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Geachte voorzitter, commissieleden,

Mijn naam is Peter Koop, ik ben de initiatiefnemer van de website voor de Reguliersdwarsstraat en sinds
een aantal maanden ook heel concreet actief als centraal aanspreekpunt voor deze straat. 
Allereerst wil ik degenen bedanken die zich het lot van de Reguliersdwarsstraat hebben aangetrokken en
op de agenda hebben gezet. Dan wil ik graag 4 dingen onder de aandacht brengen waarbij actie vanuit
het stadsdeel gewenst is:

1. Facilitering van de (homo)horeca 

Ondersteuning van van de (homo)horeca kan plaatsvinden door maatwerk bij de handhaving van regels
op het gebied van terrassen, gevelreclame, geluidshinder, coffeeshopcontroles e.d.  Als onnodig
beperkend wordt bijvoorbeeld ervaren dat terrassen niet over de volle breedte van de stoep gezet mogen
worden, ook al is in de zomer de straat afgesloten voor alle verkeer.
Voorts zouden vrije sluitingstijden gewenst zijn, o.m. om de vele bezoekers van de homohoreca van
buiten de stad de hele nacht onderdak te kunnen bieden.
Ook zou vanuit het stadsdeel kunnen worden bijgedragen aan verbeterde zichtbaarheid van de
homohoreca. Speciaal geldt dit voor de Reguliersdwarsstraat als die over een paar jaar gekruist zal
worden met de Rode Loper.

2. Communicatie vanuit de gemeente

Heel belangrijk is goede en regelmatige communicatie met de ondernemers in de straat. Dit geldt voor
bijna alle onderwerpen, maar in het bijzonder zou meer openheid gewenst zijn over het overleg dat de
gemeente achter de schermen voert over de heropening van de grote homozaken. Het is goed dat dit
plaatsvindt, maar zolang niemand daar van weet, lijkt het voor buitenstaanders alsof er niets gebeurt.

3. Overlegstructuur

Noodzakelijk is ook een goede overlegstructuur. De voorkeur heeft een ondernemersvereniging met een
straatmanager. Voor de Reguliersdwarsstraat is het echter altijd erg lastig geweest om dit te realiseren,
maar binnenkort zal wederom gekeken worden of en in hoeverre dit te realiseren is.
Mocht dit (nog) niet haalbaar blijken, dan zou gekeken moeten worden naar een tussenvorm, bijvoorbeeld
een werkgroep, een coördinator of een meer informeel overleg.
Eenzelfde overlegstructuur zou ook toegepast kunnen worden bij de andere homohorecastraten. Het kan
echter ook zijn dat een overkoepelende homo(horeca)ondernemersvereniging voor de gehele binnenstad
praktischer is. Dit verdient nader onderzoek.

4. Visie op de gay scene

Het lijkt me tenslotte goed als het stadsdeel met een visie voor de gay scene c.q. de homohoreca komt.
Daarin zouden dan o.m. alle hiervoor genoemde punten in verwerkt kunnen worden.
Het ontwikkelen van zo'n visie kost tijd en geld, maar dit kan wellicht sneller en voordeliger wanneer deze
wordt opgebouwd uit voorstellen vanuit de homohoreca-ondernemers en de betrokken homo-organisaties.
Op stadsdeelniveau kan zo'n visie dienen als een meer concrete uitwerking van de algemene visie op
Amsterdam als Gay Capital op het niveau van de centrale stad.
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