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Dagelijks Bestuur stadsdeel Zuid 
De Raadsgriffier van Zuid 
 
Schriftelijke vragen op grond van het  reglement van orde voor de raad door de wijkpartij  
Zuid- en Pijpbelangen, inzake het verdwijnen van grachtenlantaarns in delen van stadsdeel Zuid. 
 
Geacht Dagelijks Bestuur, 
 
Op 7 oktober jl. verscheen een publicatie in de stadsdeelkrant over de vervanging van de 19e eeuwse 
grachtenlantaarns in de Diamantbuurt. 
Behoudens de publicatie in de stadsdeelkrant zijn de bewoners, noch de raadsleden van stadsdeel Zuid 
hiervan op de hoogte gesteld, waarbij bewoners in de Diamantbuurt zonder dat zij inspraak kregen voor 
voldongen feiten zijn gesteld. 
Momenteel is er veel ophef ontstaan in de media en de bewoners zijn kwaad. 
 
-Is het Dagelijks Bestuur bereid om de vervanging van de door bewoners zeer gewaardeerde 
grachtenlantaarns op te schorten, alsmede vervanging van de 19e eeuwse straatlantaarns voor de 
Diamantbuurt te heroverwegen, aangezien betreffend plaatsingsbesluit zonder inspraak tot stand is gekomen? 
 
De Diamantbuurt heeft volgens de welstandkaart de hoogste orde wat betreft  de stedenbouwkundige-  en 
architectonische zone.  
Hoewel deze buurt van vroeg 20e eeuwse oorsprong is, passen de bestaande grachtenlantaarns beter bij het 
bijzondere monumentale karakter van de Diamantbuurt in de overgang naar de 19e  eeuwse Pijp. 
Deze buurt heeft dezelfde architectuur als de Bertelmanbuurt waar deze 19e eeuwse straatlantaarns nog 
steeds aanwezig zijn en onlangs zijn gerestaureerd.  
Dit is ook het geval op de Jan van Goyenkade met aangepaste armaturen. 
De bewoners in De Pijp en in het bijzonder in de Diamantbuurt zijn zeer gehecht aan hun lantaarnpalen.  
Zij wensen niet dat deze grachtenlantaarnpalen worden verwijderd voor de  minder stijlvolle, niet bij de 
buurt harmoniërende lantaarnpaal. 
 
Het raadslid van de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen heeft in de vorige raadsperiode bij de discussie over de 
belichting van monumentale gebouwen geëist, dat in Oud-Zuid de grachtenpalen niet vervangen zouden 
worden.  
Het DB negeerde onze fractie toen wederom als te doen gebruikelijk.   
Dit plan wordt nu in het geniep doorgevoerd. 
 
Wat zijn de argumenten van het Dagelijks Bestuur om een dergelijk negerende handelwijze jegens burgers te 
praktiseren? 
Is hier sprake van mandatering? Zo ja, kan dit dan worden ingetrokken? 
 
De fractie wenst z.s.m. beantwoording van deze schriftelijke vragen door het DB van stadsdeel Zuid.  
In afwachting van de mening van de burgers over dit niet ruim van te voren aangekondigde verlichtingsplan, 
dienen de komende werkzaamheden naar de mening van Zuid- en Pijpbelangen direct te worden stilgelegd. 
 
Het raadslid van de fractie van Zuid- en Pijpbelangen       Theo Keijser         w.g.            
 
Door buurtbewoners zijn onderstaande  raamposters verspreid die in de wijk zijn 
opgehangen. 
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( hang dit voor uw raam) 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


