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Wat past
nog bij
Amsterdam?
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Het leven is een feestje als je ’s avonds laat op
een sloepje door de Amsterdamse grachten
vaart. Met zijn vele lichtjes en mooie
bruggetjes heeft Amsterdam by night iets
magisch en met een maximum snelheid van
een paar kilometer per uur heb je tijd genoeg
om de omgeving te bekijken en de
opvarenden van andere sloepjes vriendelijk
te groeten.
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Binnenkort is dit feest

afgelopen want vanaf de

komende zomer mag er niet

meer gevaren worden tussen 11

uur ’s avonds en 7 uur ’s

morgens. Waarom, vraagt u

zich af? Nou gewoon, het

Amsterdamse

gemeentebestuur wil het niet

meer hebben. Ik geloof best dat

er ieder jaar een paar dronken

jongeren zijn die overlast

geven, maar een paar

raddraaiers is toch geen reden

om iedereen zijn vaartochtje te

verbieden?

Nee, de gemeente is

onverbiddelijk. Zij willen niet

meer ’s nachts handhaven, dus

verbieden ze boottochtjes voor

iedereen, ook voor hen die zich

keurig aan de regels houden.

Wie geen overlast bezorgt, is de

dupe.

Wat volgt er, vraag ik me af.
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Koningsdag vanwege de

overlast? Boten horen bij

Amsterdam en een beetje

overlast hoort bij een grote

stad. Dat is een kwestie van

accepteren en als je dat niet

wilt, moet je op het platteland

gaan wonen.

Een groep die in ieder geval

nooit overlast bezorgt zijn de

opvarenden van de luxe

cruiseschepen die in

Amsterdam aanmeren. Soms

zie ik vanaf de kade zo’n

immens schip de stad

binnenvaren. Ik kan mijn ogen

er nooit vanaf houden, zo mooi

vind ik het.

Maar helaas, ook deze aanblik

zal binnenkort niet meer te

zien zijn want niet alleen de

kleine bootjes worden geweerd,

de grote ook. Die prachtige

cruiseschepen met duizenden

vermogende toeristen aan

boord moeten vanaf volgend

jaar acht euro per persoon per

dag aan de gemeente gaan

betalen als ze aanmeren.

Wethouder Udo Kock van

Amsterdam vindt namelijk ’als

er dan toch toeristen komen,

laat het dan ook iets opleveren

voor de stad’. Kock heeft

berekend dat dit maar liefst

twee miljoen euro voor de

gemeentekas zal opleveren.
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Kock is econoom maar heeft

overduidelijk nog nooit één dag

in het bedrijfsleven gewerkt.

Hij heeft nooit ervaren hoe een

klein offer soms leidt tot

grotere inkomsten. De

vermogende toeristen van de

___
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vermogende toeristen van de

cruiseschepen stappen van

boord bij de Passenger

Terminal en trekken massaal

Amsterdam in. Zij winkelen,

bezoeken de diamanslijperijen

of musea en eten bij de vele

restaurants die Amsterdam rijk

is. Zij besteden misschien wel

het honderdvoudige van de

luttele twee miljoen

cruiseboten-belasting voor de

gemeentekas. Kock benadeelt

met deze maatregel de

Amsterdamse middenstand

voor honderden miljoenen

euro’s want hij houdt er

kennelijk geen rekening mee

dat de cruiseschepen zullen

uitwijken naar Rotterdam,

waar ze met open armen en

zonder cruisebotenbelasting

ontvangen zullen worden.

Het is duidelijk: Wie géén

overlast geeft is de dupe en wie

wél overlast geeft is van harte

welkom: Raddraaiers in alle

maten en vormen, zijn

namelijk van harte welkom in

Amsterdam.

Neem de ’We Are Here’-groep.

Een groep uitgeprocedeerde

asielzoekers van vooral

Afrikaanse afkomst. Kansloos

voor een verblijfsvergunning

omdat ze uit veilige landen

komen. Ze moeten terug naar

hun eigen land, maar weigeren.

Eigenlijk zijn het dus toeristen

geworden die nog even vakantie

vieren in Amsterdam. In plaats

van terug te gaan, trekken ze

demonstrerend, vernielend en

overlast gevend van kraakpand

naar kraakpand. Meer dan 50

panden hebben ze in de

afgelopen zes jaar al gekraakt



en vernield. Wat denk je dat het

ontruimen van 50 kraakpanden

aan politiemacht heeft gekost

en het herstellen van de

vernielingen? Daar valt de 2

miljoen euro aan

cruisebotenbelasting bij in het

niet. De overlast die de

uitgeprocedeerde asielzoekers

annex krakers geven, werkt

want meer dan 100 van hen

kregen de afgelopen jaren

alsnog een verblijfsvergunning.

Slecht gedrag loont.

Die honderd krakers kregen

naast hun verblijfsvergunning

ook een sociale huurwoning en

een passende uitkering. Ik wil

niet generaliseren, maar uit

onderzoeken blijkt dat 95% van

deze groep jaren later nog

steeds een bijstandsuitkering

heeft. Met een beetje pech

kosten deze raddraaiers de stad

in de toekomst miljoenen

euro’s per jaar aan

bijstandsuitkeringen en waar

gaat dat geld vandaan komen?

Ik houd mijn hart vast, want ik

kan nog wel een paar leuke

dingen bedenken die door dit

gemeentebestuur afgeschaft of

extra belast kunnen worden

om het te bekostigen.

Zo langzamerhand weet je niet

meer wat nog wel en wat niet

bij Amsterdam past volgens dit

stadsbestuur. De Iamsterdam-

letters op het Museumplein

pasten kennelijk niet meer bij

de stad en een boottochtje op

een mooie zomeravond ook

niet. Je mag wél volledig

gesluierd in een tram gaan

zitten en iedereen de stuipen

op het lijf jagen, want het

boerkaverbod handhaven heeft



boerkaverbod handhaven heeft

geen prioriteit. Vermogende

toeristen worden geweerd met

extra belasting, maar

uitgeprocedeerde asielzoekers

die panden kraken en

vernielen, kunnen hun gang

gaan en worden beloond met

een verblijfsvergunning.

Amsterdam blijft een mooie

stad, maar laten we ervoor

waken dat we deze stad niet

verder van ons af laten nemen

door een stadsbestuur dat er

nog drie jaar zit.

Door ANNEMARIE VAN
GAAL

Zakenvrouw en columnist

POPULAIRE VIDEO'S

16 jul.

Waarom je
in een
relatie juíst
het verschil
tussen man
en vrouw
moet
benadrukke
n

Grachtenhuizen - €49,50 - Gratis Verzending
door fotograaf Arjan Bronkhorst grachtenhuizen.org

OPENEN

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2F%2Fnieuws%2F2898776%2Fwat-past-nog-bij-amsterdam
https://twitter.com/intent/tweet?text=Wat%20past%20nog%20bij%20Amsterdam%3F%20https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Ft%2F2898776%2F%20via%20%40telegraaf
mailto:?subject=Wat%20past%20nog%20bij%20Amsterdam%3F&body=Het%20leven%20is%20een%20feestje%20als%20je%20%E2%80%99s%20avonds%20laat%20op%20een%20sloepje%20door%20de%20Amsterdamse%20grachten%20vaart.%20Met%20zijn%20vele%20lichtjes%20en%20mooie%20bruggetjes%20heeft%3Cspan%20class%3D%22italic%22%3E%20Amsterdam%20by%20night%3C%2Fspan%3E%20iets%20magisch%20en%20met%20een%20maximum%20snelheid%20van%20een%20paar%20kilometer%20per%20uur%20heb%20je%20tijd%20genoeg%20om%20de%20omgeving%20te%20bekijken%20en%20de%20opvarenden%20van%20andere%20sloepjes%20vriendelijk%20te%20groeten.%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fe%2F2898776%2F
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2310195/waarom-je-in-een-relatie-juist-het-verschil-tussen-man-en-vrouw-moet-benadrukken
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cv7t3_GcPXMrjMoiW3gP8246gAe3h0MBUktfGttQDwI23ARABIIrw7i5gkYSThfwXyAEBqQL9-bMHMxGzPuACAKgDAcgDCqoE0wFP0EEH420AaXzwthcTpIhIwDQAKecLALhqlzgH1ZoWB-4CZkzQunerlW04Y5wYUlLGhFLkOhRE-2cMQ86ykSrKUUvjVHro9RcHQKWJLINB9IiH1YRxFzx0yLt-8wgnMjlzqg4MEFysqXXTKG7G1WXtd-PCYRXH2q6fkE3cVY9aS7ZiQ3wxjPLCLpDuJuafSg0UnRWXiGCDqlvSrMldc_TMI798IoAz111HgTrmnUeCo7zj3WI1d-zT0lGvpWaLQdcUbg-_R6lDeBApIFZ9Q_02IoQG4AQBoAZRgAf9v70JqAeOzhuoB9XJG6gHudIbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeaBtgHAdIICQiA4YAQEAEYAbEJySuQeL-sth6ACgPYEwI&num=1&sig=AOD64_3Ag-eEkkXHyDMVf71-1-9o8YWYuA&client=ca-pub-8271395633199905&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=0&adurl=http://www.grachtenhuizen.org
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cv7t3_GcPXMrjMoiW3gP8246gAe3h0MBUktfGttQDwI23ARABIIrw7i5gkYSThfwXyAEBqQL9-bMHMxGzPuACAKgDAcgDCqoE0wFP0EEH420AaXzwthcTpIhIwDQAKecLALhqlzgH1ZoWB-4CZkzQunerlW04Y5wYUlLGhFLkOhRE-2cMQ86ykSrKUUvjVHro9RcHQKWJLINB9IiH1YRxFzx0yLt-8wgnMjlzqg4MEFysqXXTKG7G1WXtd-PCYRXH2q6fkE3cVY9aS7ZiQ3wxjPLCLpDuJuafSg0UnRWXiGCDqlvSrMldc_TMI798IoAz111HgTrmnUeCo7zj3WI1d-zT0lGvpWaLQdcUbg-_R6lDeBApIFZ9Q_02IoQG4AQBoAZRgAf9v70JqAeOzhuoB9XJG6gHudIbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeaBtgHAdIICQiA4YAQEAEYAbEJySuQeL-sth6ACgPYEwI&num=1&sig=AOD64_3Ag-eEkkXHyDMVf71-1-9o8YWYuA&client=ca-pub-8271395633199905&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=7&adurl=http://www.grachtenhuizen.org
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cv7t3_GcPXMrjMoiW3gP8246gAe3h0MBUktfGttQDwI23ARABIIrw7i5gkYSThfwXyAEBqQL9-bMHMxGzPuACAKgDAcgDCqoE0wFP0EEH420AaXzwthcTpIhIwDQAKecLALhqlzgH1ZoWB-4CZkzQunerlW04Y5wYUlLGhFLkOhRE-2cMQ86ykSrKUUvjVHro9RcHQKWJLINB9IiH1YRxFzx0yLt-8wgnMjlzqg4MEFysqXXTKG7G1WXtd-PCYRXH2q6fkE3cVY9aS7ZiQ3wxjPLCLpDuJuafSg0UnRWXiGCDqlvSrMldc_TMI798IoAz111HgTrmnUeCo7zj3WI1d-zT0lGvpWaLQdcUbg-_R6lDeBApIFZ9Q_02IoQG4AQBoAZRgAf9v70JqAeOzhuoB9XJG6gHudIbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeaBtgHAdIICQiA4YAQEAEYAbEJySuQeL-sth6ACgPYEwI&num=1&sig=AOD64_3Ag-eEkkXHyDMVf71-1-9o8YWYuA&client=ca-pub-8271395633199905&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=1&adurl=http://www.grachtenhuizen.org
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cv7t3_GcPXMrjMoiW3gP8246gAe3h0MBUktfGttQDwI23ARABIIrw7i5gkYSThfwXyAEBqQL9-bMHMxGzPuACAKgDAcgDCqoE0wFP0EEH420AaXzwthcTpIhIwDQAKecLALhqlzgH1ZoWB-4CZkzQunerlW04Y5wYUlLGhFLkOhRE-2cMQ86ykSrKUUvjVHro9RcHQKWJLINB9IiH1YRxFzx0yLt-8wgnMjlzqg4MEFysqXXTKG7G1WXtd-PCYRXH2q6fkE3cVY9aS7ZiQ3wxjPLCLpDuJuafSg0UnRWXiGCDqlvSrMldc_TMI798IoAz111HgTrmnUeCo7zj3WI1d-zT0lGvpWaLQdcUbg-_R6lDeBApIFZ9Q_02IoQG4AQBoAZRgAf9v70JqAeOzhuoB9XJG6gHudIbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeaBtgHAdIICQiA4YAQEAEYAbEJySuQeL-sth6ACgPYEwI&num=1&sig=AOD64_3Ag-eEkkXHyDMVf71-1-9o8YWYuA&client=ca-pub-8271395633199905&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=8&adurl=http://www.grachtenhuizen.org
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2310195/waarom-je-in-een-relatie-juist-het-verschil-tussen-man-en-vrouw-moet-benadrukken


VERDER IN HET NIEUWS

Sport

Chicago Bulls lijdt
grootste nederlaag
ooit

De Kia Niro

Crossover.
Hybride. De best
verkochte hybrid…
sinds 2017. Vanaf
€ 27.995,-.

ADVERTENTIE

Jeep Compass

Vol technologie
waar het leven om
vraagt. Bekijk uw…
opties in de Jeep
carconPgurator.

ADVERTENTIE

Binnenland

Vrouw
neergestoken op
woonboot…
Amsterdam

Binnenland

WOZ
Amsterdam
gebouwd op…
drijfzand

Binnenland

’Benaouf A.
deed aan
zwarte magie’

Vakantie in
Oostenrijk

Op wintersport
met kinderen?
Alphotel…
Hirschegg,
Kleinwalsertal,
is dé tip voor
gezinnen.

ADVERTENTIE

https://tracking.content-recommendation.net/telegraaf.nl/click.html?category=telegraaf.nl&destination=telegraaf.nl%24text%24b196830e96af7b5e488fcdd3c010bcd53757be4f72c336c4aad25fc49511fe4e&destination_url=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fsport%2F2896491%2Fchicago-bulls-lijdt-grootste-nederlaag-ooit&source=telegraaf.nl%24text%24deb8b7ce3bad797152a9d5e2a46290511ff3094b605500a47702ce72a709212b&type=semantic&url=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fnieuws%2F2898776%2Fwat-past-nog-bij-amsterdam&tagid=97408-8340
https://hello.lqm.io/bid_click_track/3GU0aqmmBOF/site/24plziwj/ad/1243315?turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN4022.2671803ECSELISNL%2FB22066862.235357510%3Bdc_trk_aid%3D432967238%3Bdc_trk_cid%3D109702064%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D
https://hello.lqm.io/bid_click_track/3GU0aqmmBOF_1/site/24plziwj/ad/1231581?turl=http%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D26531789%26PluID%3D0%26ord%3D1544513520667286
https://tracking.content-recommendation.net/telegraaf.nl/click.html?category=telegraaf.nl&destination=telegraaf.nl%24text%24739bf9ebcd21f537f1440d14acb726f6bf7b69f340d971d42569758f8a376a96&destination_url=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fnieuws%2F2896006%2Fvrouw-neergestoken-op-woonboot-amsterdam&source=telegraaf.nl%24text%24deb8b7ce3bad797152a9d5e2a46290511ff3094b605500a47702ce72a709212b&type=semantic&url=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fnieuws%2F2898776%2Fwat-past-nog-bij-amsterdam&tagid=97408-8340
https://tracking.content-recommendation.net/telegraaf.nl/click.html?category=telegraaf.nl&destination=telegraaf.nl%24text%245008ecc134570a23bdcaaf7b5763517ea61dcc88924b96fb56179897ce55a95e&destination_url=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fnieuws%2F2899178%2Fwoz-amsterdam-gebouwd-op-drijfzand&source=telegraaf.nl%24text%24deb8b7ce3bad797152a9d5e2a46290511ff3094b605500a47702ce72a709212b&type=semantic&url=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fnieuws%2F2898776%2Fwat-past-nog-bij-amsterdam&tagid=97408-8340
https://tracking.content-recommendation.net/telegraaf.nl/click.html?category=telegraaf.nl&destination=telegraaf.nl%24text%243eb1ec3376048ed49feceee6a41e0202e61ce6da45b7b1689081708475c04a09&destination_url=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fnieuws%2F2898931%2Fbenaouf-a-ontsprong-kogels-tussen-woonboten&source=telegraaf.nl%24text%24deb8b7ce3bad797152a9d5e2a46290511ff3094b605500a47702ce72a709212b&type=semantic&url=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fnieuws%2F2898776%2Fwat-past-nog-bij-amsterdam&tagid=97408-8340
https://hello.lqm.io/bid_click_track/3GU0aqmmBOF_2/site/24plziwj/ad/1237941?turl=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D26414266
https://www.ligatus.com/nl


Nieuws

Binnenland

Buitenland

Opmerkelijk

Sport

Voetbal

Wielrennen

Schaatsen

Tennis

Autosport

Darts

Scorebord

Entertainment

Gossip

Sterren

Royals

Financieel

Nieuws

Koersen

Geld

Ondernemen

Columns Tech

Vrij Wat U Zegt

Volg ons:

Abonnementen

Digitaal

Krant en digitaal

Zelf Samenstellen

Service

Deals

Adverteren

De Telegraaf

Archief

Werken bij

Contact

TMG sites

Apps

Lees de krant

Kijk ook op
© 2018 TMG Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Privacy

Cookies

Versie: 2.2.39.63597

Dagelijks tijdens de
lunch het
belangrijkste nieuws
in je inbox?

e-mailadres

Aanmelden

Uitschrijven kan met 1 klik

https://www.telegraaf.nl/nieuws/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/binnenland/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/buitenland/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/opmerkelijk/
https://www.telegraaf.nl/sport/
https://www.telegraaf.nl/sport/voetbal/
https://www.telegraaf.nl/sport/wielrennen/
https://www.telegraaf.nl/sport/schaatsen/
https://www.telegraaf.nl/sport/tennis/
https://www.telegraaf.nl/sport/autosport/
https://www.telegraaf.nl/sport/darts/
https://www.telegraaf.nl/sport/scorebord/
https://www.telegraaf.nl/entertainment/
https://www.telegraaf.nl/entertainment/gossip/
https://www.telegraaf.nl/entertainment/sterren/
https://www.telegraaf.nl/entertainment/royals/
https://www.telegraaf.nl/financieel/
https://www.telegraaf.nl/financieel/nieuws/
https://www.telegraaf.nl/financieel/koersen/market/amsterdam/aex
https://www.telegraaf.nl/financieel/geld/
https://www.telegraaf.nl/financieel/ondernemen/
https://www.telegraaf.nl/columns/
https://www.telegraaf.nl/tech/
https://www.telegraaf.nl/vrij/
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/
https://www.facebook.com/telegraaf/
https://twitter.com/telegraaf?lang=nl
https://www.instagram.com/telegraaf.nl/
https://www.youtube.com/user/detelegraaf
https://www.telegraaf.nl/contact/
https://www.telegraaf.nl/columns/rss
https://www.telegraaf.nl/footerlinkdigitaal
https://www.telegraaf.nl/footerlinkkrantdigitaal
https://www.telegraaf.nl/footerlinksamenstellen
https://www.mijnmedia.nl/?utm_source=telegraafnl&utm_medium=textlinkabonneeservice&utm_campaign=service
http://aanbiedingen.telegraaf.nl/?utm_source=telegraaf.nl&utm_medium=intern&utm_campaign=footertelegraaf
https://www.tmg.nl/nl/adverteerders
https://www.telegraaf.nl/archief/
http://www.tmg.nl/werkenbij
https://www.telegraaf.nl/contact/
https://www.telegraaf.nl/tmg-sites/
https://www.telegraaf.nl/apps
https://vrouw.nl/?utm_source=telegraafnl&utm_medium=Referral&utm_campaign=footer
https://www.autovisie.nl/?utm_source=telegraafnl&utm_medium=Referral&utm_campaign=footer
http://www.telegraafvandaag.nl/?utm_source=telegraafnl&utm_medium=Referral&utm_campaign=footer
http://www.tmg.nl/nl/algemene-gebruiksvoorwaarden
http://www.tmg.nl/privacy
http://tmgonlinemedia.nl/cookies/telegraaf.nl

