Het Roze Lint, het Roze Huis, de Roze Nacht
Drie acties voor Stadsdeel Centrum voor Amsterdam als World Leading Gay Capital
Onlangs hebben de fracties van de PvdA en de VVD in de gemeenteraad het initiatiefvoorstel
‘Amsterdam World Leading Gay Capital’ ingediend. Het richt zich op de versterking van de
economische en ondernemende kant van Amsterdam als Gay Capital.
Het voorstel beschrijft hoe Amsterdam als trendsettende en tolerante vrijhaven lange tijd
voorop heeft gelopen op het terrein van homotolerantie, ‐emancipatie en ‐acceptatie. De
oprichting van het COC in 1946, het eerste homomonument ter wereld in 1987, de eerste Gay
Games buiten de Verenigde Staten (1998) en het eerste huwelijk voor partners van gelijk
geslacht uit 2001 springen daarbij in het oog
Recentelijk lijkt Amsterdam haar voorsprong te verliezen. Nieuwe Gay Capitals komen op met
evenementen die qua schaal en zichtbaarheid Amsterdam naar de loef steken. In vertrouwde
uitgaansgebieden als de Reguliersdwarsstraat en Warmoesstraat sloten internationaal
befaamde horecazaken de deuren, nadat trendsettende clubs als Roxy en IT al eerder waren
verdwenen. Daarnaast wijzen diverse geweldsincidenten tegen homoseksuelen erop dat het
sociale klimaat aan het verharden is.
Het genoemde initiatiefvoorstel wil Amsterdam als Gay Capital van hernieuwde glans voorzien.
Daarvoor ligt een hoofdrol weggelegd voor de vele organisaties, ondernemers en creatieve
geesten die de HLTBQ‐gemeenschap (van lesbiennes, homomannen, biseksuelen,
transgenders en queers) in Amsterdam rijk is. De lokale overheid hoeft die rol niet over te
nemen, maar kan wel de broodnodige randvoorwaarden scheppen.
Drie concrete acties voor Stadsdeel Centrum
Ook Stadsdeel Centrum kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van deze
ambitie. We noemen drie concrete acties waar Stadsdeel Centrum, met de HLTBQ‐gemeenschap
en ondernemers werk van kan maken. We doen voorstellen waar we ook een aantal vragen aan
het Dagelijks Bestuur aan verbinden. Over de combinatie van de voorstellen en de antwoorden
van het DB gaan we graag met anderen in gesprek.

1. Koester het ‘Roze Lint’
De homohoreca in de Amsterdamse binnenstad laat zich lezen als een aaneenschakeling van
verschillende scènes die zich als een roze lint door de Amsterdamse binnenstad beweegt. Van de
Zeedijk en Warmoesstraat via de Nieuwezijds Kolk naar Spuistraat en Reguliersdwarsstraat, en
dan uitwaaierend richting Kerkstraat en Rembrandtplein. Een aaneenschakeling die uniek is in
de wereld, voor elk wat wils. En waar nog steeds groei in zit, zoals de nieuwe concentratie van
bars op de kop van de Zeedijk illustreert. Tegelijk zien we dat met het sluiten van
horecagelegenheden in de Warmoesstraat en Reguliersdwarsstraat belangrijke schakels zijn
uitgeschakeld. Dat vraag aandacht. Niet om fantasieloos te reanimeren wat er was. Maar om
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ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven die op deze vruchtbare grond tot bloei kunnen
komen. Er ligt het voornemen om rond het Rembrandtplein een pilot te starten met vrije
sluitingstijden. Wat ons betreft wordt de gehele Reguliersdwarsstraat Koningsplein in die pilot
meegenomen. Daarnaast zou moeten worden onderzocht hoe de fetish‐scène die rond de
Warmoestraat geconcentreerd was voor de Rosse buurt behouden kan blijven. Ook zou het roze
lint, dat verschillende ‘gay neighbourhoods’ verbindt, meer zichtbaar gemaakt kunnen worden.
2. Hoogste tijd voor het ‘Roze Huis’
Het is op zichzelf fantastisch dat de vonk van tolerantie en emancipatie is overgeslagen op
nieuwe Gay Capitals. Maar Amsterdam is nog steeds een van de ‘Grande Dames’ van de homo‐
emancipatie en homorechten. En noblesse oblige. Er wordt al geruime tijd gesproken over het
creëren van een Roze Huis: een internationaal trefpunt waarmee Amsterdam opnieuw invulling
geeft aan de leidende rol ten aanzien van de internationale HLBTQ‐emancipatie. Tumult rond
Gay Prides in Oost‐Europa, de recente moord op een homoactivist in Uganda maar ook het feit
dat in een land als Frankrijk het huwelijk nog niet opgesteld is voor partners van het gelijke
geslacht geeft aan dat deze strijd nog niet gestreden is. Ook in Amsterdam zelf, zoals we de
afgelopen periode helaas hebben gezien, is op het terrein van acceptatie van homoseksualiteit
nog werk aan de winkel. Met het Roze Huis laat Amsterdam zien dat het niet alleen een paradijs
is voor de well‐to‐do ‘double income no kids’ homotoerist. We houden hier ook aandacht voor
het feit dat acceptatie van lesbiennes, homomannen, transgenders, biseksuelen en queers
(LHTBQ) nog lang niet in alle landen en culturen vanzelfsprekend is. Een gebouw als Odeon, met
zijn DOK‐verleden en gelegen op de route van het Roze Lint, zou zich daar uitstekend voor lenen.
Het stadsdeel Centrum heeft hierin vooral een rol als het gaat om het beschikbaar krijgen van
bestaande panden, al dan niet in het kader van bestrijding leegstand kantoren zoals vastgesteld
door de gemeenteraad op 26 januari jongstleden, aanpassing van bestemmingsplannen en het
afgeven van gebruikersvergunningen.

3. De Amsterdamse ‘Roze Nacht’ verdient een impuls
Amerikanen zeggen wel: never waste a good crisis. Het wegvallen van toonaangevende clubs en
bars die Amsterdam internationaal op de kaart hebben gezet als Gay Capital, zet velen al te
makkelijk in de mopperstand. Tegelijkertijd opent het ook mogelijkheden voor nieuwe
ondernemers, met nieuwe ideeën. Want: in weerwil van de horecazaken die als dominostenen
lijken om te vallen, bruisen homo‐ondernemers in Amsterdam nog altijd van de ideeën en
initiatieven. Dat laat een bar als Prik zien die recentelijk tot beste homocafé van Nederland werd
verkozen en allerlei party’s met internationale uitstraling die er de afgelopen jaren bij zijn
gekomen, zoals Rapido, M.U.L.T.I.S.E.X.I, of XXXLeather. Met het verdwijnen van twee grote
discotheken (Exit en Cockring) is het aanbod in de nacht zeer beperkt. Te beperkt voor de status
die Amsterdam ambieert. Waar nieuwe initiatieven zich aandienen, verwachten wij dat het
stadsdeel daar welwillend mee omgaat. Wat overigen ook geldt voor dagzaken of evenementen
die de roze kalender kunnen verrijken. Laat daarbij aangetekend zijn het natuurlijk niet allemaal
in de binnenstad hoeft te gebeuren. In Barcelona en Berlijn neem je ook de taxi of de trein. Voor
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ondernemers ligt daar de uitnodiging om ook buiten de grachtengordel naar kansen te kijken
om het aanbod in de nacht te vergroten.
Zeven vragen over deze bijdragen aan het Dagelijks Bestuur
Zoals gezegd, bij bovenstaande voorstellen is een hoofdrol weggelegd voor ondernemers een
organisaties die initiatieven willen nemen en hun nek uit durven steken. Van belang is daarbij
wel dat het Stadsdeel waar mogelijk stimulerend en faciliterend optreedt en in ieder geval geen
(onnodige) belemmeringen opwerpt. Daarover hebben we bij bovenstaande punten enkele
vragen aan het Dagelijks Bestuur.
Koester het ‘Roze lint’
1. Een aantal horecazaken in de Reguliersdwarsstraat is gesloten omdat op dit moment het
Kooista‐imperium wordt ontvlochten. Ziet het Dagelijks Bestuur mogelijkheden om te
stimuleren dat rond Koninginnedag en de Gay Pride de horecagelegenheden in deze
straat weer – eventueel tijdelijk – de deuren openen?
2. In het programakkoord staat een pilot met vrije sluitingstijden opgenomen, te beginnen
rond het Rembrandtplein. Bij een eerdere proef met een afkoeluurtje rond het
Rembrandtplein behoorde de Reguliersdwarsstraat tot aan het Koningsplein tot het
pilotgebied. Is het Dagelijks Bestuur bereid om ook bij deze pilot de hele
Reguliersdwarsstraat tot het proefgebied te laten behoren?
3. Een aantal horecagelegenheden in de Warmoesstraat zijn om diverse redenen gesloten.
Het aanbod in Amsterdam van bars met darkroom is daardoor behoorlijk geslonken.
Onder ondernemers valt te beluisteren dat bestemmingsplannen of de 1012‐plannen
belemmeringen opwerpen om nieuwe horecagelegenheden van deze signatuur op te
richten. Is dat correct? Kan het Dagelijks Bestuur deze vrees danwel deze
belemmeringen wegnemen?
Hoogste tijd voor het ‘Roze Huis’
4. In de vorige raadsperiode heeft het Stadsdeel Centrum een kleine subsidie gegeven om
een businessplan te schrijven voor een ‘Roze Huis’. Kan het dagelijks bestuur aangeven
wat de status is van deze planvorming. Ziet het Dagelijks bestuur mogelijkheden om de
planvorming verder te stimuleren?
5. Is het in het vastgoedbezit van Stadsdeel Centrum een gebouw beschikbaar dat zich zou
lenen als bestemming voor het Roze Huis?
De Amsterdamse ’Roze Nacht’ verdient een impuls
6. Is het Dagelijks Bestuur bereid om een stimulerende rol te spelen om initiatieven te doen
slagen die het aanbod in de nacht kunnen verrijken?
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7. Er leven binnen onder ondernemers meerdere ideeën om het aanbod van Amsterdam als
World Leading Gay Capital te versterken: met initiatieven in de nacht, overdag of met
evenementen die de Roze Kalender kunnen verrijken. Veel van deze initiatieven zijn
neergelegd in de eerder genoemde notitie aan de Gemeenteraad en de bijbehorende
bijlagen. Is het Dagelijks Bestuur bereid om daarover met ondernemers en organisaties
in gesprek te gaan om tot een gezamenlijk plan te komen?
Amsterdam, 3 februari 2011
Ido Verhagen, PvdA
Hans Mensink, VVD
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