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1. Pride Amsterdam
Trots als een pauw kijken we terug op een zeer geslaagde EuroPride 2016. Alle onderdelen zijn succesvol en zonder
incidenten verlopen. Wij wilden graag laten zien dat wij nog steeds een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. En dat
hebben we gedaan. Pride organisatoren van over de hele wereld, groot en klein, waren naar onze stad gekomen en zijn
geïnspireerd en hoopvol teruggekeerd naar huis.
Tijdens het slotfeest hebben wij het figuurlijke stokje overgedragen aan de organisatie van de World Pride 2017 in
Madrid, een van de grootste Pride’s ter wereld. Hun directeur roemde Amsterdam vanwege de saamhorigheid en hoe
onze stad in zijn totaliteit de Pride omarmt. Hij noemde het uniek, een groot voorbeeld voor de rest van de wereld en iets
waar wij trots en zuinig op moeten zijn. Dat de manier waarop wij Pride vieren geen vanzelfsprekendheid is mogen
daarmee duidelijk zijn. Ik hoop van harte dat wij met ons festival in de toekomst een voorbeeld functie kunnen blijven
vervullen. Amsterdam als stad van de vrijheid en diversiteit. Amsterdam de stad waar je kunt zijn wie je bent en mag
houden van wie je wilt.
Na het spektakel van vorig jaar zullen we dit jaar een stap terug moeten doen. Zowel financieel als in de uitvoering zijn er
minder middelen beschikbaar om aan dezelfde veiligheidseisen en andere vergunningsvoorwaarden te kunnen voldoen.
We proberen dat effect te minimaliseren door anders naar de Pride te kijken en andere samenwerkingsvormen aan te
gaan. Ook doen we meer beroep op de LHBTI community en roepen iedereen op om tijdens de Pride zelf leuke
activiteiten te organiseren en aan te melden.

Thema 2017: THIS IS MY PRDE
Thema dit jaar is ‘This Is My Pride’. Het thema kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. We gaan dit jaar ‘back to
basic’. Ons festival is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een wereldwijd bekend evenement, een icoon met een
voorbeeldfunctie. Dit jaar gaan we terug naar de kern van ons ontstaan en zetten we aan de ene kant de Amsterdamse
‘LHBTI-community’ en de vrijheid die wij hebben om in Amsterdam te leven zoals we willen, centraal. We maken een pas
op de plaats en kijken met elkaar terug op hoe we dit bereikt hebben en hoe we onze toekomst zien.
Tegelijkertijd vragen we aandacht voor de persoonlijke strijd die LHBTI’s (nog steeds) hebben om te kunnen zijn, wie ze
zijn en hen daar ook trots op te laten zijn. Uiteraard geïnspireerd op Shirley Bassey's ‘This Is My Life’. Immers, ook de
tolerantie en acceptatie in Nederland staat onder druk, daar moeten we aandacht voor blijven vragen. Ofwel: This Is My
Pride. Dit is mijn festival. Dit is wie ik ben.”

1.1 Pride Walk en Pride Park
Na het succes van vorig jaar met RozeZaterdag in het Vondelpark zal daar dit jaar in het openingsweekend wederom
een compleet programma worden georganiseerd vol sport, spel, een rainbowmarkt en optredens. Op zaterdagochtend
zullen we om 11:00 uur verzamelen op de Dam en om 12:00 uur naar het Vondelpark lopen. Hiermee is tevens gehoor
gegeven aan de wens om het Westermarkt nog maar 2 dagen te belasten i.p.v. 3 dagen.

1.2 Pride @ the Beach
In samenwerking met de gemeente Zandvoort en haar ondernemers zullen we op maandag 31 juli t/m woensdag 2
augustus diverse Pride activiteiten organiseren. Dit is geheel in lijn met de wens van de Gemeente Amsterdam en
Amsterdam Marketing om Metropool Amsterdam meer in de activiteiten te betrekken.

1.3 Diverse buitenactiviteiten
Tijdens zijn de Pride zijn er diverse activiteiten in de openbare ruimte die vooral een emancipatoir karakter hebben. Deze
bestaan uit sport, spel, cultuur, etc.

1.4 Botenparade
De route van de botenparade zal dit jaar omgedraaid worden en van Oosterdok naar Westerdok gaan. Dit heeft
uitvoeringstechnisch meerdere voordelen. Eén daarvan is dat we direct na de laatste boot de Prinsengracht vanaf de
Amstel kunnen afsluiten en daardoor nog maar minimale overlast zal ontstaan bij het Amstelveld.

1.5 Straatfeesten
Vanwege de nieuwe verkeerssituatie rondom het Rembrandtplein kunnen we de Amstel niet meer afsluiten voor het
verkeer. Daardoor zal het feest op de Amstel ter hoogte van de Halvemaansbrug (Amstel54) komen te vervallen.
Hiermee komt een einde aan een historische locatie waar de Pride 22 jaar geleden begon.
Om het Rembrandtplein gebied verder te ontlasten en vanwege te hoog opgelopen uitvoeringskosten voor deze locatie,
zullen we met het hoofdpodium uitwijken naar de Dam. Verder is besloten om op de feesten op vrijdag overal een uur
later te laten beginnen en op zaterdag 3 uur later.
De Reguliersdwarsstraat tussen Koningsplein en Vijzelstraat mag van de gemeente geen activiteiten meer uitvoeren
zonder onderdeel te zijn van de parapluvergunning van stichting Amsterdam Gay Pride. Op verzoek van de straat zijn zij
dit jaar daarom wederom opgenomen in onze aanvraag.
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2. Informatie over aanvrager en evenement
2.1 Stichting Amsterdam Gay Pride
Stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) streeft naar emancipatie, sociale, maatschappelijke en juridische gelijkheid en
acceptatie van homo’s, biseksuelen en lesbiennes, maar ook voor hen die zich niet aan maatschappelijk dominante
genderrollen willen of kunnen conformeren (zoals mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen en queers) of die gedurende
hun leven een andere genderidentiteit aannemen (zoals transgenders en transseksuelen). Om dat te bereiken is ten
eerste zichtbaarheid van de diversiteit noodzakelijk. What you see can’t be ignored. De primaire doelstelling van de
stichting is dan ook om activiteiten en evenementen in de openbare ruimte te organiseren.
Stichting Amsterdam Gay Pride bestaat uit een controlerend bestuur en een werkorganisatie met een Algemeen
directeur (Lucien Spee) die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de stichting in het algemeen en de veiligheid,
entertainment, logistieke organisatie en financiële kant van het evenement in het bijzonder.

2.2 Historie Pride
Gay Pride is het grootste wereldwijd georganiseerde evenement om zichtbaarheid van de LHBTI community te
bewerkstelligen. De drie basis principes achter Pride zijn dat een ieder trots mag zijn op zichzelf ongeacht zijn of haar
seksuele voorkeur en/of genderidentiteit. Het woord Pride wordt gebruikt in dit geval als antoniem van het woord
schaamte, wat door de geschiedenis heen gebruikt is om homoseksualiteit te onderdrukken maar ook voor trots als in de
betekenis van bevestiging van jezelf als individu en de LHBTI gemeenschap in zijn geheel.
Gay Pride is ontstaan ter herdenking van de Stone Wall-rellen. Deze braken uit op 28 juni 1969 in de wijk Greenwich
Village in New York City bij de ontruiming van de homobar The Stone Wall Inn door de Metropolitan Police. Na jaren van
treiterijen en geweldplegingen door de politie besloot het bezoekende publiek van homoseksuele mannen, lesbische
vrouwen en travestieten terug te vechten. Deze opstand vormt een scheidslijn in de geschiedenis van de holebibeweging daar nooit eerder homo’s en travestieten in zulke grote aantallen hardhandig weerstand boden tegen de op
hun gemeenschap gerichte vernederingen door de politie. Exact één jaar later vond de eerste Gay Pride Parade ooit
plaats, tussen Greenwich Village en Central Park.
Gelijkaardige initiatieven kwamen wereldwijd van de grond. In Nederland in 1977 met de Roze Zaterdag welke nog
steeds jaarlijks plaatsvindt en sinds 1996 in Amsterdam met de bekende botenparade. Vanaf 2014 wordt deze
georganiseerd door Stichting AGP.
In 1981 beginnen in Noord Amerika de afzonderlijke Pride Organisaties zich te organiseren in een overkoepelende
organisatie die later uitgroeit tot het huidige wereldwijde InterPride met 189 leden uit 5 continenten. Naast de jaarlijkse
wereldcongressen waar ervaringen worden gedeeld en seminars en workshops worden gegeven, kiezen de leden sinds
2000 ook de stad die World Pride mag organiseren.

2.3 Pride anno 2017
Een vaak gehoorde uitspraak is dat de Gay Pride heden ten dagen geen doel meer zou dienen omdat de emancipatie
van de LHBTI gemeenschap zou zijn voltooid. Niets is echter minder waar. De helft van alle homojongeren in Nederland
anno 2015 heeft wel eens aan zelfmoord gedacht en 9 procent van de homo/bi-jongens en 16 procent van de lesbo/bimeiden wel eens een zelfmoordpoging ondernomen. Dat is 5 keer vaker dan bij heterojongeren. Het klimaat om “uit de
kast te komen” is dus nog verre van optimaal.
Tevens is het geweld tegen homo’s de laatste jaren sterk gestegen en durven zij daardoor publiekelijk steeds minder
voor hun geaardheid uit te komen. Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam naar de dadermotieven is gebleken dat
veel daders vinden dat homoseksualiteit bij de samenleving hoort, maar dat zij er niet voor terugschrikken geweld te
gebruiken als het dichtbij komt en of zichtbaar geuit wordt. Homoseksualiteit op zich is dus geen probleem, zolang
homo’s zich in het openbaar maar aanpassen aan de geldende heteronormen.
Tot slot zal een Nederlandse Gay Pride altijd een doel dienen zolang er nog landen zijn waar homoseksualiteit strafbaar
is en tot de doodstraf of (levenslange) opsluiting kan leiden. (76 landen, waarvan 7 de doodstraf kennen)

2.4 Contactgegevens Stichting Amsterdam Gay Pride
Korte Leidsedwarsstraat 12
1017 RC Amsterdam
info@amsterdamgaypride.org
06-14793189
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3. Overzicht activiteiten in de openbare ruimte
Op diverse locaties zullen ook activiteiten in de openbare ruimte plaatsvinden. Onderstaand een overzicht van de
activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd. Op locaties met (+1) blijven de bars een uur langer open om een
geleidelijke leegloop te bewerkstelligen.

Zaterdag 29 juli 2017
Ø Manifestatie op de Dam, van 11.00 tot 12.00 uur
Ø Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark, van 12.00 tot 13:00 uur
Ø Pride programma in het Vondelpark, van 11.00 tot 23:00 uur

Woensdag 2 augustus 2017
Ø Buurtfeest Javaplein, van 15:00 tot 22:00 uur
Ø Open-air Filmfestival, Nieuwmarkt, van 21.00 tot 23:30 uur

Donderdag 3 augustus 2017
Ø Open-air Filmfestival, Nieuwmarkt, van 21.00 tot 23:30 uur
Ø Grachtenconcert SeniorPride, Oudezijds Voorburgwal, van 17:00 tot 23:00 uur (+1)

Vrijdag 4 augustus 2017
Ø Love Swim, Amstel tussen Weesperzijde 1046 en 1094, van 16:00 tot 21:30 uur
Ø Pleinfeest Westermarkt, van 18:00 tot 24:00 uur
Ø Straatfeest Zeedijk, van 19:00 tot 24:00 uur (+1)
Ø Straatfeest Spuistraat 109 (Prik), van 19:00 tot 24:00 uur (+1)
Ø Straatfeest Regulierdwarsstraat 1 (Koningsplein - Vijzelstraat ), van 19:00 tot 24:00 uur (+1)
Ø Straatfeest Regulierdwarsstraat 2 (Vijzelstraat - Rembrandtplein), van 19:00 tot 24:00 uur (+1)
Ø Straatfeest Utrechtsestraat 4 (Lellebel), van 19:00 tot 24:00 uur (+1)
Ø Straatfeest Paardenstraat, van 19:00 tot 24:00 uur (+1)
Ø Pleinfeest Amstelveld, van 17:00 tot 24:00 uur

Zaterdag 5 augustus 2017
Ø Botenparade (Oosterdok/Amstel/ Prinsengracht/Westerdok) van 12:30 tot 17:00 uur
Ø Bars en food langs de route zonder muziek, van 11:00 tot 18:00 uur
Ø Pleinfeest Westermarkt, van 16:00 tot 24:00 uur
Ø Pleinfeest Dam, van 16:00 tot 24:00 uur
Ø Straatfeest Zeedijk, van 16:00 tot 24:00 uur (+1)
Ø Straatfeest Spuistraat 109 (Prik), van 16:00 tot 24:00 uur (+1)
Ø Straatfeest Elandsstraat/Hazenstraat, van 16:00 tot 24:00 uur (+1)
Ø Straatfeest Regulierdwarsstraat 1 (Koningsplein - Vijzelstraat ), van 16:00 tot 24:00 uur (+1)
Ø Straatfeest Regulierdwarsstraat 2 (Vijzelstraat - Rembrandtplein), van 16:00 tot 24:00 uur (+1)
Ø Straatfeest Utrechtsestraat 4 (Lellebel), van 16:00 tot 24:00 uur (+1)
Ø Straatfeest Paardenstraat, van 16:00 tot 24:00 uur (+1)
Ø Pleinfeest Amstelveld, van 16:00 tot 24:00 uur

Zondag 6 augustus 2017
Ø Slotfeest Dam, van 14:00 tot 22:00 uur
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4. Diverse buitenactiviteiten
Naast de botenparade en straatfeesten zijn er ook andere activiteiten tijdens de Pride die in de openbare ruimte
plaatsvinden. Deze hebben vooral een emancipatoir karakter en bevatten sport, spel, cultuur, etc.

4.1 Dam Manifestatie en Pride Walk
Datum en tijd:
Activiteit:
Deelnemers:
Deelnemersaantal:
Decibellen:
Route Walk:
Opbouw/ afbouw:
Objecten:

zaterdag 29 juli 2017 van 11:00 - 12:00 uur Dam / 12:00 - 13:00 uur PrideWalk
manifestatie en demonstratie optocht
alle LHBTI organisaties en privé deelnemers
1.500 - 2.000
conform vergunning 2016
Dam - Rokin - Muntplein - Vijzelstraat - Herengracht - Nieuwe Spiegelgracht - Weteringschans
Max Euweplein - Vondelpark (totaal 2,8 km)
n.v.t
2 geluidswagens/ banners / spandoeken/ motorfietsen/ bakfietsen / etc.

4.2 Pride Park (Vondelpark)
Datum en tijd:
Activiteit:
Doelgroep:
Bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Opbouw/ afbouw:
Objecten:

zaterdag 29 juli 2017 van 11:00 tot 23:00 uur
sport, spel, infomarkt en optredens
mix alle leeftijden
5.000
conform vergunning 2016
2
BBQ - snacks
Bestaande voorziening + 10 dixies
stadsreiniging
vrij 28 juli 07:00 tot zat 29 juli 11:00 uur / zat 29 juli 23:00 tot zon 30 juli 12:00 uur
gebruik openlucht theater / 20 kramen / 2 bars / 10 dixies / 4 food

4.3 Openluchtbioscoop (Nieuwmarkt)
Datum en tijd:
Activiteit:
Doelgroep:
Max bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Straatafsluiting:
Opbouw/ afbouw:
Objecten:

woe 2 aug en don 3 aug 2017 van 21:00 tot 23:30 uur
openlucht bioscoop
mix
300
conform vergunning 2016
n.v.t.
snacks
inpandig
stadsreiniging
n.v.t.
2 en 3 aug van 17:00 tot 21:00 uur / 2 en 3 aug van 23:30 tot 01:00 uur
zie tekening

4.4 Alle Kleuren Oost (Javaplein)
Datum en tijd:
Activiteit:
Doelgroep:
Max bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Straatafsluiting:
Opbouw/ afbouw:
Objecten:

woensdag 2 augustus 2017 van 15:00 tot 22:00 uur
multiculturele stands en optredens
bewoners van Oost jong en oud
250
conform vergunning 2016
2
snacks
inpandig (Stay Okay)
stadsreiniging
n.v.t.
woe 2 aug van 09:00 tot 15:00 uur / woe 2 aug van 21:00 tot 00:00 uur
zie tekening

St. Amsterdam Gay Pride (auteur Lucien Spee)

vergunningaanvraag – publicatieversie - 23 maart 2017

11

4.5 Grachtenconcert (Oudezijds Voorburgwal 17)
Datum en tijd:
Activiteit:
Doelgroep:
Max bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Straatafsluiting:
Opbouw/ afbouw
Objecten:

donderdag 3 augustus 2017 van 17:00 tot 23:00 uur (+1)
Concert als afsluiting van de Senior Pride
mix 50+
750
conform vergunning 2016
2
n.v.t.
inpandig
stadsreiniging
15:00 - 01:00 uur
woe 2 aug van 07:00 tot don 3 aug 17:00 uur / vrij 4 aug van 00:00 tot 18:00 uur
zie tekening

4.6 Love Swim (Weesperzijde 1046-1094)
Datum en tijd:
Activiteit:
Doelgroep:
Bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Stremming scheepvaart:
Opbouw/ afbouw:
Objecten:

vrijdag 4 augustus 2017 van 16:00 tot 21:30 uur
recreatief zwemmen in de Amstel + DJ
mix
max 150 zwemmers
conform vergunning 2016
1
snacks
inpandig
n.v.t.
zie hoofdstuk 8.6
vrij 4 aug van 09:00 tot 16:00 uur / vrij 4 aug van 21:30 tot 24:00 uur
zie tekening
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5. Botenparade
5.1 Datum, aanvang & eindtijd
Op zaterdag 5 augustus 2017 zal om 12:30 uur de eerste boot het Oosterdok uitvaren en de laatste boot zal rond 17:00
uur het Westerdok invaren.

5.2 Route
Dit jaar wordt de route omgedraaid en loopt vanaf het Oosterdok via de Nieuwe Herengracht over de Amstel door de
Prinsengracht naar het Westerdok. Dit heeft uitvoeringstechnisch meerdere voordelen.

5.3 Afsluiting Prinsengracht
De route zal vanaf 10:00 uur worden afgesloten voor de reguliere vaart. Na de laatste parade boot zal de Prinsengracht
direct vanaf de Amstel worden afgesloten tot 08:00 uur. Dit ontziet het Amstelveld van de drukte op het water. Verder op
de route zal er ook op een tweetal punten worden afgesloten waardoor pleziervaart niet achter de stoet aan kan varen
maar gedwongen wordt via zijgrachten af te buigen. De walkant zal vanaf 11:00 uur worden afgesloten. Automobilisten
en bewoners die op de gracht geparkeerd stonden zullen hooguit tot de volgende afbuigmogelijkheid worden toegestaan.
In navolging van de pilot in 2016 zal de gemeente wederom de gracht zoveel mogelijk autovrij maken. Dat wil zeggen dat
daar waar er langs de route geen woonboten liggen een parkeerverbod zal gelden.

5.4 Deelnemers
Op zondag 12 februari 2017 heeft de ballotage commissie bekend gemaakt welke partijen de mooiste en beste
concepten hadden ingeleverd en een plek in de parade hebben verdiend. Vanwege het enorme succes van de heren
tijdens de afgelopen Prides zal de parade dit jaar wederom spectaculair geopend worden door het Flyboard team.
Ook dit jaar zal de parade vooraf gegaan worden door een 'NOG 15 MIN' bill-boot en met een 'SEE YOU IN 2018' billboot worden afgesloten. De deelnemerslijst is te zien op onze website www.pride.amsterdam

5.5 Schippers en deelnemersbijeenkomst
Op woensdag 26 juli en donderdag 27 juli zijn er verplichte bijeenkomsten voor schippers en deelnemers. Tijdens deze
bijeenkomsten worden de procedures en regels doorgenomen, eventuele laatste ontwikkelingen besproken en krijgen de
deelnemers hun startnummer uitgereikt. De meetings worden tevens bijgewoond door Politie Team Water en Waternet.

5.6 Belangrijke regels voor vaartuig, schipper en deelnemer.
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Maximale afmetingen van de boot zijn lengte 21 meter, breedte 4,50 meter en hoogte vanaf het waterniveau
1,80 meter. Voor sleep-/duwcombinaties geldt een totale maximale lengte van 38 meter, inclusief de
sleepdraden. Voor de start worden de afmetingen gecontroleerd en boten die bovenstaande maxima
overschrijden worden uitgesloten van deelname aan de parade.
Dekschuiten mogen alleen meedoen mits deze getrokken en geduwd worden door 2 krachtige sleep-/duwboten
en indien zij voorzien zijn van een reling.
Voor 2016 zal als pilot een ponton met professioneel ingebouwde elektrische of hydraulische kop/hek schroef
worden toegestaan en is uitsluitend een sleepboot aan de voorzijde van het samenstel verplicht. De
vaarbewijsplicht voor een duw sleepcombinatie is ook op dit model van toepassing.
Vanaf dit jaar zullen de volgende schepen niet meer toegestaan worden als duw/sleepboot: boten met een outboard motor/ boten met een hekdrive / Maaiboten / RIB(Rigid Inflatable Boats) in de volksmond rubberboten.
Constructies waarbij het vloeroppervlak tijdelijk wordt vergroot (overhangende constructies) zijn verboden.
Per 25 deelnemers 1 goedgekeurde reddingsboei met werplijn met een minimum van 1.
Per schip met een eigen voortstuwing minimaal 1 goedgekeurde schuim brandblusser van minimaal 6 kilo.Per
niet zelfstandig varend schip (ponton dekschuit ed.) minimaal 2 goedgekeurde schuim brandblussers van
minimaal 6 kilo waarvan 1 op de boeg en 1 op het hek geplaatst.
Stalen schepen dienen per eenheid een gebruiksklare dompelpomp aanwezig aan boord te hebben zijn met
een minimum capaciteit 7500 liter per uur.
Als vuistregel voor de belading met deelnemers op de vaartuigen geld per beschikbare sta ruimte een maximum
van 1,5 personen per m2.
Er wordt gevaren door een ervaren stuurman of stuurvrouw. De volgende vaarbewijseisen worden aan de
deelnemende schippers gesteld:
< 15 meter lengte en langzamer dan 20 km/u :
Geen vaarbewijs Klein
< 15 meter lengte en sneller dan 20 km/u:
Klein vaarbewijs
> 15 meter lengte ongeacht de snelheid:
Klein vaarbewijs
Geregistreerd passagiersschip (verhuur):
Groot vaarbewijs en CVO
Sleep- en duwcombinatie:
1 x groot vaarbewijs en 1 x klein vaarbewijs
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•
•
•
•
•
•

Schippers mogen onder geen beding alcohol nuttigen en dienen zich aan de ‘vaaretiquette’ te houden.
Decoratie mag uitsteken indien daarmee de totale maximale breedte en lengte niet overschreden wordt.
Functioneel bloot mag maar mag niet aanstootgevend zijn! (denk aan het publiek)
Gebruik van biologisch afbreekbare confetti is toegestaan. Slingers zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om attributen, materialen vanuit de boot naar de wal te gooien.
Er mag niet opgebouwd en afgebouwd worden op de route of in en rondom de startboxen.

5.7 Decibellen
We vragen ontheffing voor versterkte muziek conform de vergunning 2016

5.8 Opbouwlocaties en IJ-regels
Het vinden van een geschikte opbouwlocatie is voor verantwoording van de deelnemers zelf. Om veiligheidsredenen is
het sommige boten niet toegestaan om met passagiers over het IJ te varen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen
Waternet en Port of Amsterdam geen check meer doen en dient men zich aan de geldende wettelijke regelingen te
houden.
Vanwege het omdraaien van de route zal in het Oosterdok naar een geschikte opstaplocatie voor de passagiers gezocht
moeten worden. De organisatie is niet verantwoordelijk voor zaken als opstapschema’s, voldoende parkeerplaatsen
en/of toiletvoorzieningen. De organisatie zal wel toezien op de veiligheid in het Oosterdok. Om van het Westerdok terug
naar het Oosterdok te komen regelt de organisatie een pendeldienst.

5.9 Startprocedure
Deelnemers krijgen allemaal een startnummer en box-nummer en dienen volgens een tijdschema in hun startbox te
arriveren. Alle boxen worden begeleid door een organisatieboot. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor de opbouw
van de parade en bepaalt de volgorde op basis van uitstraling, lengte, opbouwplaats en diversiteit. De politie wordt
uiterlijk 22 juli geïnformeerd over de volgorde en eventuele bijzondere gasten aan boord en heeft het recht om op grond
van veiligheidsredenen boten te verplaatsen.

5.10 Veiligheid
Informatie over de inzet van beveiliging, EHBO, reddingbrigade en verkeersregelaars vindt u in het veiligheidsplan.

5.11 VIP Tribune
In verband met de opbouw van de VIP tribune op de Amstel zal de kade van de Amstel ter hoogte van de sluizen
afgesloten worden op de volgende dagen en tijdstippen; do 3 aug van 06:00-17:00 uur/ vrij 4 aug 06:00-12:00 uur/ zon 6
aug 06:00-12:00 uur/ ma 7 aug 06:00-17:00 uur. Twee sluizen zullen tijdelijk niet te gebruiken zijn. Sluis 1: do 3 aug
10:00 uur t/m ma 7 aug 16:00 uur. Sluis 2: don 3 aug 12:00 uur t/m zon 6 aug 12:00 uur.

5.12 Mindervalide bezoekers
Ter hoogte van het oude Gerechtshof op de Prinsengracht wordt een gebied speciaal ingericht voor rolstoelers en met
dranghekken afgezet. Er zal een invalide toilet worden geplaatst en de EHBO post van sector Bravo bevindt zich op 20
meter afstand. De kade heeft hier een hoge reling waardoor er geen risico is dat mensen per ongeluk het water in rollen.

5.13 Bars Botenparade
We vragen vergunning voor het plaatsen van 22 bars. Prinsengracht 323, 424, 436, 474, 587, 568, Brug Vijzelstraat,
Prinsengracht 1055, 1051, 882, Nieuwe Kerkstraat 2, Amstel 51, 47, 210, Nieuwe Herengracht 18, 21, Hortusplantsoen,
Jonas Daniel Meijerplein 27, Muiderstraat 26, Anne Frankstraat 17, Rapenburgerplein 1, Kadijksplein. De bars zullen
geopend zijn tussen 12:00 - 19:00 uur.

5.14 Food Botenparade
We vragen vergunning voor het plaatsen van 18 foodkramen. 2x Westerdok, Korte Prinsengracht 37, Brug
Passeerdersgracht/ Prinsengracht, Prinsengracht 323, 383, 444, 544, 661, Amstel 51, Amstel 258, Stopera, Nieuwe
Herengracht 18, Hortusplantsoen 1, Jonas Daniel Meijerplein 27, Kadijksplein. De kramen zijn geopend van 12:00 19:00 uur.
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5.15 Toiletten

	
  
`nummer

Locatie

Positie

Plaskruis 1

Prinsengracht 40

Aan gevelkant

Plaskruis 2

Prinsengracht 317

Aan gevelkant

Plaskruis 3

Prinsengracht 439

Aan gevelkant tussen 439 en 443

Plaskruis 4

Prinsengracht 667

Aan gevelkant

Plaskruis 5
Mindervalide toilet

Prinsengracht 432
Prinsengracht hoogte 436

Aan gevelkant
Dwars aan kade voor de boom

Plaskruis 6
Plaskruis 7
Plaskruis 8/9

Prinsengracht 739
Prinsengracht 760
Prinsengracht 769

Aan gevelkant
Aan gevelkant
Voor GEB kast van Ziekenhuis

Plaskruis 10

Prinsengracht 862

Aan gevelkant

Plaskruizen 11/12/13
Plaskruis 14

Amstel 264
Amstel 75

3 stuks naast elkaar
Aan gevel kant

Plaskruis 15/16

Hoek Amstel/Nw Keizersgracht

Aan gevelkant

Plaskruizen 17/18

Nieuwe Herengracht 18

Net om de hoek van de Amstel

Plaskruizen 19/20

Nieuwe Herengracht 25

Voor pand in verbouwing

Plaskruizen 21/22

Jonas Daniel Meijerplein

Langs fietspad Weesperstraat

Plaskruizen 23/24

Hortusplantsoen 3

Aan gevelkant

Plaskruizen 25/26

Muiderstraat middenberm t.o. nr 26

Voor de brug

Plaskruizen 27/28

Anne Frankstraat t.o. 93

Op stoep naast fietspad

Plaskruizen 29/30

Rapenburgerplein t.o. 9

Aan straatkant bij fietsenrek

Plaskruis 31

Geldersekade /Stormsteeg

Bij Electra huisje

Plaskruis 32

Geldersekade/ Oudezijds Kolk

Tegen waterkant

Plaskruis 33

1

ste

Weteringdwarsstraat

Tegen parkje

Dixie 34

1

ste

Weteringdwarsstraat

Tegen parkje

Plaskruis

WertheimPark

Bij ingang park

Dixie 36

WertheimPark

Bij ingang park

5.16 Reiniging
Voor de reiniging na de botenparade wordt er nu samen met de projectgroep Schone Stad gewerkt aan een
reinigingsplan. Gekeken wordt naar maatregelen en meer personele inzet maar ook naar preventie. Het document zal
dan ook bestaan uit een reeks van maatregelen en een communicatieplan.

5.17 Pers en media
Voor de pers wordt er dit jaar een gebied ingericht ter hoogte van het oude Gerechtshof op de Prinsengracht, naast het
gebied dat voor mindervalide is ingericht. De AVRO zal dit jaar wederom een live registratie van de botenparade
uitzenden. Gezien het omdraaien van de route zal er naar een nieuwe geschikte plek gekeken moeten worden.
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6. Straat- en pleinfeesten
Vanwege de nieuwe verkeerssituatie rondom het Rembrandtplein kunnen we de Amstel niet meer afsluiten voor het
verkeer. Daardoor zal het feest op de Amstel ter hoogte van de Halvemaansbrug (Amstel54) komen te vervallen.
Hiermee komt een einde aan een historische locatie waar de Pride 22 jaar geleden begon. Om het Rembrandtplein
gebied verder te ontlasten en vanwege te hoog opgelopen uitvoeringskosten voor deze locatie, zullen we met het
hoofdpodium uitwijken naar de Dam. Verder is besloten om op de feesten op vrijdag overal een uur later te laten
beginnen en op zaterdag 3 uur later.

6.1 Westermarkt
Opbouw/ afbouw:
Objecten:

don 3 aug van 17:00 tot vrij 4 aug 18:00 uur / zon 6 aug van 01:00 tot 17:00 uur
zie tekening

Datum:
Aanvang/ eind:
Activiteit:
Doelgroep:
Max bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Straatafsluiting:

vrijdag 4 aug 2017
18:00 tot 00:00 uur
Draq en Cultuur
alto en queer
1.500
conform vergunning 2016
5
snacks
toiletwagens
stadsreiniging
17:00 - 01:00 uur

Opmerkingen:

Keizersgracht wordt afgezet vanaf Leliegracht. Taxistandplaats zal daarom buiten dienst zijn.

zaterdag 5 aug 2017
16:00 tot 00:00 uur
DJ Dance
alto en queer
1500
conform vergunning 2016
5
snacks
toiletwagens
stadsreiniging
16:00 - 01:00 uur

6.2 Zeedijk
Opbouw/ afbouw:
Objecten:

vrij 4 aug van 07:00 tot 18:00 uur / zon 6 aug van 01:00 tot 12:00 uur
zie tekening

Datum:
Aanvang/ eind:
Activiteit:
Doelgroep:
Max bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Straatafsluiting:

vrijdag 4 augustus 2017
19:00 tot 00:00 uur (+1)
DJ’s pop mix
gay mix 30+
1.500
conform vergunning 2016
12
Thai
inpandig
stadsreiniging
17:00 - 02:00 uur

zaterdag 5 augustus 2017
16:00 tot 00:00 uur (+1)
DJ’s pop mix
gay mix 30+
2.500
conform vergunning 2016
12
Thai
inpandig
stadsreiniging
15:00 - 02:00 uur

Opmerkingen: 3 podia. Café ’t Mandje laag 2x2, The Queenshead DJ booth op bouwsteiger boven bar en een laag
2x3 podium bij Club Francisco. Zaterdag wordt de straat vanaf 16 uur vanaf de Stormsteeg volledig afgesloten.

6.3 Spuistraat 109 (Prik)
Opbouw/ afbouw:
Objecten:

don 3 aug van 17:00 tot vrij 4 aug 18:00 uur / zon 6 aug van 01:00 tot 12:00 uur
zie tekening

Datum:
Aanvang/ eind:
Activiteit:
Doelgroep:
Max bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Straatafsluiting:

vrijdag 4 augustus 2017
19:00 tot 00:00 uur (+1)
DJ’s
mix 18+
1000
conform vergunning 2016
2
foodtrucks
inpandig + plaskruizen
stadsreiniging
17:00 - 02:00 uur

Opmerkingen:

zaterdag 5 augustus 2017
16:00 tot 00:00 uur (+1)
DJ’s
mix 18+
1000
conform vergunning 2016
2
foodtrucks
inpandig + plaskruizen
stadsreiniging
15:00 - 02:00 uur

De straat zal op beide dagen vanaf Hekelveld/ Martelaarsgracht worden afgesloten.
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6.4 Reguliersdwarsstraat 1 (Koningsplein en Vijzelstraat)
Opbouw/afbouw:
Objecten:

vrij 4 aug van 15:00 tot 19:00 uur / zon 6 aug van 01:00 tot 12:00 uur
toiletwagens en materialen benodigd voor crowdmanagement maatregelen

Datum:
Aanvang/ eind:
Activiteit:
Doelgroep:
Max bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Straatafsluiting:

vrijdag 4 augustus 2017
19:00 tot 00:00 uur
pride chill-out
mix
4500
conform 2016
geen
geen
toiletwagens
stadsreiniging
regulier en bij overcrowding

zaterdag 5 augustus 2017
16:00 tot 00:00 uur
pride chill-out
mix
4500
conform 2016
geen
geen
toiletwagens
stadsreiniging
regulier en bij overcrowding

Opmerkingen: Dit evenement zal gelijk van opzet zijn als in 2016 toen men niet mee deed in de vergunning. Dat wil
zeggen geen bars, podia en obstakels op straat. Wel uitbundige versiering en muziek volgens de geldende normen door
het doorlussen van het geluid bij een aantal zaken in het centrale deel van de straat. Het uitgangspunt is muziek op het
niveau "borrelmuziek" en nadrukkelijk niet stampen.

6.5 Reguliersdwarsstraat 2 (Vijzelstraat en Rembrandtplein)
Opbouw/afbouw:
Objecten:

vrij 4 aug van 07:00 tot 18:00 uur / zon 6 aug van 01:00 tot 12:00 uur
zie tekening

Datum:
Aanvang/ eind:
Activiteit:
Doelgroep:
Max bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Straatafsluiting:

vrijdag 4 augustus 2017
19:00 tot 00:00 uur (+1)
Surinaamse Band
Caribbean
750
conform vergunning 2016
4
Poffertjes
toiletwagen
stadsreiniging
17:00 - 02:00 uur

Opmerkingen:

zaterdag 5 augustus 2017
16:00 tot 00:00 uur (+1)
Antilliaanse Band
Caribbean
1250
conform vergunning 2016
4
Poffertjes
toiletwagen
stadsreiniging
15:00 - 02:00 uur

Terrassen dienen vanaf vrijdag 16:00 t/m zondag 08:00 uur te zijn verwijderd.

6.6 Utrechtsestraat 4 (Lellebel)
Opbouw/ afbouw:
Objecten:

vrij 4 aug van 07:00 tot 18:00 uur / zon 6 aug van 01:00 tot 12:00 uur
zie tekening

Datum:
Aanvang/ eind:
Activiteit:
Doelgroep:
Max bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Straatafsluiting:

vrijdag 4 augustus 2017
19:00 tot 00:00 uur (+1)
Drag show
Drag & Lovers
250
conform vergunning 2016
2
n.v.t.
inpandig
stadsreiniging
19:00 - 02:00 uur
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6.7 Paardenstraat / Amstelstraat (Vivelavie)
Opbouw/ afbouw:
Objecten:

don 3 aug 11:00 tot vrij 4 aug 18:00 uur / zon 6 aug van 01:00 tot 12:00 uur
zie tekening

Datum:
Aanvang/ eind:
Activiteit:
Doelgroep:
Max bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Straatafsluiting:

vrijdag 4 augustus 2017
19:00 tot 00:00 uur (+1)
Dj’s
vrouwen
500
conform vergunning 2016
3 taps
geen
toiletwagen/ inpandig
stadsreiniging
19:00 - 02:00 uur

zaterdag 5 augustus 2017
16:00 tot 00:00 uur (+1)
Dj’s
vrouwen
1.000
conform vergunning 2016
7 taps
geen
toiletwagen/ inpandig
stadsreiniging
16:00 - 02:00 uur

Opmerkingen: tramlijnen 9 en 14 rijden zolang de veiligheid dit toestaat (ervaring is dat tot 14 uur)

6.8 Amstelveld
Opbouw/ afbouw:
Objecten:

don 3 aug 07:00 tot vrij 4 aug 16:00 uur / zon 6 aug van 01:00 tot ma 7 aug 22:00 uur
zie tekening

Datum:
Aanvang/ eind:
Activiteit:
Doelgroep:
Max bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Straatafsluiting:

vrijdag 4 augustus 2017
17:00 tot 00:00 uur
dance & acts
trendy openminded
6.000
conform vergunning 2016
18
snacks
cabines/plaskruizen
Trash Prevent Company
17:00 - 00:00 uur

Opmerkingen:

De Prinsengracht komend vanuit de Utrechtsestraat zal worden afgesloten.

zaterdag 5 augustus 2017
16:00 tot 00:00 uur
DJ’s House
trendy openminded
6.000
conform vergunning 2016
18
snacks
cabines/plaskruizen
Trash Prevent Company
12:00 - 01:00 uur

6.9 Elandsstraat/ Hazenstraat
Opbouw/ afbouw:
Objecten:

zat 5 aug van 08:00 tot 13:00 uur / zon 6 aug van 01:00 tot 09:00 uur
zie tekening

Datum:
Aanvang/ eind:
Activiteit:
Doelgroep:
Max bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Straatafsluiting:

zaterdag 5 augustus 2017
16:00 tot 00:00 uur (+1)
Dj’s dansmuziek/ akoestisch
vrouwen
250
conform vergunning 2016
2
nee
inpandig
stadsreiniging
15:00 - 01:00 uur

Opmerkingen:

Vanaf de Konijnenstraat zal de Elandsstraat worden afgesloten d.m.v. 2 dranghekken.

St. Amsterdam Gay Pride (auteur Lucien Spee)

vergunningaanvraag – publicatieversie - 23 maart 2017

21

6.10 Dam
Opbouw/ afbouw:
Objecten:

vrij 4 aug van 05:00 tot zat 5 aug tot 16:00 uur / zon 6 aug van 23:00 tot ma 7 aug 17:00 uur
zie tekening

Datum:
Aanvang/ eind:
Activiteit:
Doelgroep:
Max bezoekersaantal:
Decibellen:
Aantal taps:
Food:
Toiletten:
Reiniging:
Straatafsluiting:

zaterdag 5 augustus 2017
16:00 tot 00:00 uur
DJ/ Live acts
jong en openminded
7500
conform vergunning 2016
16
snacks
toiletwagens
stadsreiniging
n.v.t.

zondag 6 augustus 2017
14:00 tot 22:00 uur
DJ/ Live acts
mix
7500
conform vergunning 2016
16
snacks
toiletwagens
stadsreiniging
n.v.t.

Opmerkingen:
aangezien het niet om de aantallen bezoekers van 2016 gaat verwachten we niet dat we de
trams en of verkeer eruit hoeven te halen en gebruiken alleen het plein aan de paleiskant
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7. Communicatie en City Dressing
Bij een evenement met een omvang en een belasting voor de stad als de Pride is het belangrijk om zowel met de
bezoekers, de bewoners als de ondernemers goed te communiceren. Dit doen wij door middel van het plaatsen van
berichten op onze website en social-media, het uitdoen van persberichten, het verspreiden van bewoners- en
ondernemersbrieven, et cetera. Daarnaast zullen we in samenwerking met de afdeling communicatie van de gemeente
Amsterdam gebruik maken van de mogelijkheden die de gemeentelijke communicatiekanalen bieden, te weten de
website van de gemeente Amsterdam, stadsdeelkranten, AT5 (weer en verkeer).

7.1 Bereikbaarheid
Stichting AGP adviseert bezoekers zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar Amsterdam te komen. Mensen die
met de auto komen adviseren wij de P&R-gebieden te gebruiken. De NS zal bovendien treingebruik stimuleren met een
speciale Amsterdam Gay Pride-homepage en aanbiedingen. Autoverkeer in de stad zal middels de inzet van de
bestaande DRIP’s op de hoogte gebracht worden van het feit dat delen van de binnenstad verkeershinder ondervinden
als gevolg van de Botenparade.

7.2 (Verkeers)hinder bewoners en ondernemers
Aangezien de hinder per locatie kan verschillen zullen de straatcoördinatoren middels het verspreiden van brieven
bewoners en ondernemers op de hoogte brengen van eventuele verkeers- en/of geluidshinder die zij kunnen
ondervinden in aanloop naar en tijdens het evenement in hun straat. Voor de botenparade verspreiden wij zelf de
brieven. In deze brief zullen wij de bewoners van de Prinsengracht erop attenderen dat het zo druk kan worden dat er
tijdelijk geen doorgang mogelijk is voor autoverkeer en dat wij hen adviseren hun auto elders te parkeren als zij tussen
12:00 en 17:00 uur hun auto nodig hebben.

7.3 Warmte scenario
In het geval van een dreigende hitte golf zal stichting AGP haar bezoekers attenderen op de gezondheidsrisico’s zoals
onder andere oververhitting, verhoogde kans op hart- of ademhalingsproblemen en hen adviseren voldoende water te
drinken, voorzichtig te zijn met alcoholgebruik, geen drugs te gebruiken en te zorgen voor voldoende zoutinname.
Daarnaast zullen we de bezoekers aanraden lichte, wijde en ademende kleding en een hoofddeksel te dragen (het liefst
wit en ventilerend) en zoveel mogelijk de koelte op te zoeken, onder bomen of parasols en zich goed met zonnebrand in
te smeren. Tot slot zullen wij hen, waar mogelijk, verzoeken niet te dicht op elkaar te gaan staan.

7.4 Zakkenrollers
Hoewel de politie er veel aan doet om zakkenrollerij te voorkomen en zakkenrollers aan te houden, kan het misdrijf vaak
worden voorkomen door de bezoekers van de Gay Pride bewust te maken van de risico’s. Naast het plaatsen van een
aantal waarschuwingsborden op en rond de locaties zullen wij in aanloop naar het evenement de volgende boodschap
communiceren:
Pas goed op je spullen. Laat waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis. Draag je telefoon of portemonnee niet in je
achterzak of in een losse tas, maar berg deze goed op. Laat je niet afleiden door onbekenden en wees extra alert op
zeer drukke plekken. Toch slachtoffer? Doe altijd aangifte.

7.5 Amsterdam Schone Stad
Voor de reiniging van de stad wordt er samengewerkt met de projectgroep Schone Stad. Er is een reinigingsplan
opgesteld dat onder andere bestaat uit een reeks van maatregelen en een communicatieplan.

7.6 Klachten en/of vragen
In de bewoners- en ondernemersbrieven vermelden wij een speciaal telefoonnummer dat vanaf het moment van
verspreiden in gebruik is en waar men terecht kan met vragen en/of klachten.
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7.6 Horecaposters
Middels onze horecaposters die bij alle bars zullen worden opgehangen willen wij de bezoekers attenderen op
zakkenrollers, gebruik van vuilnisbakken stimuleren en gebruik van eigen drank ontmoedigen.
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7.7 EuroPride informatiezuilen
Dit jaar zal een kant van elke informatietoren geheel in het teken staan van
de LHBTI-emancipatie strijd in Europa. Elke toren staat voor 1 van de 28
lidstaten. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met ILGA Europe.
De torens worden opgebouwd op 27/28 juli en afgebroken op 7/8 augustus.
Hieronder is een locatielijst opgenomen.

Locatie
Op de brug tussen Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat
Westerstraat
Elandsgracht bij de Prinsengracht
Prinsengracht/ Leidsestraat
Prinsengracht / Spiegelgracht
Prinsengracht/ Vijzelstraat
Prinsengracht evenzijde / Reguliersgracht
Amstel, onevenzijde t.h.v steiger van de Hermitage.
Amstel, onevenzijde op de hoek van het Waterlooplein
Zwanenburgwal / bij de Staalstraatbrug
Waterlooplein uitgang Metro station
Rembrandtplein
Westermarkt
Dam
Museumplein
Leidseplein
Vondelpark
Amstelveld
Muntplein
Koningsplein
Totaal

Aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

7.8 Banieren
Dit jaar zullen er speciale EuroPride Banieren gemaakt worden die de stad van 29 juli t/m 6 augustus zullen kleuren. De
opbouw begint op woensdag 26 juli en de afbouw zal beginnen op maandag 7 augustus. Hieronder vind u een lijst met
de locaties.
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Stadsdeel Centrum
Prinsengracht – Haarlemmerstraat
Prinsengracht – Brouwersgracht
Prinsengracht – Prinsenstraat
Prinsengracht – Leliegracht
Prinsengracht – Rozengracht
Prinsengracht – Reestraat
Prinsengracht – Berenstraat
Prinsengracht – Runstraat
Prinsengracht – Leidsegracht
Prinsengracht – Leidsestraat
Prinsengracht – Nwe Spiegelstraat
Prinsengracht – Vijzelstraat
Prinsengracht – Reguliersgracht
Prinsengracht – Utrechtsestraat
Prinsengracht – Amstel
Halvemaansbrug
Zwanenburgwal - Staalstraat
Amstel – Magerebrug
Amstel – Blauwbrug
Amstel – Muziektheater 3 sets van 4 stuks
Geldersekade - Stormsteeg
Zeedijk - Oude Kolksluis en Brug Kolksluis
Damrak - Centraal Station
Rokin - t.o. Allard Pierson museum
Muntplein
Rokin - Doelensluis
Dam 2 rijen van 5 speciale vlaggenmasten in mastputten
Utrechtsestraat - Keizersgracht
Utrechtsestraat - Herengracht
Vijzelstraat - Keizersgracht
Vijzelstraat - Herengracht
Leidsestraat Keizersgracht
Leidsestraat - Herengracht
Raadhuisstraat - Keizersgracht
Raadhuisstraat - Herengracht
Raadhuisstraat Singel
OBA, Oosterdokskade
e
Nassaukade – 2 Hugo de Grootstraat
Nassaukade – Rozengracht
Nassuakde - Elandsgracht
Stadhouderskade – Leidseplein
Stadhouderskade – Museumbrug
Stadhouderskade – Weteringlaan
Mauritskade – Alexanderplein
Weesperstraat – Nieuwe Prinsengracht
Weesperstraat – Nieuwe Keizersgracht
Weesperstraat – Nieuwe Herengracht
Nieuwe Westerdoksstraat - Singel
Westermarkt
Nieuwmarkt
Spuistraat 109 bij Prik
VondelparkHoofd ingangen 2 setjes van 2
Vondelpark park zelf 2 setjes van 4
Weesperzijde nr. 1046-1094 setje van 4 stuks
Oudezijdsvoorburgwal / Armbrug
Oudezijdsvoorburgwal / Korte Niezel
Jonas Daniel Meijerplein
Annefrank straat
Kadijksplein
Rapenburgerplein
Totaal stadsdeel centrum
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Brug/mastput Betonbak
montage
montage
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
4
8
4
4
4
4
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
234
27
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Nr.
61
62
63
64
65
66

Nr.
67
68
69

Stadsdeel Zuid
J.M. Coenenstraat – Reinier Vinkelsekade
Apollolaan - Muzenplein
Ferdinand Bolstraat – Amstelkade
Rijnstraat – Amstelkanaal / J Israelkade
Amstel – Stadhouderskade Torontobrug
Museumplein Stedelijk Museum/Concertgebouw
Totaal stadsdeel Zuid
Stadsdeel Oost
Javaplein
Amstel – Vrijheidslaan Berlagebrug
Wibautstraat – Mauritskade
Totaal stadsdeel Oost
Stadsdeel West

70
71
72
73
74
75
76
77

Brug Haarlemmerweg – Nassauplein in nis slagboom
Jan van Galenstraat – Kostverlorenvaart Beltbrug
Hugo de Grootkade – Fr. Hendrikstraat
De Clercqstraat – Bilderdijkkade
Kinkerstraat – Bilderdijkkade
ste
1 Const. Huygenstraat – Jacob van Lennepkade
ste
1 Const. Huygenstraat – Vondelpark
Nassaukade – Marnixplein
Totaal stadsdeel West
Totaal Amsterdam

Brug/mastput Betonbak
montage
montage
4
4
4
4
4
4
20
4
Brug/mastput Betonbak
montage
montage
4
4
4
8
4
Brug/mastput Betonbak
montage
montage
4
4
4
4
4
4
4
4
32
0
294

35

7.9 DRIP’S / Tekstkarren
Om al het verkeer te informeren en in goede banen te leiden zal er gebruikt gemaakt worden van zowel de bestaande
DRIP’s als tekstkarren. De werkgroep mobiliteit van de stedelijke projectgroep zal hier nog een plan voor moeten maken.
Deze zal in de definitieve versie van de vergunningaanvraag worden opgenomen.
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8. Tijdelijke verkeersmaatregelen

8.1 Verboden fietsen te plaatsen (fietsenrekken)
Oudezijds Voorburgwal (32 t/m 42)
Paardenstraat
Reguliersdwarsstraat 1
Reguliersdwarsstraat 2
Amstelveld
Oudezijds Kolk (5-73 en brug)
Bakkerstraat
Spuistraat 109
Prinsengracht (436-440)

Verboden fietsen te plaatsen: 2 t/m 3 augustus 2017
Verboden fietsen te plaatsen: 2 t/m 5 augustus 2017
Verboden fietsen te plaatsen: 3 t/m 5 augustus 2017
Verboden fietsen te plaatsen: 3 t/m 5 augustus 2017
Verboden fietsen te plaatsen: 2 t/m 6 augustus 2017
Verboden fietsen te plaatsen: 3 t/m 5 augustus 2017
Verboden fietsen te plaatsen: 3 t/m 5 augustus 2017
Verboden fietsen te plaatsen: 3 t/m 5 augustus 2017
Verboden fietsen te plaatsen: 3 t/m 5 augustus 2017 (mindervalide dek)

8.2 Verboden te parkeren (parkeervakken)
Amstelsluizen (286-300)
Utrechtsedwarsstraat 174
Looiersgracht (1-19 / 32-38)
Prinsengracht (350-368)
Amstelveld (343-353 /34-36)
Oudezijds Voorburgwal (18 t/m 50)
Spuistraat (95 - 125)
Spuistraat (100 - 118)

Verboden te parkeren: 3 t/m 7 augustus 2017
Verboden te parkeren: 3 t/m 7 augustus 2017
Verboden te parkeren: 4 t/m 6 augustus 2017
Verboden te parkeren: 4 t/m 6 augustus 2017
Verboden te parkeren: 3 t/m 6 augustus 2017
Verboden te parkeren: 2 t/m 4 augustus 2017
Verboden te parkeren: 3 t/m 5 augustus 2017
Verboden te parkeren: 3 t/m 5 augustus 2017

8.3 Taxistandplaatsen buiten gebruik
Keizersgracht bij Westerkerk

Taxistandplaats buitengebruik: 4 t/m 5 augustus 2017

8.4 Wegafsluitingen
Donderdag 3 augustus 2017
06:00-17:00 uur Amstel 314- 288 (tussen Achtergracht en Prinsengracht) i.v.m. opbouw Viptribune
15:00-01.00 uur afsluiting Oudezijds Voorburgwal tussen Korte Niezel en Vredenburgersteeg
Vrijdag 4 augustus 2017
06:00-12:00 uur Amstel 314- 288 (tussen Achtergracht en Prinsengracht) i.v.m. opbouw Viptribune
19.00-02.00 uur afsluiting Regulierdwarsstraat tussen Koningsplein en Vijzelstraat
17.00-02.00 uur afsluiting Regulierdwarsstraat tussen Vijzelstraat en Rembrandtplein
17:00-00:00 uur afsluiting Prinsengracht tussen Utrechtsestraat en Reguliersgracht
19.00-02.00 uur afsluiting Utrechtsestraat vanaf Herengracht richting Rembrandtplein
17.00-02.00 uur afsluiting Zeedijk tussen Stormsteeg en Sint Olafsteeg
17.00-01.00 uur afsluiting Keizersgracht vanaf Leliegracht i.v.m. Drag Olympics op Westermarkt
17:00-02:00 uur afsluiting Spuistraat vanaf Hekelveld/ Martelaarsgracht i.v.m. straatfeest Prik
Zaterdag 5 augustus 2017
16.00-02.00 uur afsluiting Regulierdwarsstraat tussen koningsplein en Vijzelstraat
15.00-02.00 uur afsluiting Regulierdwarsstraat tussen Vijzelstraat en Rembrandtplein
12:00-01:00 uur afsluiting Prinsengracht tussen Utrechtsestraat en Reguliersgracht
16.00-02.00 uur afsluiting Utrechtsestraat vanaf Herengracht richting Rembrandtplein
15.00-02.00 uur afsluiting Zeedijk tussen Stormsteeg en Sint Olafsteeg
16.00-01.00 uur afsluiting Keizersgracht vanaf Leliegracht i.v.m. feest homomonument
15:00-01:00 uur afsluiting Elandsstraat vanaf Konijnenstraat i.v.m. feest café Saarein
15:00-02:00 uur afsluiting Spuistraat vanaf Hekelveld/ Martelaarsgracht i.v.m. straatfeest Prik
Zondag 6 augustus 2017
06:00-12:00 uur Amstel 314- 288 (tussen Achtergracht en Prinsengracht) i.v.m. afbouw Viptribune
Maandag 8 augustus 2016
06:00-17:00 uur Amstel 314- 288 (tussen Achtergracht en Prinsengracht) i.v.m. afbouw Viptribune
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8.5 Afmeer verbod
Oudezijds Voorburgwal (18 t/m 50)
Amstelsluizen (t.h.v. 286)
Prinsengracht (t.h.v. 321-329)
Prinsengracht (t.h.v. 717-721)
Prinsengracht (436-440)

Verboden aan te meren: 1 t/m 7 augustus 2016 (grachtenconcert)
Verboden aan te meren: 2 t/m 7 augustus 2016 (viptribune)
Verboden aan te meren: 3 t/m 5 augustus 2016 (hotel Pulitzer)
Verboden aan te meren: 3 t/m 5 augustus 2016 (hotel 717)
Verboden aan te meren: 4 t/m 5 augustus 2016 (mindervalide dek)

Nieuwe Herengracht tijdens botenparade gelden de volgende regels:
Amstel - Weesperstraat
beide zijdes aanmeren toegestaan
Weesperstraat - Anne Frankstraat
alleen aan zijde J.D. Meijerplein afmeren toegestaan
Anne Frankstraat - Prins Hendrikkade
algeheel afmeerverbod m.u.v. Kadijksplein gedeelte

8.6 Stremmingen op het water
Oudezijds Voorburgwal
Ringvaart t.h.v. de Schollenbrugstraat
Westerdok/Korte Prinsengracht/Prinsengracht
Amstel/Nieuwe Herengracht/Oosterdok

gehele stremming
gehele stremming
gehele stremming
gehele stremming

2 aug 07:00 uur - 4 aug 18:00 uur
4 aug 16:00 uur - 5 aug 21:30 uur
5 aug 10:00 uur - 5 aug 20:00 uur
5 aug 10:00 uur - 5 aug 18:00 uur

gestremd voor scheepvaart
gestremd voor scheepvaart

3 aug 10:00 uur - 7 aug 16:00 uur
3 aug 12:00 uur - 6 aug 12:00 uur

niet bediend voor scheepvaart
niet bediend voor scheepvaart

5 aug 10:00 uur - 5 aug 18:00 uur
5 aug 10:00 uur - 5 aug 18:00 uur

8.7 Stremming Amstelsluizen complex
Westelijke sluiskolk 1
Westelijke sluiskolk 2

8.8 Geen bediening van bruggen
Nieuwe Vaart - Kattenburgerbrug
Zoutkeetsgracht - Pete Maijenbrug
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