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Ontwerpbestemmingsplan 

Herbestemmen Raambordelen 

Binnenstad

 

 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum maakt ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het 
volgende bekend:

Van 30 december 2011 tot en met 9 februari 2012 ligt het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen 
Raambordelen Binnenstad ter inzage op het volgende adres:
− Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder 

‘contact’ op www.centrum.amsterdam.nl
− Tevens kan bij het voorlichtingsloket het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen Raambordelen 

Binnenstad digitaal worden geraadpleegd.

Het ontwerpbestemmingsplan met onderliggende rapporten is digitaal beschikbaar via www.bestem-
mingsplannen.amsterdam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Plangebied 

Het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen Raambordelen Binnenstad omvat 52 panden in het 
middeleeuwse stadshart en 10 panden in het aangrenzende deel van de westelijke grachtengordel. Het 
plan is gericht op het herbestemmen van 192 ramen in deze panden waar prostitutie niet langer wordt 
toegestaan. Het gaat om de panden op onderstaande adressen:
Bergstraat nrs.: 2, 4, 7, 14, 16
Dirk van Hasseltssteeg nr: 55
Dolle Begijnensteeg nrs.: 3, 5, 7, 9, + pand tegenover nr. 9
Enge Kerksteeg nr: 1
Geldersekade nrs.: 42, 48, 76
Korsjespoortsteeg nrs.: 8, 9, 11, 12, 23
Nieuwezijds Voorburgwal nrs.: 28, 30 (en Spuistraat 3G, 3H)
Oudekerksplein nrs.: 2, 4, 16, 22, 26, 28, 30, 34, 36 D, 38
Oudezijds Achterburgwal nrs.: 60, 64, 66, 80, 82
Oudezijds Voorburgwal nrs.: 68, 79, 83, 92, 94, 97, 139
Singel nrs.: 3 (en Stromarkt 4A/C), 295 (en ’achter’ nr. 289)
Sint Annenstraat nrs.: 20, 21 (zie ook Sint Annendwarssstraat 11), 22
Koestraat nr.: 44
Sint Annendwarsstraat nrs.: 1, 3, 5, 7, 9, 11 (zie ook Sint Annenstraat 21), 12, 22, 24, 26
Sint Jacobsstraat nr.: 22
Trompettersteeg nrs.: 1, 5. 

Coalitieproject 1012 

Het ontwerpbestemmingsplan is een uitwerking van het Coalitieproject 1012. Met dit project wil de 
gemeente de criminele infrastructuur in het stadshart van Amsterdam doorbreken door het verminde-
ren van de omvang en concentratie van criminogene en economisch laagwaardige functies. Het 
streven is een herstel van de functiebalans, meer diversiteit aan functies en een verbetering van het 
woon- en leefklimaat in het gebied. Een belangrijk middel om deze doelstelling te bereiken is het 
verminderen van het aantal raambordelen. Met het ontwerpbestemmingsplan wordt raamprostitutie 
gezoneerd op de Oudezijds Achterburgwal, inclusief zijstraten en de Oude Nieuwstraat en omgeving. 
Buiten deze gebieden moeten raamprostitutiebedrijven hun activiteiten beëindigen.

Ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en planregels en gaat vergezeld van een 
toelichting.
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Zienswijzen 

Gedurende bovengenoemde termijn van de terinzageligging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de deelraad van stadsdeel Centrum.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan graag als volgt adresseren:
Stadsdeelraad stadsdeel Centrum
Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen Raambordelen Binnenstad, sector 
Bouwen en Wonen
Afdeling Ruimtelijk Beleid, Mw. H. Peters
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

Reageren per e-mail is niet mogelijk.

Mondelinge zienswijzen 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u op werkda-
gen een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijk Beleid van stadsdeel Centrum, telefoonnummer 
(020) 552 4416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelig-
ging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Amsterdam, 29 december 2011

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum.
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