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De bewoners van de negen straatjes-buurt, georganiseerd in bewonersgroep Grachten9+, 
tekenen bezwaar aan tegen het uitgeven van een terrasvergunning aan Joe & The Juice, 
Runstraat 13 D 
 
Weer een terras in de Runstraat gaat, naast geluidsoverlast, nog meer problemen opleveren 
voor een vrije doorgang op de stoep. Het zal het vijfde terras in de straat worden, recht 
tegenover het grote terras van café De Doffer (nr 12 en 14). 
 
De breedte van de stoep is hier maximal 2.50m, inclusief de stoeprand. Om een 
doorloopruimte van 1.50m te houden, blijft er voor het terras 1m over. 
Ervaring heeft geleerd dat die ruimte niet volstaat: bij gebruik zullen tafels en stoelen 
voortdurend over deze begrenzing heen gaan. Personeel is niet alert genoeg om dat te 
reguleren, melden bij handhaving blijft bijna altijd zonder resultaat. 
 
In de brief van B&W van 17-12-2018 ‘Maatregelen Binnenstad 2019 lezen we bij punt 16, 
dat er een onderzoek komt naar de doorloopruimte op de stoepen, specifiek bij terrassen.  
Ook bij het terrassenplan Nieuwe Zijds Voorburgwal Zuid zien we de intentie om de 
loopruimte op de stoep te vergroten. 
Ook willen we wijzen op de woorden van burgemeester Halsema, gesproken op 13 januari jl 
in De Balie op de debatavond ‘Amsterdam, de stad waar alles kon’ dat de straat ook van de 
bewoners is en dat de bewoners weer het gevoel moeten krijgen dat het ook hun straat is. 
 
Bewonersgroep Grachten9+ heeft in eerdere zienswijzes met betrekking tot 
terrasvergunningsaanvragen erop gewezen dat bewoners veel problemen ervaren met het 
innemen van openbare ruimte van mn horeca. 
In een tien punten-pamflet hebben we in september 2018, als één van de speerpunten, bij 
het stadsdeel en het gemeentebestuur aandacht èn aanpak gevraagd voor het commercieel 
uitbaten van de openbare ruimte: we hebben aangegeven dat vergunningen veel te 
gemakkelijk verleend worden en dat adequate handhaving ontbreekt. 
 
Het kantelpunt lijkt ons inmiddels al voorbij en door nòg een terrasvergunning te verlenen 
zal het wooncomfort in Runstraat -een woon- en winkelstraat- verder dalen. 
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