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Onderwerp: BRANDBRIEF overlast straatdealers Wallengebied e.o. 
 
 
  
Geacht college en bestuur stadsdeel centrum,  
  
Namens onderstaande organisaties luiden we de noodklok vanwege de overlast en uit de hand 
lopende situaties rondom de vele drugsdealers in dit gebied. Ze zijn met honderden aanwezig, 
hebben lak aan de regels, bedreigen en intimideren bezoekers, bewoners, ondernemers en 
werknemers.  
 
Op 9 oktober vorig jaar is meegezonden brief door de BIZ Burgwallen gestuurd en vanaf de 
zomer van dit jaar zijn er extra maatregelen genomen. Helaas moeten we concluderen dat het 
alleen maar erger is geworden. Er is dringend een andere aanpak, nieuwe instrumenten en 
betere samenwerking tussen alle partners nodig om dit te kunnen beheersen. Het is twee voor 
twaalf en ernstige incidenten liggen op de loer.  
   
In deze buurt zijn bewoners en ondernemers wel wat gewend, ook wat betreft een grote 
hoeveelheid straatdealers. Anders is nu de omvang, de snelle opvolging van nieuwe 
straatdealers en de ernst van de bedreiging, intimidatie en het aantal (gewelds)incidenten. Wij 
ervaren toename van (poging) tot diefstal, het lastig vallen van passanten, bewoners, bezoekers, 
ondernemers, werknemers en zelfs uw eigen mensen. Portieken van bewoners en ingangen van 
de horeca en winkels worden geblokkeerd en ze laten zich niet meer wegsturen. Voor iedere 
dealer die een gebiedsverbod krijgt, lijken er drie voor terug te komen. De nieuwe aanwas is 
onuitputtelijk.    
 
Het is een feit dat de onveiligheidsgevoelens van betrokkenen enorm zijn toegenomen en 
iedereen treft eigen voorzorgsmaatregelen, maar zelfs dat is niet afdoende. De situatie is 
onhoudbaar, bewoners, ondernemers en werknemers durven niet meer op alle tijden hun huis of 
zaak te bezoeken of te verlaten, zonder extra begeleiding. Het aanspreken van deze gasten 
werkt niet en is zelfs gevaarlijk geworden.  
  
We zien dat de politie haar uiterste best doet, de vele acties zijn zichtbaar, maar zorgen er niet 
voor dat de problemen minder worden. Door de beperkte capaciteit en middelen van de politie is 
het dweilen met de kraan open. Het lijkt alsof de straatdealers onaantastbaar zijn en de macht 
claimen in dit gebied. De toename en druk van deze groep mensen zal leiden tot verdergaande 
invloeden in het gebied en we moeten er alles aan doen om dit te voorkomen.  



 

  

We willen spoedig met u om de tafel, hoe we vanuit een gezamenlijke aanpak het tij kunnen 
keren. In het najaar zou het tweede deel van de aanpak straatdealers door de burgemeester 
worden gepresenteerd, mogelijk kunnen we daar een bijdrage aan leveren. Er zijn veel oren en 
ogen in het gebied, echter we zien ook dat er gaten zijn als het gaat om camerabewaking, in de 
nachtelijke uren is er bijna geen capaciteit om te handhaven of ondersteuning te geven bij 
incidenten.  
 
Horecaondernemers in het gebied en ook de bewoners signaleren dit al langer. De BIZZen in het 
gebied hebben kenbaar gemaakt graag te willen starten met andere type hosts die ook in de 
nachtelijke uren aanwezig kunnen zijn om gezamenlijk met de ondernemers en politie te kunnen 
optrekken. Alleen vanuit gezamenlijkheid zal dit kunnen werken.  
  
Uiteraard zijn er meer uitdagingen voor dit gebied, maar dit probleem verdient op dit moment de 
grootste aandacht. Beschouw deze brief als een noodsignaal, maar ook als een handreiking om 
vanuit gezamenlijkheid een effectievere aanpak te realiseren en de straatdealers een halt toe te 
roepen. We realiseren ons dat het niet eenvoudig is.  
 
In de bijlage treft u een lijst van hotspotlocaties waar drugsdealer zich vooral manifesteren en 
onzichtbaar wanen. Deze locaties vallen vaak buiten de beelden van het cameratoezicht in het 
gebied.  
 
We hopen spoedig van u te horen.  
  
Met vriendelijke groet, 
Namens de besturen van onderstaande organisaties 
  
  
BIZ Zeedijk 
OV Nieuwmarkt 
BIZ Burgwallen 
BIZ Warmoesstraat 
Amsterdam City 
KHN Amsterdam 
PIC (Prostitutie Informatie Centrum) 
NVKO (Nederlandse Vereniging Koptische Ondernemers) 
 
Contactpersonen: 
Eveline Doornhegge: e.doornhegge@khn.nl / 06-51490709 
Janine Oudeman: j.oudeman@dzp.nl / 06-14298882 
 
 
Bijlagen:  
1. Brief BIZ Burgwallen 9 oktober 2020 
2. Lijst met hotspotlocaties  
 
 



 

  

Hotspotlocaties van straatdealers (november 2021) 
 
 

 Gehele Oudebrugsteeg incl. hoek met de Warmoesstraat  
 Enge Kerksteeg incl. Hoek met de Warmoesstraat (cameraverzoek is aangevraagd) 
 Oudekerksplein thv 48 incl. Wijde Kerksteeg 
 Warmoesstraat 30 incl. Hoek met de Guldehandsteeg 
 T- Kruising Warmoesstraat met hoek Oudezijds Armsteeg 
 T- Kruising Warmoesstraat met Sint Annenstraat  
 Warmoesstraat thv 64 
 Warmoesstraat thv 65 
 Warmoesstraat  thv 76 (achterzijde Hotel) 
 Warmoesstraat thv81 
 Warmoesstraat thv 111  
 Hoek Monnikenstraat en Oudezijds Achterburgwal 
 Hoek Boomsteeg en Oudezijds Achterburgwal (cameraverzoek is aangevraagd) 
 Oudezijds Achterburgwal thv 46 
 Oudezijds Achterburgwal thv 21-27  
 Oudezijds Voorburgwal gedeelte thv 124-146 
 Hoek Oudekennissteeg met Oudezijds Voorburgwal 
 T-Kruising Sint Annenstraat met Oudezijds Voorburgwal. 

 


