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RAADSADRES EVALUATIE EUROPRIDE 2016 

 

Gemeente Amsterdam 

t.a.v. de heer E.E. van der Laan, burgemeester en overige leden van het College B&W 

 de leden van de gemeenteraad 

 het Evenementenbureau, mw. Karlijn van Dongen 

Postbus 202 

100 AE  AMSTERDAM 

Amsterdam, 20 september 2016 

 

Geachte burgemeester 

en andere geadresseerden, 

Het Comité Woonboten Prinsengracht en het Comité Walbewoners Prinsengracht zetten hieronder hun 

bevindingen uiteen ten aanzien van de EuroPride 2016 in het algemeen en de Botenparade in het bijzon-

der, omdat dit laatste onderdeel hen direct treft. Ten opzichte van 2015 is er een en ander verbeterd. Er 

blijft echter nog genoeg te verbeteren over en van de toezeggingen in de vele gesprekken met de organi-

satie Amsterdam Gay Pride en het Evenementenbureau is teleurstellend weinig terecht gekomen. 

Wij hebben onder onze leden, de bewoners van de Prinsengracht en daarmee stakeholders van de Boten-

parade, een steekproef gedaan over onderdelen van de Botenparade. De resultaten daarvan zijn als bijla-

ge bijgevoegd. De resultaten daarvan kunt u ter harte nemen, en de vele suggesties en negatieve punten 

voor verbetering in volgende versies verwerken. Voor de positieve punten dient u inspanning te leveren 

om deze ook de komende jaren te garanderen. 

Onze hoofdpunten zijn de volgende: 

1. Verplaatsen Botenparade 

De Comités Woonboten en Walbewoners Prinsengracht pleiten zeer sterk voor verplaatsing van de bo-

tenparade naar de Kostverlorenvaart die hiervoor veel geschikter is. U ontvangt hierover nog een sepa-

raat schrijven. De Prinsengracht is eenvoudigweg veel te krap; met name voor het feest achteraf. De 

Parade zelf is het probleem niet en geeft, afgezien van het veel te hoge (vergunde) geluidsniveau, geen 

overlast.  

- De Prinsengracht afsluiten werkt niet. Er moet een “sluis” komen ter hoogte van de Vijzelgracht 

waar geen woonboten zijn zodat dáár de opstoppingen komen, en niet bij de Reguliersgracht, het 

Amstelveld en de Utrechtsestraat; 

- De kinderen moeten weg om te voorkomen dat ze gehoorbeschadiging oplopen. Volwassenen 

lopen dit ook op; 

- Na afloop is er schade aan woonboten en andere eigendommen; men moet zijn of haar bezit let-

terlijk verdedigen; 

- De confetti moet niet meer toegestaan worden, net als nu al de serpentines. Het ligt werkelijk 

overal op de particuliere eigendommen, stoepen en erven. 

2. Onvoldoende handhaving 

De handhaving is volstrekt onvoldoende. Handhaving is slechts te zien als het erg rustig is. Tegen parti-

culiere en niet-vergunde commerciële feestjes op de wal en in boten wordt niet opgetreden. Op mel-

dingen hierover komt niemand van Handhaving. Melden had dus geen zin. Niet-vergunde commerci-

ele feesten zouden worden tegengegaan. Ook hiertegen is niets gedaan. Op sociale media en ter 

plaatse waren plaatsen op sloepen te koop voor € 75 tot € 100.  

 

3. Bestorming woonboten 

Er vindt nog steeds bestorming van woonboten plaats. Dit is volstrekt onacceptabel. De politie dient er 

voor te zorgen dat mensen hun woning niet tegen een bestorming hoeven te verdedigen. De politie, 
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en overheid, hebben tenslotte het geweldsmonopolie in Nederland. Burgers dienen door de politie te 

worden beschermd. Beeldmateriaal kan gevonden worden op: 

https://goo.gl/photos/LTCBbBzt18J9NsEQ6 

 

4. Kosten bewaking 

Woonbooteigenaren en pandeigenaren hebben particuliere bewaking moeten inhuren om hun eigen-

dommen te beschermen. Deze beveiliging wordt nog steeds niet vergoed. Hierover dienen voor de 

komende jaren harde afspraken te worden gemaakt en garanties te worden afgegeven door de ge-

meente en door de organisator. 

 

 

Bijlage: 

- Resultaten steekproef bewoners Botenparade 2016 
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