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Amsterdam,
2 juni 2022

Reactie concept stedelijk beleidskader Horeca- en terrassen
De gemeente werkt met het concept beleidskader aan nieuwe regels voor de horeca en hun terrassen.
De gemeente wil met de plannen grote stappen ‘vooruit’ nemen: meer flexibiliteit en ruimte voor de
horeca. Maar met deze verkokerde, verouderde, aanpak zet het bestuur de stad op achterstand en
bruuskeert de belangen van anderen dan horecaondernemers.
Omgevingsvisie
Het is nog geen jaar geleden dat Amsterdam de Omgevingsvisie heeft vastgesteld.
De Omgevingswet beoogt het in onderlinge samenhang brengen van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving. En dat is niet voor niets.
Alles wat je regelt voor partijen in de openbare ruimte komt elkaar daar op straat letterlijk weer bij
elkaar. Het voorliggende -verkokerde- beleidskader probeert daarvoor de ogen te sluiten. Maar op de
straten en stoepen van Amsterdam zijn er meer belangen dan enkel die van de horeca.
Het beleidskader horeca en terrassen schrijft dat men er zich van bewust is, dat de horeca geen apart
deel, maar onderdeel van het totaal is. Maar toch komt de burgemeester met dit van alles
losgekoppelde beleid voor een aspect van de openbare ruimte. En dat gaat dus ook fout. De
voetgangers, de bewoners, delven het onderspit.
De juist in Amsterdam zo schaarse openbare ruimte verdient een integrale aanpak die recht doet aan
álle belangen.
Amsterdam heeft in de Omgevingsvisie 5 strategische keuzen neergezet.
De keuze voor ‘Duurzaam en gezond bewegen” bepaalt, dat heel Amsterdam behalve een OV-, en
fietsstad ook een wandelstad moet worden, “met meer kwaliteit in verblijfsgebieden en …meer
ruimte voor fietsers en …voetgangers”. Mooi, maar in het eerste de beste beleidskader dat volgt, zien
we niets van die mooie woorden terug. Dat geldt ook voor de strategische keuze “Samen
Stadmaken”. In het totstandkomen van het horecabeleid hebben bewoners en belangenorganisaties
van dat ‘Samen stadmaken’ weinig gemerkt. vinden.
Omgevingsvisies zijn er blijkbaar voor de Bühne en daarna is het business as usual.
Voetgangersbeleid
U verwijst voor nieuw beleid naar de in de afgelopen collegeperiode telkenmale uitgestelde
voetgangersnota. Zolang dat nieuwe beleid er niet is, en we weten nu hoe lang dat kan duren, c.q.
hoeveel uitstelredenen er altijd weer kunnen worden bedacht, is de voetganger vrij wild.
Er gelden nu losse regels -en uitzonderingen daarop- zonder dat die geschraagd kunnen worden door
expliciete politieke afwegingen en beleidskeuzes. Mensen met een beperking, ouderen, ouders met
kinderen, zij vallen buiten de boot, want de horeca gaat blijkbaar voor. Geen politicus hoeft zich
daarvoor nu te verantwoorden. Want dit verkokerde horecabeleid geeft de politiek de oogkleppen
waarmee al het andere dat in de openbare ruimte speelt, buiten beeld kan blijven.
Maar daarom zijn al die andere belangen en issues er nog wel.
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De VoetgangersVereniging Nederland is zich ervan bewust dat horeca een belangrijke rol vervult als
sfeerbepaler in de stad, maar daarnaast is veiligheid van wandelaars minstens zo relevant. De
verkokering van het politieke gesprek belemmert de participatie van álle partijen die iets te melden
hebben over de schaarse openbare ruimte, belemmert de dialoog die nodig is om tot een integrale
afwegingen te komen waarbij meer dan enkel het horecabelang aan de orde is.
De burgemeester gaat uit van een professioneel ondernemerschap dat zich in hoge mate zelf
reguleert, maar een rondje door onze stad leert meteen dat we dat niet per se hoeven te verwachten.
Op veel plaatsen worden eerder de randjes van de regels opgezocht, dan dat er nu sprake is van een
breed verantwoordelijkheidsgevoel. En is niet juist het afwegen van belangen een zaak van de
politiek? Wij vinden, dat zeker voor de binnenstad en andere horeca-intensieve gebieden, de
gemeente het moet aandurven om een integraal plan te maken, samen met álle betrokken partijen:
horeca, MKB, fietsers, en zeker niet in de laatste plaats de voetgangers, i.c. de VVNL.
Hieronder adstrueren wij waarom de voetgangers juist bij een horeca- en terrassenbeleid moeten
worden betrokken.
We merkten dat -zodra het over voetgangers gaat- beleid verward wordt met uitvoeringsregels.
Daarmee worden politieke keuzes versimpeld tot kwesties van meten in centimeters. De VVNL stoort
zich daaraan, omdat met het gepraat over 1.80 of 2 meter of 0,60 cm het gesprek over de openbare
ruimte verwordt tot kwantitatieve ingenieursbekommernissen in plaats van wat nodig is: integrale
politieke keuzen over de plek waar de stad pas echt stad is: de openbare ruimte.
We zien halfslachtige pogingen om binnen deze nota en z’n bijlagen stukjes voetgangersbeleid mee te
nemen. Dat werkt natuurlijk niet.
De voetganger wordt van zijn voetpad verjaagd. Maar ze moeten niet zo moeilijk doen, je kan toch wel
even omlopen via de straat. En anders hebben we nog wel de truc van shared space.
Uitwijken naar het fietspad: daarmee ontneemt de gemeente de voetganger zijn enige veilige
haven: het trottoir. Het trottoir was aanvankelijk bedoeld als veilige plek voor mensen zonder
auto of fiets. Het verwordt nu echter tot generieke stalplaats voor alles wat men niet op straat
of op het fietspad wil: terrassen fietsstallingen, plantenbakken, en vuilnis, e-scooter en e-step
stalling, parkeerplaats voor laden en lossen etcetc…
Door de fietspaden en straatjes scheuren de e-bikes, de kortste weg zoekend door de stad. De
langzame OEK (op eigen kracht)-fietsers verdwijnen rap uit het straatbeeld en het gevaar voor
voetgangers neemt toe.
De voetganger als opgejaagd wild, is een steeds vaker voorkomend tafereel in Amsterdam.
Shared Space zien we opnieuw weer opgediend in dit beleidskader. Shared Space zorgt voor
meer ruimte voor fietsers en de zwakste verkeersdeelnemer wordt in de verdediging gedrukt:
veiligheid door ongecontroleerde dominantie van het recht van de sterkste en snelste.
Mensen met een beperking, ouderen, kleine kinderen, zoeken het maar uit.
Het ontbreken van afwegingen over belangen tussen horeca en voetgangers naast andere gebruikers
van de openbare ruimte, het noemen van richtlijnen die vervolgens ook weer niet overal hoeven te
worden toegepast, het weer teruggrijpen naar de smoes van Shared Space voor accordering van
WildWest situaties, het steeds weer gebruiken van de stoep als restruimte waar alles, dus ook horeca,
wel kan, het voorbij kijken aan de oerfunctie van de stoep, namelijk die van de veilige haven voor de
voetganger……. Maar een horecanota is ook niet de plek om in de marge nog iets te regelen voor de
voetganger. Dit beleidskader trekt zich niets aan van de voetganger. En waarom zou het: het gaat over
horeca…en de rest ja dat is de rest . Onzin natuurlijk
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In de werkelijkheid treffen immers al die verkokerde beleidsnota’s elkaar op de stoepen en straten
van Amsterdam en daar blijken de dingen onlosmakelijk met elkaar te zijn verweven. Er is gewoon
maar één openbare ruimte en daar moet alles gebeuren
Een integrale benadering is daarom geen illusie maar juist de enige praktische aanpak die de
werkelijkheid recht doet.
Het van meet af aan betrekken van de Amsterdammers, en dus niet enkel maar horeca, is daarvoor de
aangewezen weg….“Samen Stadmaken”….
Who is afraid of…. Waarom die angst voor de burger… voor belangengroepen van voetgangers, voor
bewoners.. Het beleid wordt er niet beroerder maar beter van.
Uit veel internationaal onderzoek blijkt, dat steden die wel serieus aandacht voor de voetganger in de
openbare ruimte hebben, hoog scoren op leefbaarheid: steden waar het goed toeven is. Steden die
aantrekkelijk zijn voor bewoners én toeristen en die dus ook economisch voor het MKB interessante
locaties zijn. Amsterdam is meer dan zijn horeca en juist door de voetganger als kanariepiet van de
leefbaarheid te gebruiken creëren wij een menselijke en economisch interessante stad die voor de
eigen bewoners en de expats -dus de grotere bedrijven- een gewilde vestigingslocatie blijft.

Patty Muller
Voorzitter
VoetgangersVereniging Nederland
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