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AMSTERDAM

door Richard 
van de Crommert

AMSTERDAM • Vele
Amsterdammers ver-
heugen zich op een
’summer of love’, ofte-
wel een zomer met
weer veel evenemen-
ten, maar er is onvol-
doende capaciteit bij de
politie en de GGD voor
evenementen die de
komende maanden in
Amsterdam zullen
plaatsvinden. Dat
schrijft burgemeester
Femke Halsema in een
brief aan de gemeente-
raad.

„Organisatoren is op het
hart gedrukt dat de politie
en GGD/GHOR geen capaci-
teit vrij kunnen maken voor
de inzet op evenementen en
dat de organisatie zelf ver-
antwoordelijk is voor het in
kaart brengen van risico’s,
het anticiperen daarop en
het treffen van maatregelen
om deze goed af te hande-
len”, zo laat de Amsterdam-
se burgemeester weten. „Zij
moeten
hun veilig-
heidsplan-
nen en per-
sonele in-
zet daarop
inrichten.” 

Een woordvoerster van de
burgemeester voegt daar
aan toe: „Organisatoren zijn
sowieso altijd bij evenemen-
ten verantwoordelijk voor
de veiligheid en gezondheid
van bezoekers.”

Maar de verantwoorde-
lijkheden van de evenemen-

tenorganisatie gaat volgens
raadslid Marijn Bosman van
D66 vooral over het afgehek-
te terrein. „En het mandaat
van de beveiligingsmede-

werkers bij een evenement
is een heel andere dan het
mandaat van de politie”,
zegt ze. „Ik ben benieuwd
wat Halsema daar in de ge-
meenteraad nog op wil toe-
lichten.” 

In juli en augustus staan
al enkele evenementen op

de Amsterdamse agenda,
zoals het Chin Chin Fest en
Festival Strafwerk. 

De eerste grote evene-
menten zullen volgens Hal-
sema plaatsvinden in een
periode dat politie en hand-
having al zwaar belast wor-
den. „Van organisatoren
wordt daarom verwacht dat
zij nog meer dan normaal
zelf hun verantwoordelijk-
heid nemen en een ordelijk
en veilig verloop van een
evenement omwille van de
gezondheid van de bezoe-
kers en Amsterdammers
kunnen waarmaken.”

Voor veel evenementen
zijn de vergunningen vaak
nog niet afgegeven. Wel zijn

voor de meeste festivals de
kaarten al in de verkoop.
Aanstaande zaterdag is het
eerste evenement. 

Roosters
Volgens Jan Struijs, voor-

zitter van de Nederlandse
Politiebond, is vooral de
Amsterdamse politie „volle-
dig door haar hoeven ge-
zakt”. Hij zegt tegen het col-
lege van B en W: „Kijk nou
uit met het vergunnen van
evenementen in de hoofd-
stad. Daar krijgen we de
roosters maar net rond. In
Amsterdam worden al heel
veel taken van de politie niet
uitgevoerd. Er zijn teams
opgeheven. We zitten er
echt op het minimum van
het minimum. We snappen
dat mensen behoefte heb-
ben aan het doen van leuke
dingen, maar we doen een
dringend beroep om de be-
lasting van het politiekorps
in deze tijd niet verder te
verzwaren. We kunnen het
niet meer aan. Dat hebben
we als vakbond al meerdere
keren aangegeven.” 

Onevenredig
„Het is niet de bedoeling

dat het weer toestaan van
evenementen een oneven-
redige impact heeft op de
leefbaarheid in de stad”, laat
een woordvoerster van Hal-
sema weten. 

„Daarom benadruk ik hier
graag dat alle regels en eisen
op het gebied van geluid,
duurzaamheid, bereikbaar-
heid en op- en afbouw on-
verkort gelden voor alle or-
ganisatoren.” 

Veiligheid wordt taak van organisatoren

Te weinig politie
voor evenementen

Er komen meer verantwoorde-
lijkheden voor organisatoren. 
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Ook capaciteit bij
GGD schiet tekort

AMSTERDAM • Oud-ge-
meentedirecteur Arjan
van Gils kan zich niets
herinneren van ’intensie-
ve discussies’ die voorma-
lig D66-wethouders Kajsa
Ollongren, Udo Kock en
Abdeluheb Choho hadden
over de toekomst van het
Afval Energie Bedrijf
(AEB). Van Gils, jarenlang
de hoogste baas bij de
gemeente, heeft ook nooit
inhoudelijk klachten ge-
had over de ondersteu-
ning en het gebrek aan
kennis bij de gemeente
over AEB. Terwijl die
mede ten grondslag ligt
aan de ontstane chaos.

Van Gils, tegenwoordig
wethouder voor D66 in Rot-
terdam, kon maandag te-
genover de ingestelde
enquêtecommissies ook

niet aangeven wat het pu-
bliek belang van AEB was.
Pas na doorvragen gaf hij
aan dat het denken over het
publiek belang – bij wijzi-
gingen van colleges en ge-
meenteraden – kan veran-
deren. „Een andere be-
stuursopvatting kan aanlei-
ding zijn om het publieke
kader te herijken.”

Wel gaf hij aan dat hij de

dubbelfunctie van Roelof
Kruize, die naast zijn baan
als directeur bij Waternet
ook een bestuursfunctie bij
AEB vervulde, niet langer

wenselijk vond. De onder-
zoekscommissie vroeg voor-
al door op de rol van Van
Gils. Had hij als hoogte baas
wel gezorgd voor voldoende

Afvalsysteem op orde ’was niet sexy’
kennis over AEB en de afval-
markt? „Ja”, was het weife-
lende antwoord. Van Gils
wees naar second opinions
die zijn gedaan en het geven
van ’heldere opdrachten’.
Wel erkende hij dat – toen
de gemeente nog uit zeven
stadsdelen bestond en er ze-
ven verschillende beleids-
stukken circuleerden – er
„geen samenhang was”. 

Ook vindt Van Gils dat de
discussies in Amsterdam
„soms meer gingen over de
Ja-Ja-sticker dan over de
vraag: heb je je afvalsysteem
op orde? Die laatste vraag is
niet zo sexy.” Op de vraag of
hij er zelf aan heeft bijgedra-
gen dat het allemaal wat
minder sexy wordt? Van
Gils: „In een aantal opzich-
ten wel. In een aantal ande-
re opzichten wat minder.”

Oud-gemeentedirecteur Arjan van Gils stond maandag onder ede.
FOTO RICHARD MOUW

AMSTERDAM • Voor sport-
school Pancration in
Noord is de chaos com-
pleet.

De sportschool van Sha-
ron Dolman is het pand uit-
gezet. Maandagochtend
probeerde de directeur het
tij nog te keren door het
pand te kraken, maar de po-
litie was snel ter plekke en
vertelde Dolman dat ze de
tent moesten ontruimen.
„Alles stond klaar daar-
voor”, zegt ze. Als compro-
mis heeft ze nu twee weken
gekregen om alle spullen,
waaronder kluisjes en fit-
nessapparatuur, naar elders
te verhuizen. Maar daar is
het voortbestaan van de
sportschool niet mee gehol-
pen. 

De sluiting blijft een dra-
ma voor de buurt. Honder-
den kinderen hebben weke-
lijks les bij Dolman. De ge-
meente zegt, in de persoon
van wethouder Simone Ku-
kenheim, de sportschool
een warm hart toe te dra-
gen. Maar de toekomst is
ongewis. Een nieuwe locatie
is niet voorhanden. „Als de
gemeente ons wil behouden
voor de buurt, moet het toch
lukken”, vindt Dolman.
Maar tot nu toe is het alle-
maal zonder succes. „Als ze
in Noord geld hebben om

een Vlindertuin op te zet-
ten, dan moet er toch ook
geld zijn voor een sport-
school voor de jeugd? Waar-
om kan dat niet? Dat begrijp
ik niet.” 

De sportschool zit ruim
twintig jaar in hetzelfde
pand in Noord. „Het pand
werd in eerste instantie van
de gemeente gehuurd. In
2011 hebben we het gekocht,
maar enkele jaren later
werd het overgedaan aan
buitenlandse investeerders.
Mijn vader is van de oude
stempel. Hij vertrouwde de
nieuwe eigenaar. We moch-
ten blijven en ik zou in loon-
dienst komen. Nu willen ze
ons eruit hebben.” 

Dolman baalt van de situ-
atie. Maanden geleden
kaartte ze de zaak al aan. „Ik
weet niet waar ik de spullen
moet laten. En nog steeds is
er geen alternatieve plek. In
de buurt is er gewoon niks
beschikbaar. Ook geen
noodlocatie. Helemaal
niets! Er zijn 300 kinderen
gedupeerd hierdoor.” 

Er zijn bij de school van
Dolman heel veel kinderen
actief die nauwelijks geld
hebben en sportlessen vol-
gen dankzij een stadspas.
„Desnoods geef ik ze buiten
sportles”, zegt Dolman.
„Want ik wil doorgaan.” 

SPORTSCHOOL
MOET SLUITEN
Ontruiming over twee weken

Alleen al voor de kinderen wil Sharon Dolman de sportschool in
Noord behouden. FOTO RICHARD MOUW
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Amsterdam kent sinds dit weekeinde een eigen reddingspost. Burgemeester Halsema opende zondagochtend een post op IJburg, waar afgelopen jaren
diverse veiligheidsincidenten waren. Naast toezichthouders zullen ook de reddingswerkers tijdens de komende zomerse dagen volop actief zijn. 
FOTO RICHARD MOUW

Twee personen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij
de dood van een man in Oud-West. Het slachtoffer werd zaterdag ge-
vonden in een woning in de Tollensstraat. De politie vermoedt dat hij
door een misdrijf om het leven is gekomen.2

AMSTERDAM • Het zware verkeersongeval
van zaterdagavond op de Basisweg in
Amsterdam is er een met dodelijke af-
loop. Dat heeft de politie maandag be-
kendgemaakt. 
De politie en hulpdiensten kwamen mas-
saal ter plaatse. Een 27-jarige vrouw uit
België zat bekneld in de omgeslagen auto.
De brandweer heeft haar met veel moeite
weten te bevrijden, ze verkeert inmid-
dels buiten levensgevaar. Een tweede
slachtoffer, een 28-jarige Amsterdam-
mer, lag zwaargewond naast de auto en is
in het ziekenhuis overleden.
De bestuurder van het andere voertuig
blijkt een 22-jarige man uit Haarlem te
zijn. Hij wordt ervan verdacht onder
invloed een dodelijk ongeluk te hebben
veroorzaakt en zit vast.

’ONGEVAL DOOR MAN
ONDER INVLOED’

De hulpdiensten rukten massaal uit. Helaas mocht
de hulp een 28-jarige Amsterdammer niet baten.
FOTO LAURENS BOSCH / NIEUWSFOTO 

AMSTERDAM • Amsterdamse gemeente-
raadsleden vliegen elkaar in de haren op
op sociale media omdat de VVD trouw-
stoet-terreur aan banden wil leggen. De
partij is klaar met overlastgevende brui-
loftsstoeten die pontificaal door de stad
trekken en oppert om lawaaiflitsers in te
zetten. ’Ik vraag me af of de VVD dit ook
zou voorstellen als de toeteraars Stijn en
Mark zouden heten’, schrijft PvdA-voor-
man Mbarki die over een ’vertruttend’
voorstel rept. ’PvdA begint over vertrut-
ting in Amsterdam’, sneert VVD-raadslid
Martens. „Dan vergeten we even het
weghalen van IAmsterdam, het lichtjeslo-
ket, verbod op reclames met fossiele
brandstof.” Ook D66’er Jan-Bert Vroege
doet een duit in het zakje. ’Nu zijn twee
mannennamen natuurlijk ook vrij uit-
zonderlijk bij een toeterbruiloft’, zegt hij.

ONLINE VETE OM
TROUWTOETERAARS

door Mascha de Jong

AMSTERDAM • Hotel Park-
view is bijna twee jaar
dicht, nadat de statige
Korte van Eeghenstraat in
Zuid door de ontploffing
van een explosief in een
soort oorlogsgebied ver-
anderde. De eigenaresse
heeft er alles aan gedaan
haar hotel weer open te
krijgen, maar burgemees-
ter Halsema houdt voet
bij stuk: de kans op her-
haling kan niet worden
uitgesloten. Alleen met
een compleet andere be-
stemming maakt het
dichtgetimmerde pand
kans op een nieuw leven.

Uit het WOB-dossier over
hotel Parkview blijkt dat de
79-jarige eigenaresse zich in
de kou voelt staan. Zij baatte
het knusse driesterrenhotel
ruim dertig jaar zonder pro-
blemen uit en had graag er-
varen dat de burgemeester
ook voor haar belangen op-
komt. 

Na een gevonden hand-
granaat in het glazen halle-
tje van het hotel op 25 okto-
ber 2018, die overigens niet
afging, werd in de nacht van
5 op 6 juli 2019 een explosief
bij de buren neergelegd, zo
bleek uit camerabeelden.
Bij de ontploffing ontstond
een enorme ravage met be-
schadigde ruiten, kozijnen
en auto’s tot gevolg. De bur-

gemeester sloot het hotel op
16 juli en sindsdien hebben
buurtgenoten aangeven een
eventuele heropening van
het hotel niet te zien zitten. 

Whatsappje
Uit het WOB-dossier kan

niet worden geconcludeerd
welke achtergrond de aan-
slag had of uit welke hoek de
dreiging kwam en of deze
per se gericht was op het ho-
tel. Op 16 juli 2019, de dag dat
het hotel verplicht werd te
sluiten, kwam een Whats-
Appje binnen bij de eigena-
resse van een man die in de
zeven jaar ervoor wel vaker
interesse in het hotel toon-
de. Opnieuw vroeg hij wat ze
wilde hebben voor het hotel,
omdat hij een geïnteres-

seerde partij kende. Omdat
dit bericht zo kort na de ex-
plosie binnenkwam, besloot
de eigenaresse de politie in
te lichten. Een verband
durfde ze niet uit te sluiten. 

Maar die actie sloeg terug
in haar gezicht. Terwijl de
politie geen verband kon
vinden en de eigenaresse bij
een exploitatievergunning-
aanvraag door de Bibob-
toetsing kwam – zij had geen
criminele contacten – bleef
het hotel gesloten. De eige-
naresse werd verweten dat
zij de interesse van de man
eerder had moeten melden
en in de correspondentie
doet de burgemeester het af
als eventuele afpersing. Een
gemeentelijke woordvoer-
der: „De burgemeester

neemt de onrust en gevoe-
lens van onveiligheid van de
buurtbewoners zeer se-
rieus. De belangen van alle
betrokkenen, zoals onder-
nemers en bewoners zijn
daarbij gewogen. De weige-
ring is ook naar voorlopig
oordeel van de rechtbank
Amsterdam (uitspraak 12
mei 2021) terecht.” 

’Opheldering’
Het onderzoek naar de

openbare orde-incidenten
is inmiddels gestaakt. Wel
blijft de politie erbij dat er
vermoedelijk een onderlig-
gend crimineel conflict aan
ten grondslag ligt. De
woordvoerder: „Als daar-
over geen opheldering
wordt gegeven, blijft het ri-
sico op herhaling aanwe-
zig.” 

Er is op 11 juni van dit jaar
een nieuwe aanvraag voor
een exploitatievergunning
ingediend voor het hotel,
met een gewijzigde bedrijfs-
voering, aldus de gemeente-
woordvoerder. „Die aan-
vraag wordt momenteel be-
oordeeld. Mogelijk kan op
deze aanvraag wel positief
besloten worden.” Adviseur

Gabriel Meijers, woord-
voerder van de eigenaresse,
hoopt dat „in overleg met de
gemeente een oplossing kan
worden gevonden die recht
doet aan de belangen van al-
le partijen.” 

Andere bestemming hotel Parkview 

Een auto
wordt weg-
gesleept na
een explosie
in de Korte
van Eeghen-
straat in de
nacht van 5
op 6 juli 2019.
De explosie
veroorzaakte
schade aan
meerdere
panden en
voertuigen.
FOTO 
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Burgemeester luistert naar buurt en blijft bij sluiting 

AMSTERDAM • Jarenlang was hij herme-
tisch afgesloten, maar de kluis in het
hoofdkantoor van De Nederlandsche
Bank in Amsterdam wordt momenteel
doorgebroken. De ruimte is, als de reno-
vatie van het gebouw eind 2023 achter de
rug is, voor iedereen toegankelijk. Het
eerste gat is inmiddels gemaakt in de
extra beveiligde dikke betonnen muren.
„Een enorme klus”, zegt projectmanager
Evert Jan Bronda.
De kluis, die drie verdiepingen telt, was
tot eind vorig jaar verboden terrein. Op
deze plek lag de voorraad goud en bank-
biljetten van DNB opgeslagen. In oktober
verhuisden de 4,5 miljard euro aan bank-
biljetten, 14.000 goudstaven en duizend
dozen met gouden munten, samen een
derde van de goudvoorraad van DNB,
naar de voormalige gelddrukkerij Joh.
Enschede in Haarlem. Die biedt tijdelijk
onderdak totdat de voorraad naar een
nieuw te bouwen locatie gaat in Zeist.
De renovatie van het in 1968 gebouwde
hoofdkantoor was nodig, omdat het ge-
bouw sterk was verouderd. 

BANKKLUIS OPEN
VOOR HET PUBLIEK


