeltjesmarkt worden in de komende weken 4 bomen bij geplant en  

groenvakken aangebracht.   

                  

In voorbereiding: Marnixstraat Zuid: 

Voor het gedeelte tussen de Elandsgracht en het Leidseplein gaan we aan de slag met het opstellen 

van een ontwerp. We willen dit deel inrichten met een fietsstraat en de kruising met de Nieuwe 

Passeerdersstraat-Raamplein veiliger maken. 

We horen graag van u welke knelpunten u ervaart op dit deel van de Marnixstraat, zodat we dit 

kunnen meenemen in het ontwerp.  

 

Lange termijn: Marnixstraat Noord: 

Voor het gedeelte tussen de Bloemgracht en de Brouwersgracht wordt nu een “Nota van 

Uitgangspunten” (NVU) opgesteld. Hierin staan principiële keuzes voor de inrichting van de 

Marnixstraat. Doelstelling is o.a. de straat verkeersveiliger in te richten en meer ruimte voor fietsers  

te creëren. Omdat de ruimte tussen de gevels beperkt is, is het voorstel om één parkeerstrook op te 

heffen. Naar verwachting start in het voorjaar van 2020 de inspraak voor de concept NVU.  Daarna 

besluit de gemeenteraad over een voorkeursvariant. De uitvoering start niet eerder  

dan na de opening van de Singelgrachtgarage, vanaf 2023.  

  

• Vervanging Bullebak  

(Annemieke van Baar, Gemeente Amsterdam)  

 

De Bullebak is de beweegbare basculebrug in de Marnixstraat over de Brouwersgracht.  

De monumentale brug wordt in z’n geheel vervangen en de werkzaamheden duren van augustus 

2020 tot en met eind 2022. Tijdens de werkzaamheden kunnen auto’s, trams en bussen niet meer 

over de brug rijden en zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. Bussen en auto’s worden  

omgeleid via de Nassaukade. Voor fietsers en voetgangers  komt een tijdelijke brug tot de 

werkzaamheden zijn afgerond. De brandweer kan in geval van calamiteiten van deze  hulpbrug 

gebruik maken. 

  

 



• Programma Oranje Loper: vervanging bruggen en herinrichting Raadhuisstraat/Rozengracht 

(Anica Kortland en Elise van Bokhoven, Gemeente Amsterdam) 

 

De Raadhuisstraat en Rozengracht vragen om een nieuwe inrichting, de bruggen zijn aan het einde 

van hun levensduur. Programma Oranje Loper vernieuwt de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten 

en negen vaste bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein. Het streven is in 2021 te  

beginnen met het vervangen van de bruggen en het werk aan de bruggen en aanliggende straten 

zoveel mogelijk tegelijk uit te voeren. De uitvoering zal veel impact hebben op de omgeving. Hoe het 

werk wordt aangepakt, met welke brug wordt begonnen en of meerdere bruggen tegelijk  

worden aangepakt wordt bepaald door de manier waarop het gebied veilig en zo bereikbaar en 

leefbaar mogelijk kan blijven tijdens de uitvoering. Dit wordt dit jaar en volgend jaar uitgewerkt in 

een zorgvuldig plan van aanpak. Ondertussen wordt - naar aanleiding van de inspraakperiode –  

gewerkt aan de Nota van Beantwoording voor de herinrichting van de Rozengracht. Voor de 

herinrichting van de Raadhuisstraat verwachten we in het voorjaar een Nota van Uitgangspunten en 

voorkeursvariant ter inspraak voor te kunnen leggen. 

  

• Noodmaatregelen kademuur Leidsekade  

(Ester Seinen, Gemeente Amsterdam) 

 

Uit onderzoek  is gebleken dat de kademuur van de Leidsekade, vanaf de huisnummers 69-72 tot aan 

de Wim Sonneveldbrug, in slechte staat verkeert. We nemen binnenkort maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de kade veilig blijft. Dat heeft gevolgen voor het gebruik van de kade. 

De bewoners en ondernemers in de buurt hebben een informatiebrief ontvangen. Meer informatie is 

ook te vinden op www.amsterdam.nl/kademuren. De omgevingsmanager Kademuren en Bruggen is 

aanwezig voor nadere informatie en eventuele vragen. 

  

• Singelgrachtgarage 

(Elianne in het Veld, Gemeente Amsterdam) 

 

De aanbesteding voor de Singelgrachtgarage is in juni 2019 afgerond. Het werk is aan Mobilis BV 

gegund. Start van de bouw van de garage is oktober 2020, Mobilis heeft tweeëneenhalf jaar de tijd 

om de garage te realiseren. De omgevingsmanager van de Singelgrachtgarage is aanwezig 

om toelichting te geven over het project en vragen te beantwoorden. 

  

• Proef bovengrondse afvalinzameling  

(Rob van der Heijden en Jan Ditz, Gemeente Amsterdam) 

 

Eind december 2018 is de proef Bovengronds Inzamelen Centrum van start gegaan, waarbij de 

ongescheiden huisvuilinzameling via huisvuilzakken wordt vervangen door bovengrondse containers 

voor huisvuil, papier, glas en plastic. Het proefgebied betreft de Prinsengracht en de Marnixstraat  

(tussen Brouwersgracht en Rozengracht). De afgelopen maanden heeft er een bewonersenquête 

plaatsgevonden; tot medio september konden de meningen worden ingestuurd; de gegevens zijn 

inmiddels verzameld en verwerkt. Momenteel wordt er een aantal scenario’s uitgewerkt, die aan het  

bestuur zullen worden voorgelegd. Op basis daarvan zal er een besluit worden genomen hoe de 

toekomst er uit zou kunnen komen te zien.  

  

 

 



• Verbeteringen Noorderspeeltuin  

(Ruud de Vent en René Edens, Gemeente Amsterdam)     

              

In september 2018 heeft het stadsdeel ingestemd met de voorgestelde maatregelen voor de 

Noorderspeeltuin. Deze maatregelen komen voort uit eerder overleg met bewoners en gebruikers 

van de speeltuin en passen in de visie voor een geheel vernieuwde speeltuin. De verbeteringen van 

de  

Noorderspeeltuin zijn gestart. Het gaat om het gedeelte langs de Tweede Lindendwarsstraat en de 

Tweede Boomdwarsstraat. Tijdens  het buurtgesprek is het projectteam aanwezig om u hier meer 

over te vertellen. 

  

• Pakjekans 

(Hakim Laajil, Gemeente Amsterdam) 

 

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Er zijn misschien extra’s voor u. Medewerkers van de 

afdeling Armoedebestrijding zullen aanwezig zijn om u te laten zien welke voorzieningen u kunt 

aanvragen. Kom langs en hoor direct welke extra’s u kunt aanvragen! 

  

Voor deze en andere onderwerpen kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen. 

  

Programma 

17.00 – 18.00 uur               Plenaire bijeenkomst Aanpak Binnenstad 

17:00 – 20:00 uur               Inloop buurtgesprek 

Vanaf 18:00                        Hapje en drankje 

19:30 – 20:00                      Borrel 

  

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via het online formulier 

  

Ik hoop u te mogen begroeten op dinsdag 26 november aanstaande. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

Barbera Lavell  

  

Gebiedscoördinator Centrum West 

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum 

 

https://formulier.amsterdam.nl/Form.aspx?src=17810

