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AMSTERDAM

door Richard 
van de Crommert

AMSTERDAM • Bij de eer-
ste ondernemers in de
stad is de aanslag voor de
dit jaar opnieuw ingevoer-
de reclamebelasting bin-
nengekomen.

Reclamebelasting is in
Amsterdam verschuldigd
voor bijvoorbeeld de naam
van een winkel op of aan de
gevel, maar ook op de etala-
geruit, eigenlijk alles wat je
onder reclame kunt scha-
ren. Restaurants moeten
ook betalen voor de ver-
plichte menukaart die aan
de gevel moet hangen. 

Om de belasting vast te
stellen, gaan ambtenaren de
stad in en maken foto’s van
de winkelgevels en etalages.
Nu blijkt dat de gemeente-
belastingen reclame ruim

definieert. Bij Aurora, een
verlichtingswinkel op de
Vijzelstraat, wierpen ze al
een blik op de gemeentelijke
aanslag. Wat bleek? De zaak
moet ook betalen voor de
A4’tjes die het tijdens de
lockdown op de etalageruit
heeft gehangen, met daarop
de tekst ’Wij bezorgen ook’,
bedoeld om in de periode
dat de zaak verplicht dicht
moest, toch nog wat omzet
te draaien. Daar moet nu
achteraf belasting over wor-
den betaald. 

Dat schoot bij onderne-
mer Leo Plugge van de licht-
winkel in het verkeerde
keelgat. „Het is totaal onre-
delijk”, vindt hij. Bij de ge-
meente heeft de onderne-
mer aangegeven het te gor-
tig te vinden dat Aurora
moet betalen voor deze ui-
ting. „Later zat het ook niet

meer in het systeem”, zegt
hij. „Het zal waarschijnlijk
niet zo zijn dat ik daardoor
minder belasting moet gaan

betalen, maar dat is dan
maar zo. Ik was er een paar
dagen goed boos over.” Hij
heeft zijn collega-onderne-
mers in de Vijzelstraat al-
vast gewaarschuwd dat de
belasting verraderlijk kan
zijn. 

Dat merkt Pien Thate van

Voormelding reclamebelasting klopt niet altijd
MKB-Amsterdam ook. Dat
komt onder andere doordat
de belastingverplichting
niet op de mat ploft. „Ik
denk dat een boel onderne-
mers nog niet hebben geke-
ken”, zegt Thate. 

„Voorheen
kreeg je een
factuur per
brief. Nu zit
het achter in
een portaal.
Nog niet veel
ondernemers
hebben de
tijd gehad om
daar een kijkje te nemen.
Wij vragen ons af waarom
het zo moeilijk is gemaakt”,
zegt ze. 

Een woordvoerder van
het college van B en W zegt:
„Sinds 2022 wordt de recla-
mebelasting geheven, maar
ondernemers krijgen de

periode januari en febru-
ari, toen er nog corona-
maatregelen van kracht
waren, in mindering ge-
bracht op hun aanslag, die
volgend jaar volgt. Verder
is het zo dat ondernemers

geen reclame-
belasting hoe-
ven te betalen
voor uitingen
die minder
dan 10 weken
zichtbaar zijn
geweest. Als
de voormel-
ding die on-

dernemers nu ontvangen is
gebaseerd op onjuiste in-
formatie dan raden wij hun
aan om contact op te ne-
men met de gemeente, zo-
dat dit gecorrigeerd kan
worden voordat de belas-
tingaanslagen verstuurd
worden.”

Leo Plugge van lampenwinkel
Aurora was onaangenaam
verrast door de vooraankondi-
ging. FOTO RICHARD MOUW

Ambtenaren
maken foto’s
van gevels en
etalages
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Een deelscooter van het bedrijf Check is uit het IJ gevist en op de kade gezet. Het is onduidelijk hoe de scooter in het Amsterdamse water is beland.
FOTO RONALD BAKKER

Angst voor sabotage door coalitiepartijen

’Referendum
krijgt geen kans’

door Marijn Schrijver

AMSTERDAM • Nadat zij
eerder – onterecht –
een referendum over
windturbines blok-
keerden, willen de
provinciale coalitiepar-
tijen nu ook behande-
ling in tweede instantie
frustreren. Dat vreest
de oppositie.

Met voldoende handteke-
ningen op zak, diende Joost
de Groot van de Amster-
damse actiegroep Wind-
alarm eerder dit jaar een re-
ferendumverzoek in. Hij wil
een volksraadpleging over
afschaffing van de afstands-
norm van 600 meter tussen
windturbines en woningen.
Coalitiepartijen GL, VVD,
D66 en PvdA blokkeerden
het referendum. Afgelopen
maand kregen die partijen
een harde tik op de vingers
van de provinciale bezwa-
rencommissie. Hun argu-
mentatie werd als ’onwaar’
bestempeld.
De Provin-
ciale Staten
moeten in
december
opnieuw
over het re-
ferendum-
verzoek be-
slissen.

De oppositiepartijen twij-
felen sterk of het deze keer
wel een eerlijke kans maakt.
Maandagochtend bleek uit
overleg tussen alle fracties
dat de coalitie liever niet het
onderwerp vooraf in een

commissie behandelt. Daar
is ruimte voor uitgebreider
debat en kunnen bovendien
burgers inspreken.

„Ik weet honderd procent
zeker dat ze
het blokke-
ren”, zegt
Daniël van
den Berg
(JA21) die
het overleg
gevolgd
heeft. „Het
gevolg is dat

insprekers niet langs kun-
nen komen. Ze willen dit
verhaal zo snel mogelijk af-
ronden.” Van den Berg
denkt dat de coalitiepartij-
en niet zitten te wachten op
alle insprekers. Bij een eer-

der debat over windturbi-
nes waren dat er zo’n 150.
„Daar waren ze heel verbol-
gen over.” JA21 wil wel dat
het referendum er uiteinde-
lijk komt en ’dan de demo-
cratie zijn werk laten doen’.

Schandalig
D66-fractievoorzitter

Amélie Strens was maandag
als enige coalitiepartner be-
reikbaar. Zij zegt dat er vol-
gende week maandag nog
een debat gevoerd wordt
over agendering in de com-
missie. „Ik ben niet princi-
pieel tegen”, zegt ze. Tegelij-
kertijd ziet ze geen ’nieuwe
inhoudelijke informatie’ en
twijfelt Strens hardop of het
zin heeft als er weer hon-

derd insprekers komen.
„Een schandalige schoffe-

ring”, noemt De Groot van
Windalarm de dreigende
blokkade. Hij kreeg nog een
e-mail van de provincie
waarin een commissiever-
gadering voorgespiegeld
werd waar hij zou kunnen
inspreken. „Ik had echt niet
verwacht dat ze het debat
uit de weg zouden gaan. Dit
is toch heel treurig als je het
hebt over de nieuwe be-
stuurscultuur?” Hij hoopt
dat de coalitiepartijen nog
tot inkeer komen. 

’Ze gaan
het debat
uit de weg’

De afstandsnorm voorkwam de
komst van veel windturbines in
Amsterdam.
FOTO MICHEL VAN BERGEN

door Mascha de Jong

AMSTERDAM • In Nieuw-
West wordt momenteel
volop gestemd op projec-
ten die in aanmerking
komen voor het Buurt-
budget 2022. Groene,
duurzame, sociale en
educatieve plannen vech-
ten om 916.000 euro, die
het stadsdeel in totaal
beschikbaar stelt. Het
plan van het Calandlyce-
um, de zogenoemde Recy-
clingbank, lijkt het meest
compleet van allemaal.

Technasium-docent Ma-
riëlle van den Ende en on-
derwijsassistent Maurice
Bos moeten alle leerlingen
nog informeren, maar het
oogt als een meervoudige
win-win als ze het buurt-
budget binnentrekken: met
een nieuwe shredder en 3D-
printer willen zij leerlingen
in staat stel-
len allerlei
handige
gadgets, zo-
als telefoon-
hoesjes, te
maken voor
buurtgeno-
ten. De be-
nodigde materialen komen
van plastic flessen die geïn-
teresseerden zelf op school
aanleveren. Van den Ende
stellig: „We gaan hier alleen
geen lege flessen inlever-
punt beginnen, schrijf dat
er maar bij.”

Buurtgenoot en onderne-
mer Guido Terhorst is, op

aanraden van de gemeente,
bij het project betrokken ge-
raakt. Terhorst: „Ik had oor-
spronkelijk een buurtbud-
getidee om plastic afval een

tweede le-
ven te geven
via een
shredder en
een 3D-prin-
ter. Het is de
toekomst: je
kan van alles
maken van

oud plastic. Niet alleen tele-
foonhoesjes, ook opberg-
boxen bijvoorbeeld.”

Onderwijzeres Van den
Ende vult aan: „Wij dachten
in eerste instantie aan een
Repair Café/Makerslab op
het Calandlyceum. Mensen
uit de buurt zouden hun ka-
potte spullen kunnen bren-

gen, die de leerlingen zou-
den repareren. Het ging ons
niet alleen om de techni-
sche kennis die leerlingen
zo opdoen, maar ook om de
interactie tussen buurt en
school. In onze ogen mag de
school veel meer een buurt-
functie gaan vervullen in de
toekomst. Dat mensen hier
komen, omdat er van alles te
doen is en niet alleen omdat
ze een paar keer per jaar
voor een oudergesprek
moeten komen.”

Met z’n drieën hebben ze
een nog sterker, gezamen-
lijk Buurtbudget-plan uitge-
werkt. Bos: „Als het door-
gaat, kunnen de leerlingen
straks vazen, bloembakken,
potjes, bakjes, de sluiting
van een riem of zelfs schaak-
stukken maken. En natuur-

lijk telefoonhoesjes die van
één plastic fles gemaakt
kunnen worden. Dat is pas
het begin hè, want dit kan je
compleet uitbreiden.”

Terhorst: „We kunnen
isolatiemateriaal maken,
bijvoorbeeld voor een hete
theekan!” Van den Ende:
„Het ene na het andere idee
borrelt op. Maar we willen
graag dat nieuwe ideeën
straks van de leerlingen zelf
komen.”

De Recyclingbank is wel
een van de duurdere initia-
tieven. Achter een Buurtfes-
tival XXL, een cultuurtuin
Osdorperhof en het ontwer-
pen van een eigen modelijn
– allemaal nog prijziger –
vragen de bedenkers 48.130
euro om het plastic/print-
project op het Calandlyce-
um van de grond te krijgen.
Op een totaalbudget van
916.000 euro is het iets meer
dan vijf procent. 

Bos: „Maar we scoren op
alle terreinen waar het
Buurtbudget voor bedacht
is. De Recyclingbank is een
investering in leerlingen,
die we voorbereiden op hun
toekomst. Het is ook goed
voor de buurt, want die
wordt er beter van. En we
maken de wereld een beetje
mooier.” Van den Ende:
„Wat willen we nog meer?”

Buurtbewoners kunnen
tot 22 november stemmen
op de Buurtbudgetplannen.
De projecten met de meeste
stemmen worden 24 no-
vember geïnformeerd.

’Wereld beetje mooier maken’

Met shredder
en 3D-printer
van €48.130 

Calandlyceum doet met totaalplan gooi naar Buurtbudget 

Het Calandly-
ceum beschikt
al over een
3D-printer
maar als het
aan initiatief-
nemers Ma-
riëlle van den
Ende en Guido
Terhorst
(midden) ligt,
komt er een
beter exem-
plaar, waar-
mee leerlin-
gen de buurt
kunnen hel-
pen.
FOTO
RICHARD MOUW

Woningcorporatie De Alliantie wil 140 sociale huurwoningen op het
Entrepotdok in stadsdeel Centrum verkopen140

AMSTERDAM • Pathé Tuschinski ver-
toont tijdens IDFA de omstreden film
R21 a.k.a. Restoring Solidarity. 

Volgens het Nieuw Israëlietisch
Weekblad gaat het om de dezelfde
documentaire die onlangs werd ver-
bannen van een kunstevenement in
Duitsland. Wetenschappers conclu-
deerden dat het werk ’antisemitisch is
en terrorisme verheerlijkt’. Daar heet-
te de film nog Tokyo Reels. 

Tuschinski is vernoemd naar oprich-
ter Abraham Tuschinski, die omkwam
tijdens de Holocaust.

’Antisemitische’
film in Tuschinski

OMSTREDEN DOCU

AMSTERDAM •
Café ’t Smalle in
de Jordaan stapt
naar de rechter
in een poging het
steigerterras te
behouden. Dat
bleek maandag-
avond tijdens de
stadsdeelcommis-
sie Centrum. „Wij
zullen wachten
met het verwijde-
ren van de steiger
totdat de rechter
daarover uitspra-
ken doet”, liet
voorzitter
Alexander Schol-

tes weten. Vol-
gens het café is de
steiger goedge-
keurd in 1987.
Daarmee zou het
niet illegaal zijn,
zoals de vorige
keer door Schol-
tes beweerd.
Voormalig uitba-
ter Piet van Dijk
heeft daarover de
correspondentie
met de gemeente
nog in bezit. Een
petitie voor het
terras telt inmid-
dels 3400 handte-
keningen.

Café ’t Smalle spant
procedure aan

’STEIGERTERRAS LEGAAL’

AMSTERDAM • Terwijl in Sydney de
voorbereidingen voor Worldpride
2023 in volle gang zijn, kreeg Amster-
dam het evenement aangewezen voor
2026. Vierhonderd InterPride-leden
uit 70 landen, beoordeelden afgelopen
week de ’bids’ van Orlando en Amster-
dam. „De InterPride-leden hebben een
lastige keuze moeten maken. In Orlan-
do zou men stilstaan bij de aanslag op
club Pulse die dan 10 jaar geleden is.
Dit belangrijke feit krijgt dan ook een
plek in ons programma”, beloofde
Lucien Spee van Pride Amsterdam.

Stad organiseert
WorldPride in 2026

LHBT+-EVENEMENT

AMSTERDAM • Café Kara-
vaan op het Kwakersplein
mag niet langer parasols,
schotten en lichtmasten
op het terras plaatsen. De
vergunning daarvoor is
ingetrokken door stads-
deel West.

„Een kleine, eerste over-
winning”, noemt Henk van
Dijk het. Hij staat omwo-
nenden juridisch bij. Zij vin-
den het terras – waar plek is
voor tweehonderd gasten –
veel te lawaaiig.

Van Dijk is van mening dat
de objecten er ’illegaal’ ston-
den. Door de enorme para-
sols ontstond er eigenlijk
een soort serre, beschrijft
hij. „Mensen konden niet
meer slapen, wisten niet
meer wat ze
moesten
doen.”

Hij denkt
dat de ge-
meente zich
ernstig ver-
giste toen zij
deze ’gehaaide ondernemer’
een vergunning gaf. Bewo-
ners waren jaren in de weer
met bezwaren, zelfs de om-
budsman bemoeide zich er-
mee en er waren professio-
nele geluidsmetingen. In de
stadsdeelcommissie kregen
zij steun van Jacqueline

Wouters (Partij van de Ou-
deren) die het keer op keer
agendeerde. „Het lijkt wel
een studentensoos”, zegt zij.

„Wij hebben niets ille-
gaals gedaan”, reageert Riad
Farhat namens de verschil-
lende eigenaren van Kara-
vaan. „De vergunning is
schijnbaar niet goed geïn-
terpreteerd door de ge-
meente.”

Terras keert terug
Volgens het stadsdeel zit

dat anders. „Destijds is de
verkeerde tekening aange-
leverd door de ondernemer
in de aanvraag voor de om-
gevingsvergunning”, zegt
een voorlichter.

Farhat zegt dat het terras
na de winter
terugkeert.
„We gaan een
nieuw terras-
plan maken,
samen met de
gemeente en
bewoners.”

Tegelijkertijd moet Kara-
vaan ook eind dit jaar een
nieuwe exploitatievergun-
ning aanvragen. Van Dijk
ziet kansen: „Dan kan je
voorwaarden stellen als ge-
meente. Het is nu zaak dat
bewoners zulke voorwaar-
den laten opnemen.”

Café Karavaan op het Kwakersplein in West.
FOTO RONALD BAKKER

Fout bij terras
café Karavaan

’Mensen
konden niet
meer slapen’

Tips? Mail aub naar amsterdam@telegraaf.nl


