Ter attentie van
BIZ Burgwallen,
BIZ Zeedijk,
Ondernemersvereniging Nieuwmarkt,
BIZ Warmoesstraat
BIZ Dam tot Stopera
Amsterdam, 22 oktober 2020,
Beste mensen,
Op 16 oktober is vanuit het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam een brief verstuurd aan
het College van B&W waarin ideeën en wensen staan beschreven voor het herstelbeleid
voor een duurzame bezoekerseconomie. Vereniging Amsterdam City is een van de
ondertekenaars van deze brief. De afgelopen dagen zijn er veel reacties geweest op het in
deze brief beschreven 10 punten plan, waarbij vooral punt 4 (in het Parool) veel aandacht
heeft gekregen. Bij Amsterdam City zijn positieve reacties binnen gekomen over de inhoud,
maar ook veel kritische reacties over wat er mogelijk mee bedoeld zou kunnen zijn.
Uw reacties zijn duidelijk geformuleerd en laten ons niet onberoerd. Dit heeft ons doen
concluderen dat het goed is om het beeld dat is ontstaan bij te stellen en recht te zetten.
Vanuit Amsterdam City hebben wij ons nooit negatief willen uitspreken tegen prostitutie
en/of coffeeshops en zullen dat in de toekomst evenmin doen. We hebben ons ook niet
negatief uitgesproken over het karakter van het Wallengebied. We hebben de bedoeling
gehad om het gesprek te openen over deze punten om mogelijk een gezamenlijke visie te
vormen. Met punt 4 zijn mogelijke “denkrichtingen” aangehaald. Niet vooraf bepaalde
standpunten.
Als we het hebben over de balans in de stad, horen coffeeshops en prostitutie erbij. Het ligt
sowieso niet in ons DNA om bij voorbaat ondernemers uit te sluiten.
In onze reactie die zondag 18 oktober jl. is uit gegaan aan u is dat niet helder tot uitdrukking
gebracht. Dit blijkt uit het feit dat wij door veel mensen worden bevraagd op wat wij met de
gekozen formulering bedoelen. Dit wijst erop dat wij in de communicatie over onze visie
gedegen en zorgvuldig(er) te werk moeten gaan.
Amsterdam City zet zich blijvend in voor schone en veilige straten. We willen dat de
bezoekerseconomie zo spoedig mogelijk hersteld wordt met bezoekers die de stad met
respect behandelen. Daarin hebben wij allemaal een rol en wij beschouwen de
ondernemersverenigingen en de BIZzen daarbij altijd en onverminderd als onze partners.
Mede dankzij jullie inzet kunnen wij de stem van de ondernemer goed laten door klinken in
de publieke opinie en bij het gemeentebestuur.
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De ontstane consternatie over de bedoelingen van Amsterdam City werkt in onze relatie
contraproductief en dat is spijtig. Wij hebben een gezamenlijk ondernemersbelang en in dit
licht is het voor ons als Amsterdam City zaak om de, mede door ons toedoen, ontstane
consternatie en bijbehorende misverstanden zo snel mogelijk uit de wereld te helpen, wat
wij o.a. langs deze weg nu doen.
Laat er geen misverstand over bestaan dat wij ons willen blijven inzetten om via de
bestaande ondernemers- en straatmanagersoverleggen tot visievorming te komen waar u
zich achter kunt scharen en in kunt vinden.
Daar voelen wij ons verantwoordelijk voor.

Namens het bestuur van Amsterdam City,

Willem Koster
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