Vragen van de raadsleden Verhagen en Noyon (PvdA) over afsluiting Herenstraat voor
terrassen op zomerse dagen
Vorig jaar zijn de Herenstraat en de Prinsenstraat geherprofileerd. Ineens kwam een ongekende
schoonheid van puien en gevels tevoorschijn die voorheen verborgen bleven achter geparkeerd
blik en een rommelig straatbeeld. Je ziet de straten verder opbloeien door nieuwe initiatieven
van horeca en detailhandel.
De PvdA heeft vorig jaar een enquête gehouden onder bewoners en ondernemers over de
waardering van de herprofilering. Het zal niet verbazen dat beide groepen zeer positief waren.
Met name de Herenstraat wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid aan restaurants.
Tijdens de herprofilering hebben zij op zomerse dagen tafels en stoelen op straat gezet
waardoor spontaan een culinair paradijsje ontstond.
Opvallend genoeg werd door bewoners bij de enquête naar voren gebracht dat ze dit initiatief
zeer waardeerden. Die terrassen: dat zouden ze eigenlijk altijd moeten doen, ook nu de
herprofilering is afgerond. Vanzelfsprekend hadden ondernemers daar wel oren naar.
Omdat er natuurlijk ook gewoon gewoond wordt, ook door gezinnen met kinderen, wezen
enkele bewoners erop dat daar natuurlijk wel goede afspraken over gemaakt moeten worden.
Bijvoorbeeld dat straatmuzikanten worden geweerd en dat de terrassen vanaf een uur of elf
weer worden opgedoekt.
Het lijkt ons een experiment waard. Op een zwoele zomeravond, met een graadje of 24 – dus niet
iedere avond – gaat de straat dicht voor auto’s. Geen gek gedoe met paaltjes en punaises:
voorlopig gebruiken we gewoon een hek of plantenbakken. Bijvoorbeeld in de buxus-stijl die al
is geïntroduceerd. De tafels gaan naar buiten aan één kant van de straat (rechts vanuit het
centrum gezien). Natuurlijk mogen ook bewoners gebruik maken van de afgesloten straat.
Voor fietsers en voetgangers moet het een doorgaande route blijven. Geen versterkte muziek.
Gewoon een rustig Amsterdams tafereeltje van een diner op straat in een monumentaal straatje.
Andere avonden staan de tafels op de stoep. Ondernemers zijn er verantwoordelijk voor dat
geluidsoverlast beperkt blijft.
Voor straatregie wordt één contactpersoon namens bewoners, ondernemers en stadsdeel
aangewezen. Afspraken worden helder vastgelegd. Worden deze niet nagekomen, is het meteen
afgelopen. Na de zomer zien we of dit experiment voortzetting en navolging verdient. Geen
garanties op voortzetting, dus als ondernemers willen investeren in meubilair is dat hun risico.
Voor het stadsdeel de kans om te laten zien dat het horecabeleid in de binnenstad over meer
gaat dan overlast versus vrije sluitingstijden. En voor horeca-ondernemers in de stad de kans
om te laten zien of ze ruimte willen geven aan maatwerk en experiment.
Vragen
1. Is het dagelijks bestuur met ons van mening dat de Herenstraat zich leent voor een
experiment zoals hierboven beschreven?
2. Is het dagelijks bestuur bereid om met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan om
hierover tot onderlinge afspraken te komen?
3. Is het dagelijks bestuur bereid om deze proef bij voorrang op te pakken zodat het dit
voorjaar nog in kan gaan?
4. Kan het stadsdeel een financiële tegemoetkoming bieden om tot een visueel mooie
oplossing te komen voor de straatafsluiting?
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