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Rond Kerst 2010 rijdt tramlijn 4 hopelijk weer door de Utrechtsestraat

Bezwaren tegen
horeca in keurtuinen
De keurtuinen in de Grachtengordel zijn vanaf 1645 
beschermd. Enkel voor een tuinhuis kan vrijstelling 
verleend worden. Bedrijfsvoering in zo’n keurtuin is 
expliciet verboden.
De werkgroep Keurtuinen & Groen, Buurtgroep 
Buurt 6 en de Vereniging Amstelveldbuurt 
maken bezwaar tegen een nieuwe, bijzondere, 
horeca-vergunning voor het Bijbelsmuseum/de 
Cromhouthuizen, Huis Marseille, Museum Van 
Loon, Geelvinck Hinlopen Huis, museum Willet-
Holthuijsen en het Six Huis. Deze zes culturele 
instellingen zijn alle gelegen aan een keurtuin. 

Dat deze instellingen binnenshuis de gelegenheid 
geven voor een kopje koffie of thee of bij openingen 
voor een drankje, is prima. Maar niet dat horeca een 
(wezenlijk) deel gaat vormen van de activiteiten van 
deze musea, omdat er een grote kans bestaat dat ook 
de keurtuinen deel uit gaan maken van allerhande 
activiteiten die niet tot de museale activiteiten behoren. 
Het is nu al gebleken dat het voornemen om een Horeca 
C-vergunning te verstrekken wordt misbruikt en veel 
hinder veroorzaakt voor de omgeving. 

Een aantal van deze kleine musea maakt op internet 
nu al reclame dat alle zalen te huur zijn voor allerlei 
soorten partijen, zelfs met jaarcontracten en dat hun 
keurtuin voor feesten en partijen te huur is. Eén museum 
geeft zelfs aan dat er 250 mensen in de keurtuin 
passen en een ander museum heeft de laatste maanden 
volop bedrijfsmatig de tuin gebruikt, ondanks een 
aanschrijving van de deelraad Centrum dat dergelijk 
gebruik van de keurtuin niet is toegestaan. 

vervolg op pagina 10

Addy Stoel zwaait af
35 Jaar diende Addy het wijkcentrum d’Oude Stadt. 
Op 1 december nam zij afscheid.
We vroegen haar om een korte terugblik.

Via een korte tussenstop in Rotterdam ben ik in 1970 
uit Zeeland naar Amsterdam gekomen om Nederlands 
te studeren. Naast mijn studie werkte ik bij het Unesco 
Centrum Nederland. 
Eind 1974 kwam ik via mijn studievriendin Francine 
Rasser - zij werkte er al - bij het wijkcentrum werken. 
Het bleek een treffer in de roos. Allebei werkten we 20 
uur per week, maar vaak werden het vele uren meer. 
Het wijkcentrum dat toen nog in de Sint Olofspoort zat, 
was een bruisend trefpunt van bevlogen en mondige 
bewoners. Als vanzelfsprekend werkte iedereen naar 
vermogen en interesse. Een wereld van verschil met het 
redelijk ‘stijve’ kantoor van de Unesco. 

In die tijd roerde de Nieuwmarktbuurt zich rond de 
metrobouw, de bouw van een nieuw stadhuis en het 
behoud van sociale woningen. Het Amstelveld was net 
autovrij geworden. Nu werd daar gestreden tegen de 
nachtelijke (verkeers)overlast van de tippelzone en in 
de Leidsebuurt kwamen de bewoners in actie tegen de 
oprukkende horeca. Overal werd in die tijd geparkeerd 
en vooral op stoepen. Voor handhaving had de politie 
geen tijd, dus de ‘Amsterdammertjes’, die via het 
wijkcentrum aangevraagd konden worden, moesten 
uitkomst bieden. Het was ook de tijd van de massale 
fietsdemonstraties van ‘Amsterdam Fietst’ tegen het 
oprukkende autoverkeer en de bouw van parkeergarages 
in de binnenstad. 

Samen met Vera Amende, die jarenlang in het bestuur 
van het wijkcentrum zat, heb ik de non profit uitgeverij 

Addy vóór het rijksmonument de Tweede Chirurgische 
Kliniek op het Binnengasthuisterrein.

Een van de meest beeldbepalende panden op het terrein 
en het behouden meer dan waard. Afbraak door de 
Universiteit van Amsterdam ten behoeve van een 

mega bibliotheek zou een grote schande zijn.

De Oude Stad opgericht en boeken gemaakt over 
onderwerpen die in de binnenstad speelden. 
De opbrengsten werden weer gebruikt om een andere 
uitgave mogelijk te maken. 
Met Vera streed en strijd ik voor het behoud van 
de Keurtuinen. Officieel worden deze tuinen al 
eeuwenlang tegen bebouwing beschermd, maar keer 
op keer proberen eigenaren, vaak kantoren maar ook 
andere instellingen, de tuinen te ondermijnen met 
bijvoorbeeld ondergrondse kelders, parkeerplekken, 
grote koelinstallaties of het houden van feesten. 
Het is onbegrijpelijk dat politici vaak gevoeliger 
zijn voor de argumenten van de aanvragers van deze 
voorzieningen, dan voor het behoud van de tuinen; 
‘het verborgen goud van de stad’, zoals burgemeester 
Schelto Patijn de Keurtuinen noemde. 
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BUURTNIEUWS
Van onze correspondent Ronald Regensburg

Herinrichting Mr. Visserplein en omgeving
Nadat in de zomermaanden de hoofdrijbanen binnen 
de geplande periode zijn gerealiseerd, hebben de 
werkzaamheden nu toch vertraging opgelopen. 
Belangrijke delen zullen wel voor de Kerst gereed zijn, 
zoals het grootste deel van de verkeersrinfrastructuur, 
rode deklagen op de fietspaden en fietsoversteken, 
lussen in het wegdek die nodig zijn om de 
verkeerslichten verkeersafhankelijk te regelen, en ook 
de tramhalte in de Muiderstraat. Maar met het gebied 
voor de Filmacademie zal pas begin volgend jaar 
worden begonnen. Afhankelijk van het weer, zal dat 
stuk eind februari klaar kunnen zijn.

Een deel aan noordzijde van de Muiderstraat bij de 
Nieuwe Herengracht kan niet afgemaakt worden omdat 
daar een riool gelegd moet worden en een gasleiding 
tijdelijk verwijderd moet worden. Het is geen goed 
idee om in de winter het gas af te sluiten, daarom 
wordt de straat rond die hoek tijdelijk dichtgemaakt en 
zullen de nodige werkzaamheden later als apart project 
worden uitgevoerd, naar verwachting in mei-juni 2010.

In de Muiderstraat is een boom omgewaaid en 
een andere grote boom bleek bij trekproeven niet 
voldoende stormbestendig, noodkap is onvermijdelijk. 
Nabij de brug staan twee kleinere bomen die niet goed 
groeien door onvoldoende kwaliteit van de grond 
waarin ze staan. Voor die bomen zal kapvergunning 
worden aangevraagd. Het is de bedoeling om over 
de hele lengte van de straat de groeimogelijkheden 
voor de bomen te verbeteren en dan op de plaats van 
de gekapte bomen zo groot mogelijke exemplaren 
terug te zetten. Aan de kant van de Rapenburgerstraat 
wordt de rij aangevuld en uiteindelijk zullen aan beide 
zijden van de Muiderstraat en voor de Filmacademie 
aaneengesloten rijen bomen komen. Het plantseizoen 
is maart-april.

Touringcarhalte J.D. Meijerplein?
In de oorspronkelijke plannen rond de herstructurering 
van het Mr. Visserplein was voorzien in de aanleg van 
nieuwe touringcarhaltes (geen parkeerplaatsen) 

in de Weesperstraat. Voor bussen vanuit noordelijke 
richting zouden twee plaatsen komen ter hoogte van het 
Joods monument. 
Onder druk van bezwaren van omwonenden besloot 
de stadsdeelraad op het laatste moment dit plan niet 
door te laten gaan, echter zonder na te gaan of er een 
goed alternatief was. Op de route van IJ-tunnel naar 
Weesperplein is de even zijde van het J.D. Meijerplein 
de enige andere mogelijkheid, al is daar eigenlijk te 
weinig ruimte beschikbaar. 
Het besluit om het J.D. Meijerplein symmetrisch in 
te richten, met aan beide zijden brede stoepen en met 
aan beide zijden de fietspaden buiten de bomenrij, zou 
daarvoor moeten worden herzien. Dat is een lelijke 
tegenslag. Bovendien zullen halterende bussen daar 
veel dichter bij woningen komen te staan dan op de 
oorspronkelijk bedoelde plek in de Weesperstraat en 
het Joods Historisch Museum loopt de kans niet de 
geplande brede stoep voor de nieuwe hoofdingang te 
krijgen.

In overleg tussen stadsdeelbestuurder Koldenhof en 
wethouder Gerson heeft de centrale stad de regie 
overgenomen. Een halteringsplaats voor tenminste één 
touringcar wordt nodig geacht. Die zou dan kunnen 
komen nabij de Nieuwe Amstelstraat of meer richting 
brug. In het eerste geval is het Joods Historisch Museum 
de in het vooruitzicht gestelde brede stoep kwijt, in het 
tweede geval krijgen bewoners de bussen zo ongeveer 
onder hun raam. Het fietspad zou ter hoogte van de 
halteplaats een slinger moeten maken naar de ander 
kant van de bomen, en er zouden één of twee bomen 
voor moeten wijken. Weg mooie inrichting die jarenlang 
werd voorbereid.

Een en ander moet nog bestuurlijk besloten worden en 
dan worden voorgelegd aan de Commissie Verkeer van 
de centrale stad. Hopelijk wordt een en ander tijdig en 
naar behoren gepubliceerd, zodat bewoners en andere 
belanghebbenden tenminste hun zienswijze kunnen 
geven op de gewijzigde plannen

Expositie NUON-pleintje Nieuwe Uilenburgerstraat
Al jaren beheert het wijkcentrum een bedrag aan 
subsidiegelden dat aan de buurt ter beschikking is 
gesteld voor een kunstzinnige verfraaiing van het 
pleintje. Indertijd werd gedacht aan een schildering 
op de betonnen buitenmuur van het NUON-gebouw 
Nieuwe Uilenburgerstraat 27, maar door onenigheid met 
de kunstenaar is daar toen niets van gekomen. 

Het pleintje is recent opnieuw ingericht, een goed 
moment op iets met het subsidiegeld te doen. 
Omwonenden hebben in samenwerking met de 
werkgroep Kunst & Cultuur van wijkcentrum d’Oude 
Stadt een plan uitgewerkt voor het exposeren van 
een drietal foto’s van de fotograaf Wolf Suschitzky, 
afkomstig uit het stadsarchief. Het zijn foto’s van 
de markt op de Nieuwe Uilenburgerstraat uit het 
jaar 1935, beelden van het Joodse leven in de buurt 
waaraan de oorlog een einde maakte. De foto’s worden 
in groot formaat aangebracht, passend bij de indeling 
van de muur en in een constructie die wijziging van 
de expositie mogelijk maakt. Het wachten is op de 
benodigde toestemming en vergunningen.

Toekomst Waterlooplein en de markt
Al een tijd wordt breed gevoeld dat er wat moet 
gebeuren met het Waterlooplein en met de 
Waterloopleinmarkt. Het plein is een belangrijke 
centraal gelegen plek en de markt is sfeerbepalend 
en economisch belangrijk voor de buurt. Maar het 
gaat niet echt goed met de markt, vervlakking van 
het aanbod en verloedering liggen op de loer. Ook de 
inrichting van het plein laat veel te wensen over, zowel 
wat betreft voorzieningen voor de markt als wat betreft 
de overige inrichting van de openbare ruimte. En zelfs 
het gebruik van de gebouwen rond het plein draagt niet 
bij aan een gebied waar het prettig toeven is, denk aan 
de blinde ‘klaagmuur’ van het stadhuiskantoor.

Vrijwel gelijktijdig zijn er nu drie initiatieven om er 
wat aan te doen.
Het stadsdeelbestuur heeft een Bestuursopdracht 
“Integrale visie voor de toekomst van het 
Waterlooplein” vastgesteld, een visie over hoe in de 
toekomst het Waterlooplein en directe omgeving er 
uit zou moeten zien, zowel wat betreft de gebouwde 
omgeving, als de openbare ruimte, als de markt zelf. 
Daarbij wordt zowel gedacht aan kleine verbeteringen 
op korte termijn, als aan meer ingrijpende 
verbeteringen in de komende 5 á 10 jaar. Uitgebreid 
aandacht zal worden gegeven aan het zogenaamd 
‘maatschappelijk overleg’, overleg en samenwerking 
met direct betrokkenen en andere belanghebbenden.

Ook Vereniging de Waterloo (de vereniging van 
marktkooplieden) heeft een stuk opgesteld met 
ideeën, plannen en voorstellen om de kwaliteit en 
aantrekkelijkheid van de markt en van het plein voor 
bezoekers te verbeteren en om de werkomstandigheden 
voor de marktmensen te verbeteren: 

“Van oudste vlooienmarkt van Amsterdam 
naar modernste vlooienmarkt ter wereld”. 
Vereniging de Waterloo wil de ideeën bespreken met 
de overheid. Daarnaast zijn ideeën en suggesties van 
anderen, zoals buurtbewoners, welkom.

Tenslotte is op het gebied van de veiligheid een 
multidisciplinair team samengesteld met alle 
verschillende handhavers die met het Waterlooplein 
en omgeving van doen hebben, waaronder politie en 
marktmeester. Men gaat extra aandacht geven aan 
zowel de markt als de omgeving van de markt en men 
wil daarbij de verschillende taken beter op elkaar gaan 
afstemmen. 

Mijn laatste Buurtnieuws
Deze extra lange Buurtnieuws is tevens mijn laatste. 
Na vele jaren stop ik als vertegenwoordiger van Groot 
Waterloo in de wijkraad van wijkcentrum d’Oude 
Stadt. Ik kom daardoor verder van het vuur te zitten en 
ik zal niet meer zo goed op de hoogte zijn van de zaken 
waarover ik in deze rubriek schreef. 
Ik blijf een actief geïnteresseerde buurtbewoner en ik 
zal misschien nog wel eens een stukje schrijven, maar 
dat zal niet meer in deze vorm zijn.

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 
en Oude Schans

Moeten hier halteringsplaatsen voor touringcars komen?

Het opgeknapte NUON-pleintje in de Nwe Uilenburgerstraat

Buurtvergadering
De buurtvergadering, beheergroep openbare ruimte 
gevolgd door bewonersraad, wordt vier maal per jaar 
gehouden, zo mogelijk op de laatste dinsdag van de 
maanden februari, mei, september en november, van 
19.30 tot 22.30, in het Mozeshuis, Waterlooplein 205.

De vergaderingen in 2010 zullen zijn op 23 
februari, 27 april, 28 september en 30 november.

Wie agenda en verslagen van de vergaderingen wil 
ontvangen, kan dat te kennen geven bij wijkcentrum 
d’Oude Stadt, telefoon 020-638 22 05.
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Ballade van de Zuidertoren

Waar zijn de plekken van ‘t verleden
het Vondelpark, de Kalfjeslaan,

waar spreekt het hart zijn oud vermaan
waar faalt de moed om er te gaan
waar vrezen engelen te treden?,

De mooiste plek, ‘t zij vroeg of laat,
is waar de Zuidertoren slaat.

Waar zijn de kussen heengevlogen,
van ‘t Spui en de Apollolaan,

wie kon de boodschap niet verstaan
wie wilde ver en verder gaan 

wie heeft zich over wie gebogen?
Wie was vergeten, vroeg of laat

dat ieder uur de toren slaat?

Wat weet ik van de Schreierstoren
het Kolkje en de Amstelbrug

wanneer hoor ik die stem weer t’rug
de lippen warm de tong zo vlug
die éne stem uit duizend koren?

ik hoor haar nog, ‘t zij vroeg of laat
wanneer de Zuidertoren slaat

En is haar oogopslag verzonken
in ‘t water van een stille gracht

dan rust haar antilopenzacht
gelaat in spieg’ling lang verwacht

hier heeft dat licht voor mij geblonken.
Ik hoor, voel, zie, ‘t zij vroeg of laat

haar hartklop als de toren slaat.

Eens was de vracht van blonde haren
gespiegeld in de Herengracht

daar heeft Fortuna ons verwacht
daar werd het later in de nacht

dan ooit herinnering kan vergaren.
Haar haar waait om mij, vroeg en laat

wanneer de Zuidertoren slaat.

Dit water heeft de droom gedragen.
Je ziet de Blauwbrug en de Munt
wat heeft het lot ons hier gegund

hoe heeft de droom dit aangekund,
van droom op droom in vele lagen
terwijl hier naast ons vroeg en laat

de Zuiderkerk haar uren slaat.

Prinses van oevers lang betreden
van d’Amstel en de Herengracht

prinses van wandelen door de nacht
prinses van ongebroken kracht

van vreugde nu en lang geleden,
wij blijven samen vroeg en laat

zolang de Zuidertoren slaat.

RICHTER ROEGHOLT (1925 - 2005)

Kunstwerk
Er is een plan om een trapvormig kunstwerk te plaatsen 
in de Jodenbreestraat, op de brede stoep tussen rijweg en 
fietspad voor de Theaterschool, met een gedicht van onze 
illustere overleden buurtgenoot Richter Roegholt, 
de “Ballade van de Zuidertoren”. 
Acht treden, voor elk couplet een trede.
De kunstenaar Steffen Maas wilde het op het Zuiderkerkhof 
zetten, maar daar was veel verzet tegen. 
Het past ook inderdaad niet in het ontwerp van het 
Zuiderkerkhof. Maar in de Jodenbreestraat zou het heel 
goed staan. Bovendien heb je daar goed uitzicht op de toren 
en je kan er lekker in het zonnetje op de treden zitten. 
De kunstenaar zou, met enige tegenzin, akkoord zijn en de 
nabestaanden van Richter vinden het een goed idee.

INGEZONDEN post@binnenkrant.nl

De partij is ontstaan als vervolg op de petities 
en acties tégen de voor de binnenstad 
levensgevaarlijke en peperdure Noord-Zuid lijn 
en vóór een concreet alternatief plan voor de 
afbouw van een ringlijn rondom de stad, van CS 
via Amstelstation, RAI, Zuid/WTC naar Sloterdijk 
(dat gedeelte ligt er al). Het laatste deel, van 
Sloterdijk naar CS, kan eenvoudig bovengronds 
worden gerealiseerd. Van CS moet de lijn naar 
Noord wel worden afgebouwd en de reeds 
grotendeels gegraven stations kunnen voor andere 
bestemmingen gebruikt worden, bijvoorbeeld 
parkeergarage (bij de Ferdinand Bol/Albert Cuyp), 
grote fietsenstalling en discotheek (bij CS) en 
andere stedelijke functies waar in Amsterdam 
behoefte aan is. 
De oplossing met het door ons voorgestelde 
alternatief is veel beter (langs de ring bevindt zich 
veel werkgelegenheid en dus mogelijke passagiers 
in tegenstelling tot het tracé Rokin/Vijzelgracht 
waar alle grote kantoren al verdwenen zijn); 
veel veiliger (niet 40 meter diep); veel sneller te 
realiseren en veel goedkoper. Er blijven honderden 
miljoenen euro’s over waar noodzakelijke sociale 
en culturele voorzieningen mee gerealiseerd 
kunnen worden en die kunnen worden 
teruggegeven aan de belastingbetaler. 

RED AMSTERDAM is de enige partij die tégen 
de huidige Noord-Zuid lijn is en een concreet 
haalbaar alternatief heeft. Hoewel het stoppen 
van de bouw van de Noord-Zuid lijn onder de 
kwetsbare, historische binnenstad door een van 
de belangrijkste programmapunten is, is RED 
AMSTERDAM geen one issue partij. 

Wij pleiten ook voor de opheffing van de 
deelraad Centrum nu. De binnenstad is van alle 
Amsterdammers. De burgers moeten via serieuze 
inspraakprocedures en referenda veel meer 
mogelijkheden krijgen om het beleid overal in de 
gemeente werkelijk te beïnvloeden. We hebben 
ideeën over een duurzame en toekomstgerichte 
ontwikkeling van de binnenstad, de 19e en vroeg 
20ste eeuwse wijken en de grote naoorlogse 
buitenwijken. 

Speciale aandacht wordt in het programma 
besteed aan de Amsterdamse pleinen, waar 
nu vaak onnozele, ondeskundige plannen voor 

worden gemaakt. Op de Dam moeten steentjes 
komen waar je geen zere voeten van krijgt; 
het bar slechte en veel te dure plan voor de 
herprofilering van het Leidseplein moet niet worden 
uitgevoerd; en de Nederlandse Bank moet van 
het Frederiksplein verdwijnen om na sloop van de 
spuuglelijke kantoortorens plaats te maken voor 
herbouw van het prachtige Paleis van Volksvlijt. 

Wij willen dat de openbare ruimte van de stad 
meer ten goede komt aan voetgangers, fietsers, 
minder validen, ouderen, kinderen, ouders met 
kinderwagens e.d. Meer aandacht moet worden 
besteed aan woningbouw voor verschillende 
bevolkingsgroepen, werkgelegenheid, het 
samenleven van 175 nationaliteiten en de horeca. 
Er moet overal overleg komen met bewoners, 
zodat terechte wensen van Amsterdammers en 
toeristen zoals buiten staand een pilsje drinken 
op een verwarmd terras zonder overlast te 
veroorzaken aan de omgeving mogelijk is, met 
name in de “horecaconcentratiegebieden” zoals de 
Leidsepleinbuurt, het Rembrandtplein e. o. en de 
Nieuwmarkt. Overal moet gelden: geen vertrutting 
en geen overbodige verbodsbepalingen.

Het uitgangspunt voor de financiële 
realiseerbaarheid van het programma van RED 
AMSTERDAM is:  Door hoogmoed van het huidige 
gemeentebestuur (van PvdA en Groen Links) 
en haar voorgangers (ook de VVD) met dure 
prestigeprojecten als de Noord-Zuid lijn en de Zuid-
As, dreigt Amsterdam voor tientallen jaren extra 
diep in de schulden te worden gestort (honderden 
miljoenen, zo niet miljarden), waardoor er geen 
geld over is voor woningbouw en voorzieningen 
die voor de stad absoluut noodzakelijk zijn. Overal 
moet op gekort worden. De gemeente probeert 
de enorme financiële gaten te vullen door de 
verkoop van rendabele gemeentebedrijven zoals 
NUON. Aan deze foute ontwikkeling moet nu een 
einde worden gemaakt. Het geld wat er in onze 
unieke stad is moet worden besteed aan voor alle 
Amsterdammers nuttige zaken en niet langer aan 
onzinnige wethoudersdromen waar niemand wat 
aan heeft.

RED AMSTERDAM: 
Nelly Frijda, voorzitter

  e-mail:  info@red-amsterdam.nl 

RED AMSTERDAM
Op 4 december werd de nieuwe politieke partij RED AMSTERDAM geregistreerd. Een 
partij van kunstenaars en mensen die veel nadenken over en weten van onze mooie 
stad, die als doel heeft: “Het beschermen, verstevigen en uitdragen van de positieve 
kwaliteiten van de stad Amsterdam”. Het is een echte Amsterdamse partij met een echt 
Amsterdams programma. Actrice Nelly Frijda is voorzitter en bekende Amsterdammers 
sluiten zich momenteel aan als mogelijk gemeenteraadslid, lijstduwer en ondersteuner. 
De kandidatenlijst wordt in januari 2010 bekend gemaakt. 

Ronald Regensburg en Barbara Wichers Hoet kregen een vrijwilligersspeld
 uit handen van Wil Codrington, dagelijks bestuurslid van stadsdeel Centrum.

Zij stonden symbool voor alle actieve buurtbewoners in het Centrum.

Foto: 
Wim Ruigrok
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Buurtraad Amstelveld
Maandag 28 januari, en 31 maart, 20.00 - 22.00 uur
Ouderensociëteit De tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

vervolg van pagina 1
Vooral ruimtelijke ordenings- en stedenbouwkundige 
zaken interesseerden mij. Het Huis van Bewaring op het 
Leidseplein kwam vrij. De casino- en hotelmagnaat de 
heer Bouwes uit Zandvoort bedacht een mega-hotelplan. 
Zo’n bijzondere plek verdient toch een sociaal-culturele 
invulling met zo min mogelijk sloop. Terstond werd de 
actiegroep ‘Bouw-es-wat-Anders’ opgericht. 
Het behoud van Paradiso, het bestaan van De Balie 
en de sociale woningbouw op het 
Max Euweplein zijn resultaten die 
behaald zijn. Het lukte helaas niet 
de uitbreiding van de Nederlandsche 
Bank op het Frederiksplein tegen te 
houden, of de politiepost op het Singel 
te behouden. 

Wel is het bouwplan van de 
zogenoemde Vendexdriehoek 
onder invloed van bewonersacties 
drastisch veranderd en zijn de NOG-
kantoorplannen aan de Vijzelstraat 
afgeblazen. Een groot aantal panden 
tot aan de Prinsengracht zouden plaats moeten maken 
voor een wel erg saaie grote betonkolos. 
Tot mijn vreugde is wel het complex op de Nicolaas 
Witsenkade tussen de Huidekoper- en Pieter Pauwstraat 
met de markante gevel blijven staan. Zonder actieve 
buurtbewoners zou veel verloren zijn gegaan. 
Hier noem ik slechts een aantal zaken, mijn inmiddels 
oud-collega’s kunnen nog veel andere onderwerpen 
noemen die, als er geen tegenwicht geboden was, 
gewoon verdwenen zouden zijn. 
Ook vond ik het belangrijk dat bewoners betrokken 
werden bij het opstellen van de bestemmingsplannen. 
Zelf was ik vooral betrokken bij de bestemmingsplannen 
voor de Leidse/Wetering-, Amstelveldbuurt en de 
Westelijke Grachtengordel. 
Het wijkcentrum verhuisde een paar keer. 
Op de Oudezijds Voorburgwal kregen we een echte 
vierkleuren-pers. Daar is het eerste boek van De Oude 
Stad gedrukt: een overzicht van 10 jaar voorzitterschap 

van Luud Schimmelpennink, uitgegeven ter gelegenheid 
van zijn afscheid in 1978. 
Nog veel zou er van de pers rollen, niet alleen boeken, 
maar juist ook ontzettend veel brochures, pamfletten, 
uitnodigingen voor buurtvergaderingen, krantjes voor 
de wijkraadsverkiezingen en al het drukwerk voor de 
symposia die het wijkcentrum organiseerde, zoals over 
het Verkeerscirculatieplan, over de heroineverstrekking. 

Vervolgens kwam het wijkcentrum 
samen met de wijkpost 
voor Ouderen en het sociaal 
advocatencollectief Binnenstad op 
het Binnengasthuisterrein terecht; 
eerst als een soort ‘kraakwacht’ in 
het voormalige Kinderpaviljoen en in 
1987 op de huidige plek in de Nieuwe 
Doelenstraat. Vanaf dat moment zat 
het wijkcentrum prachtig centraal in 
het ‘bedieningsgebied’.

Addy vertelde nog zoveel meer; over 
het autoluw maken van de Burgwallen, de komst van de 
ABN/AMRO aan het Rembrandtplein, het behoud van 
het Prinsengrachtziekenhuis, het Binnengasthuisterrein 
dat continu onder vuur ligt ondanks dat het een van de 
oudste delen van de stad is, de strijd voor het behoud 
van het buurtkarakter van het Amstelveld en van het 
openbaar groen. 
Over de omgang tussen bewoners, ambtenaren en 
politici; hoe anders het contact is sinds de deelraad 
Centrum bestaat (minder betrokkenheid van politici 
met buurtbelangen). Over hoe belangrijk het is om 
een eenling op weg te helpen die bijna al de moed liet 
zakken, over de kracht en het uithoudingsvermogen van 
buurt- en werkgroepen, over cryptische bouwaanvragen 
in de Stadsdeelkrant die voor een ‘gewone’ burger niet 
te begrijpen zijn en over nog heel veel meer. 

Wie gaat daar nou eens een boek van maken? 
Nog hartelijk bedankt voor alles en graag tot vaak.

PS

Hogesluisbrug
Heel voorzichtig wordt steen voor steen de oude brug 
ontmanteld voorzover dat mogelijk is. Het is bovendien 
een hele operatie om al die brokken natuursteen en 
metalen ornamenten goed te nummeren en op te slaan. 
In 2011 is het geraamte van de nieuwe brug gereed en 
wordt al het kostbare materiaal weer teruggeplaatst.

Snoei of kap?
Tussen twee bomen bij Frederiksplein 1 werden vier 
parkeervakken met linten afgezet. De borden melden: 
wegsleepregeling m.i.v 4-11-09, i.v.m. bomen snoeien.
Ruim een maand later is er nog niets gedaan. Er wordt 
wel weer geparkeerd en de borden hangen scheef.
Het stadsdeel had een kapvergunning aangevraagd. Niet 
voor deze scheve boom, waaraan best iets gesnoeid mag 
worden, maar voor de boom dáárnaast, die van onderen 
behoorlijk hol en rot blijkt te zijn. De termijn voor 
bezwaar tegen de kap liep echter nog tot na 4-11-09.
En er kwam bezwaar. Het is nu wachten op de uitspraak.

Frederiksplein
Het plantsoen kreeg een grote beurt; een betere 
afwatering en vers geasfalteerde paden. Het monument 
voor Walraven van Hall laat nog op zich wachten.

IDFA in de Cineac
Eindelijk konden filmliefhebbers de Cineac bezoeken.
Voor hen was er na het vertrek van de Knakenbioscoop 
daar niets meer te beleven. Nu zat hier de centrale kassa-
hal voor het Internationale Documentaire Festival.
De toeloop was enorm en vele van de honderden 
documentaires raakten al snel uitverkocht.
Wat zou het fijn zijn als die documentaires ook in de 
Cineac zelf te zien zijn. En wel het hele jaar door.

Utrechtsestraat
Het eerste stukje stoep ligt er al evenals een nieuwe 
tramrails tussen Herengracht en Keizersgracht, maar het 
einde van het werk is nog lang niet in zicht.
De brug over de Herengracht is compleet gesloopt.
Geen boot kan er meer langs. Toch weet het publiek de 
Utrechtsestraat nog goed te vinden per fiets of met de 
auto. Het is er zelfs vaak behoorlijk druk. 
In het najaar verschenen weer eens vlaggen op de
bruggen. Ditmaal met 
de opmerkelijke tekst: 
Utrechtsestraat Milieustraat
Het is bekend dat er door 
milieuproblemen het werk 
vertraging heeft opgelopen, 
maar om daarvoor nou de vlag 
uit te steken.
Er blijkt een zogenaamde 
osmosezuil te komen (op het 
Frederiksplein) met kalkvrij 
water, waarmee zonder zeep
de tramhokjes zijn te spoelen.
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Structuurvisie 2040
Voor een frisse blik moet je soms verder kijken dan 
eigen buurt. De Structuurvisie Amsterdam 2040 leek 
me daarom de moeite van het lezen waard. 
Welke uitdagingen ziet ons gemeentebestuur voor 
Amsterdam en regio in de komende decennia?
Ik viel van de ene verbazing in de andere.

De Amstel wordt verder ontwikkeld als verbindende 
ruggengraat van twee verschillende werelden die beide 
van topkwaliteit zijn. Hoogwaardig programma en het 
uit elkaar halen van snelle en langzame verkeersstromen 
zijn hierbij belangrijke ingrediënten. Het culinaire 
centrum Ouderkerk is hierbij een centrale bestemming.

Krijg nou wat. Ouderkerk een culinair centrum? 
De Utrechtsestraat alleen al overtreft Ouderkerk 
ruimschoots in aantal fantastische eetgelegenheden. 
De bijnaam ‘Eetrechtsetraat’ is welverdiend. Ook op 
sterrengebied staat de Utrechtsestraat in de nationale 
top. Zojuist ontving chocolatier Van Soest de Retail-
jaarprijs van ING, werd Oosterling uitgeroepen tot het 
een na beste café van heel Nederland door vakblad 
Misset en verwierf Kaashuis Tromp de derde plaats 
als beste kaasspeciaalzaak. Eerder vielen al patisserie 
Kuyt en anderen in de prijzen. En vlakbij, in de 
Reguliersdwarsstraat, zit Dynasty, volgens Misset het 
beste Chinese restaurant van het land. 
Een fietstochtje met pannenkoekenstop in Ouderkerk is 
best een aanrader, maar culinair komen we niets tekort. 

In Amsterdam overstijgt de aanvraag voor evenementen 
het aanbod aan ruimte ruimschoots. Er zijn te weinig 
plekken waar een groot aantal mensen veilig plezier 

kan maken zonder dat anderen er veel overlast van 
ondervinden. Vooral in de binnenstad, waar de druk 
het grootst is, is behoefte aan nieuwe ruimte voor 
evenementen. Het Museumplein alleen kan de druk niet 
aan. Op het terrein van het Marine-Etablissement kan 
een evenemententerrein aan de stad worden toegevoegd. 
Het zal een vliegwiel zijn voor ontwikkelingen in de 
buurt, rondom het Oosterdok en Plantagebuurt ontstaat 
zo een tweede Museumkwartier met focus op VOC-
verleden, nautische functies en muziekfuncties. 

Krijg nou wat. Nog maar een paar jaar geleden 
beweerde het gemeentebestuur dit terrein absoluut nodig 
te hebben voor woningbouw, maar de Marine en het 
Rijk wilden dit extra-beveiligde terrein niet verkopen. 
Waarom geen evenementen-pretpark in Almere. 
Onze buurstad heeft immers de pretentie ooit culturele 
hoofdstad van Europa te worden.

Het WK Voetbal in 2018 en 2022 wordt gezien als een 
belangrijke mijlpaal op weg naar de Olympische Spelen 
van 2028. Amsterdam wil gaststad zijn voor dit toernooi. 
Investeringen zijn nodig om van Amsterdam een 
internationaal concurrerende en duurzame metropool 
te maken. De Olympische Spelen passen uitstekend 
bij deze investeringen en kunnen beoogde ruimtelijke 
ontwikkelingen aanjagen. Last but not least is het feit 
dat de Spelen op een gefixeerde datum moeten starten, 
een garantie voor het op tijd gereed moeten komen van 
alle ruimtelijke ingrepen.

Krijg nou wat. Een gefixeerde datum als wondermiddel 
voor het op tijd gereed komen van ruimtelijke ingrepen. 
Laten we dan maar eerst snel de data fixeren voor de 
feestelijke opening van de NoordZuidlijn, het Stedelijk, 
het Rijksmuseum, IJ-burg, e.d.

Zelfs het centrum van Amsterdam krijgt in de 
Structuurvisie 2040 enige aandacht.
Stadstraten en -pleinen kunnen enerzijds een 
verkeersgeleidende functie hebben en anderzijds als 
ontmoetingsruimte of ruimte voor uitwisseling fungeren. 
- Utrechtsestraat, Haarlemmerdijk en –straat, 
Rozengracht, Leidseplein en Rokin hebben een sterke 
uitwisseling en grote verkeersgeleiding. 
- Amstelveld, Rembrandtplein, Nieuwmarkt en 
Waterlooplein hebben een sterke uitwisseling maar 
kleine verkeersgeleiding. 
- Frederiksplein en Weesperstraat hebben een zwakke 
uitwisseling maar grote verkeersgeleiding.
En wat doen we met die kennis?

In sommige smalle straten is nauwelijks ruimte voor 
auto én fiets én tram. Daarnaast zijn er pleinen waar 
de auto storend is. Wanneer er op parallelle routes 
voldoende ruimte is voor auto’s is het mogelijk om in 
deze smalle straten en op deze pleinen auto’s niet meer 
toe te laten, met uitzondering voor laden en lossen en 
calamiteiten. De straten kunnen heringericht worden als 
fiets-, OV-corridors of wandel- of winkelgebieden. Te 
onderzoeken straten, gebieden: Utrechtsestraat, (delen 
van) Weteringschans/Sarphatistraat en Nieuwmarkt.
In belangrijke verkeersstraten, die ook als winkelstraat 
fungeren, ontbreekt vaak de ruimte om alle verkeers-
deelnemers en bezoekers een veilige en prettige straat 
te bieden. Deze straten kunnen veel beter, veiliger en 
mooier ingericht worden als de parkeerplaatsen worden 
weggehaald. 
Te denken valt aan (delen van) de Rozengracht.

Bron: www.dro.amsterdam.nl/structuurvisie
PS

Amstelveld 
De bomen zijn behouden en de bloemenmarkt is 
terug op het Amstelveld. 
Ondanks de herfstregens een prettig weerzien.
De werkzaamheden rond het plein zijn bijna afgerond. 
Technische problemen rond de boomkransen stonden 
een snelle esthetische oplossing nog in de weg. In de 
oude situatie had het plein met de bomen een open 
gelijkvloers karakter. Er waren drie proefopstellingen 
met verhoogde boomkransen aangelegd, die niet 
helemaal de schoonheidsprijs verdienden. In overleg 
met de dienst binnenstad en de bomendienst zal nu 
geprobeerd worden door iets ruimere vakken vlakke 
boomkransen te maken, enigszins vergelijkbaar met 
die op het Thorbeckeplein. Dat daar niet meteen voor 
gekozen is heeft te maken met de problematiek rond de 
erg oppervlakkig wortelende vleugelnootbomen.
Wat de ‘jeu de boulesbaan’ betreft, deze krijgt een 
nieuwe kans tegenover café-restaurant Nel, die ook 
bereid is de daarbij behorende ballen te verstrekken.

AJT

Verlichting Rembrandtplein
Nu het plein bijna gereed is begint het contrast 
tussen de subtiele verlichting van het straatmeubilair 
en de nieuwe kroonlantaarns enerzijds en het 
verblindende LED-scherm aan de gevel van Escape 
anderzijds steeds meer op te vallen.

Onlangs zijn over deze dominante lichtbron in de 
deelraadscommissie vragen gesteld door een prominente 
bezoeker van de Schillerbar, die mede namens de vaste 
clientèle, zijn ergernis uitsprak over dit fenomeen waar 
ze recht tegenin moeten kijken. Hij sprak de wens uit om 
aan dit, ten onrecht vergunde, object een eind te maken.
Hierop volgde geen enkele reactie. 
De tweede inspreker over dit onderwerp sprak 
namens de werkgroep buitenreclame. Deze vroeg 
of niet onlogisch was dat zowel de Centrale stad als 
het stadsdeel gebruik maken van dit ook door hen 
ongewenste beeldscherm voor bijvoorbeeld presentatie 
van het Masterplan Rembrandtplein, promotie voor 
I Amsterdam, burgemeester Cohen in beeld en 
permanent nieuws van AT5, dat alles geflankeerd door 
de andreaskruizen. De reactie van wethouder Iping was 
dat het allemaal niet waar is.
Een leuke opdracht voor bezoekers van het 
Rembrandtplein om dat te verifiëren én huiswerk voor 
de inspreker om de vragen dan maar schriftelijk te 
stellen.

Op 16 december opent Erik Koldenhof rond 16.30 uur
het vernieuwde middenterrein van het Rembrandtplein.

Vervolgens wordt in Club Escape een convenant ondertekend 
door het stadsdeel, ondernemers en vastgoedeigenaren over 

het onderhoud en gebruik van het plein.

Breed horeca overleg
 De werkgroep horeca overlast en overleg Jordaan 
(H%J) heeft burgemeester Cohen verzocht een 
nieuw centraal horeca overleg met alle betrokkenen 
tot stand te brengen. 
Dit overleg moet behalve oplossingen voor klachten 
van bewoners ook ruimte bieden om de animositeit 
tussen horeca en bewoners te verminderen. 
De eenvoudige tegeltjeswijsheden “Had je maar niet 
in de stad moeten gaan wonen” en “Het is altijd maar 
één iemand die er klaagt” liefst nog met de toevoeging 
“dat het een oud wijf is, die hier net is komen wonen” 
liggen iets genuanceerder. Niet alleen het H%J 
maar ook bewoners uit Oud Zuid o.a. het Gerard 
Douplein constateerden een grote verandering in de 
uitgaansproblematiek en onduidelijke handhaving.
Een door ambtenaren ondersteunde werkgroep waar 
zowel horeca als bewonersvertegenwoordigers inzitten, 
kan meer duidelijkheid bieden over de handhaving van 
bestaande regels, de redenen waarom er zulke regels 
zijn en de onduidelijkheden rond gedifferentieerd 
terrassenbeleid c.q sluitingstijden.
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Maatschappelijke Dienstverlening
Amsterdam-Centrum & Westerpark

Loket Zorg en Samenleven
Dienstencentrum d’Oude Stadt
Sint Antoniesbreestraat 32, 1011 HB Amsterdam
Dienstencentrum Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1, 1018 LS Amsterdam

Via Loket Zorg en Samenleven/Blankenberg
houden Maatschappelijk Werk, Sociaal Raads-
lieden en Ouderenadviesbureau gezamenlijke
spreekuren op de volgende adressen:

Inloopspreekuur
Dag Tijd  Adres
Maandag 9.00 – 12.00 uur Kleine Wittenburgerstraat 1
Dinsdag    13.00 – 15.00 uur Sint Antoniesbreestraat 32
Woensdag 9.00 – 12.00 uur Sint Antoniesbreestraat 32
Donderdag 9.00 – 12.00 uur Kleine Wittenburgerstraat 1
vrijdag  geen inloopspreekuur

Telefonisch bereikbaarheid
ma t/m vr 9.00 - 15.00 uur, tel. 557 33 33

Maatschappelijk Werk
ma t/m vr 12.00 – 12.30 uur (alleen voor vaste cliënten)

Ouderenadviesbureau
ma t/m vr 12.00 – 12.30 uur (alleen voor vaste cliënten)

Sociaal Raadslieden
ma en di 12.00 – 12.30 uur (alleen voor lopende zaken)

U kunt bij Loket Zorg en Samenleven ook terecht
voor woningaanpassingen en buurtbemiddeling
(e-mail: buurtbemiddeling@blankenberg.nl)

Bureau Schuldhulp Centrum
• Telefonisch spreekuur:
 ma di do vr van 9.00 – 11.00 uur, tel. 557 33 91
•  Inloopspreekuur:
 ma di do van 9.30 – 10.30 uur

Echtscheidingsspreekuur
• Inloopspreekuur
 vr van 9.30 – 11.00 uur
 Eerste Laurierdwarsstrraat 6,
 1016 PX Amsterdam

www.blankenberg.nl

SPONSORS

Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl
open:
maandag tot en met vrijdag 8.30-17.30 uur
donderdag tot 20.00 uur
zaterdag 10.00-14.00 uur
bij spoed buiten openingstijden tel. 592 33 15

TASTEVIN DEHUE
WIJNKOPERIJ

Nieuwe Herengracht 18s
1018 DP Amsterdam
T. 623 5877 F. 620 6365
www.tastevindehue.nl

Advocaat
nodig?

Kies voor persoonlijke
betrokkenheid en
uitstekende juridische
dienstverlening

Sarolea & Van Seumeren
Advocaten
Foeliestraat 16-III
1011 TM Amsterdam

ruime ervaring met:
•  Arbeidsrecht
•  Bestuursrecht
•  Huurrecht
•  Personen en familierecht
•  Strafrecht
•  Verzekeringsrecht

Voor een afspraak met
één van onze advocaten
belt u: 020-6383483.
Gratis eerste advies op ons
inloop-spreekuur:
maandag 16.00 – 17.00 uur
Bezoekadres: Foeliestraat 14-III

Aangesloten bij:
Vereniging Sociale Advocatuur Nederland
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BlankenbergStichting

www.wswonen.nl
Woonspreekuur

Alles over huren
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55

Inloopspreekuur elke woensdag van 14-17.00 uur en van 19-20.00 uur
tel 622 42 88

Huurteam
Het huurteam helpt huurders met het voeren van huurprijs- en onderhoudsprocedures. 

Het huurteam werkt op afspraak
tel 421 48 68 of e-mail: centrum@wswonen.nl

Café
Waterlooplein ‘77

Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Kleine Woningaanpassingen 
en Klussen 

Voor 55+ ers en mensen met een 
handicap
- o.a. verhoogd toilet / douchestoel /
  handgrepen (gratis)
- klussen (€ 2,- + materiaalkosten)
- advies is altijd gratis
www.blankenberg.nl
Tel: 557 33 38
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Lezingen
Tweede en vierde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,00 inclusief thee en koffie

  13 januari Buurtgenote Gerda van Ham, kunsthistorica, geeft 
een PowerPoint presentatie IJSPRET naar aanleiding van de unieke 
overzichtstentoonstelling van winterlandschappen van Hendrick 
Averkamp (1585-1634), t/m 15 februari in het Rijksmuseum.

  27 januari Buurtgenoot Auke Bijlsma, bioloog en ex-
gemeenteraadslid en Pieter Bol, arts, spreken over de problemen 
rond de geplande rivieraanpassingen die OVERSTROMINGEN 
DOOR KLIMAATVERANDERINGEN moeten voorkomen. 
Pieter over de actiestrijd in de negentiger jaren voor het behoud van 
rivierlandschap en Auke over wat er in de toekomst moet gebeuren 
om landschap en zoetwatervoorraad veilig te stellen.

  10 februari Buurtgenoot Dolph Kohnstamm, initiatiefnemer en 
redacteur van het CULTUREEL WOORDENBOEK dat nu een 
website is geworden. In zijn voordracht vertelt hij iets over de 
geschiedenis van het boek en laat hij zien hoe de website werkt.

  24 februari Gabri van Meerwijk fysiotherapeut en manueel 
therapeut, als consulent verbonden aan de afdeling Handchirurgie 
van het AMC, houdt ‘open spreekuur’, waar aanwezigen 
vragen kunnen stellen over hun (eigen) HANDLETSELS en -
AANDOENINGEN. Als afsluiting een PowerPoint presentatie met 
120 handen!

  10 maart Willemijn Stokvis, kunsthistorica en Cobra-expert, houdt 
een lezing over de COBRABEWEGING (1948-1951). Niet alleen 
de bekende Appel, Constant, Corneille en Lucebert zullen worden 
besproken, maar de hele veelzijdigheid van deze multidisciplinaire 
en politiek geëngageerde beweging.

  24 maart Buurtgenote Kathie Somerwil-Ayrton, militair-historica 
vertelt over ALEXANDER DUMAS de oudere, schrijver van onder 
meer De Drie Musketiers. Kathie’s nieuwe boek en haar lezing gaan 
over het jaar 1858-1859 waarin hij in RUSLAND verbleef en leefde 
als de ‘vierde musketier’.

Films
Eerste en derde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,00 inclusief thee en koffie

  6 januari. Zweeds drama. Ingmar Bergman verfilmde een legende 
uit de 14e eeuw over een boerendochter die op weg naar de kerk 
wordt verkracht en vermoord. Als op de onheilsplek een kerk wordt 
gebouwd, ontspringt een bron.

  20 januari. Komisch drama. Over een vader die zich ten doel heeft 
gesteld het aanstaand huwelijk van zijn dochter te verhinderen. Tot 
hij een betere invulling van zijn leven ontdekt.

  3 februari. Nederlands oorlogsdrama. Gebaseerd op de bestseller 
van Jan Terlouw. Veertienjarige Michiel raakt in de ijskoude 
oorlogswinter van ‘44 op verschillende manieren betrokken bij het 
verzet. De verantwoordelijkheden maken hem volwassen.

  17 februari. Amerikaanse thriller. Congreslid Stephen Collins wil 
president worden. Zijn verkiezingscampagne wordt verstoord door 
de moord op zijn minnares. Zijn rivaal maakt daar handig misbruik 
van en er vallen op mysterieuze manier nog meer slachtoffers.

  3 maart. Romantische film. Naar een novelle van Philip Roth. 
Professor David Kepesh, vrouwenverleider, wordt voor het eerst van 
zijn leven echt verliefd en wel op de uit Cuba gevluchte studente 
Consuela.

  17 maart. Docudrama. Waargebeurd verhaal van de brilliante 
student die het materialistische leven de rug toekeert. Als Alexander 
Supertramp gaat Christopher met alleen een rugzak op avontuur in 
Alaska ‘om de wereld te leren kennen zoals die ooit is bedoeld’. 

Filmarrangement met verrassing op Valentijnsdag!
Deelname: € 6,00 (uiterlijk 3 dagen van tevoren opgeven)
  Zondag 14 februari: De ruim 3 uur durende film uit 1945 over 
de mimespeler Baptiste Debureau. (film 1e deel 14-15.40 uur, 
Nostalgische Franse verrassing 15.40 tot 16.30 uur, 2e deel film 
16.30-18 uur)

Exposities
De toegang bij de openingen is vrij. Bezichtigingstijden: woensdag, 
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, dinsdag en donderdag 
van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak

  nog t/m12 januari 
Positiebespiegelingen
Olieverfschilderijen van Jan Willem van Hamel

  15 januari t/m 23 februari 
Meisjes, Jongens en Bloemen
Olieverfschilderijen van Tine Lebesque
Opening vrijdag 15 januari om 16.30 uur

  26 februari t/m 6 april
Geleid door het toeval
Peintisseries van Saskia Weishut-Snapper
Opening vrijdag 26 februari om 16.30 uur

De meeste cursussen beginnen weer op maandag 4 januari
Computercursussen voor beginners
(afhankelijk van voldoende deelname)
Windows XP (start 7 januari), Windows Vista (start 9 april)

De succesvolle muziekcursus over Haydn krijgt op verzoek een 
vervolg. Op maandag 11 januari (van 14.00 tot 15.30 uur) start de 
Bach-cursus, weer onder leiding van Lieke Blom.

55+ Sociëteit de Tweede Uitleg

Lezingen 
Cursussen
Clubs
Exposities
Films

En vooral
Gezelligheid

Nieuwe Looiersstraat 29
Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen om op de hoogte te
blijven van wat er in de Tweede Uitleg te doen is?
Bel: 625 98 79
Schrijf: Nieuwe Looiersstraat 29, 1017 VA Amsterdam
Mail: tweedeuitleg@xs4all.nl
Kijk: www.tweedeuitleg.nl
of KOM LANGS

Wij zoeken ook inspirerende begeleid(st)ers 
voor onze Creativiteitsclub
en voor nog op te zetten clubs

Ons enthousiaste team van gastvrouwen 
en gastheren zoekt uitbreiding

KERSTVIERING woensdag 23 december, aanvang 14.30 uur
Ben Croon vertelt een wonderbaarlijk verhaal dat 
omlijst wordt door gitaarspel van Edsart Udo de Haes.

We zijn gesloten van 24 december t/m 1 januari.

De traditionele Nieuwjaarsborrel is op vrijdag 8 januari 
vanaf 16.00 uur met een kort optreden van onze eigen 
muziekgroep die enkele liederen ten gehore brengt.

WINTER 2009

Wat doen we: als buren met elkaar overhoop liggen 
en er niet uitkomen helpen we hen daarbij. We 
luisteren, we leiden de gesprekken, we komen niet 
met oplossingen aanzetten, we helpen de mensen 
om er samen met de buren uit te komen. Alles wat 
besproken wordt is uiteraard vertrouwelijk.
Wie zijn we: vrijwilligers, buurtgenoten, we hebben 
hiervoor een uitgebreide training gevolgd en we gaan 
altijd met zijn tweeën op pad.

We praten kort met drie betrokkenen. 

De eerste is Ties Limperg van het Maatschappelijk 
Werk van de Blankenberg Stichting.

Ties, jij doet nu al een aantal jaren, samen met een 
collega, het eerste telefonische inventarisatiegesprek 
voor buurtbemiddeling. Wat zijn jouw ervaringen?
Mijn collega’s en ik weten vrij goed wat er in de buurt 
speelt - we weten meestal of er rond de aanmelding 
meer klachten zijn en of er andere instanties mee bezig 
zijn. 
Vaak komen er ook andere problemen naar boven, 
waar we weer andere oplossingen voor kunnen zoeken. 
We werken nauw samen met de buurtregisseurs en 
Meldpunt Zorg en Overlast. Ik vind buurtbemiddeling 
nuttig werk; het voorkomt veel andere problemen, zeker 
in de binnenstad, waar iedereen zo dicht op elkaar woont 
in oude wijken. Wat mij opvalt: de mensen zijn altijd 
heel erg blij als ik hen bel. 

Aty Tromp, in het dagelijks leven remedial teacher

Aty, jij bent al vanaf 2003 vrijwilliger bij 
buurtbemiddeling. Wat maakte dat jij dat ging doen?
Ik wilde graag iets terugdoen voor de stad waarin ik met 
zoveel plezier woon.
Waar loop je wel eens tegenaan? 
Onze taak is er voor te zorgen dat er meer begrip komt 
tussen buren zodat zij samen goede afspraken kunnen 
maken om hun woon- en leefsituatie te verbeteren, 
maar daar krijgen we soms geen kans voor. Dan willen 
de buren waarmee de aanvrager van buurtbemiddeling 
graag in gesprek wil, niet praten, zelfs niet met ons. Dat 
is natuurlijk heel jammer.
Wat zijn de mooie momenten?
Als buren tijdens een bemiddeling elkaar, soms na jaren, 
voor het eerst weer aankijken en bereid zijn om met 
elkaar te praten.

Joost van der Hoeven, in het dagelijks leven student 
aan de UVA

Joost, jij hebt net de basistraining voor 
buurtbemiddelaars achter de rug. Hoe heb je dat 
ervaren?
Joost: Ik vond het leuk en leerzaam. Vooraf was 
het allemaal nog een beetje vaag voor me, maar nu 
denk ik dat ik wel weet wat me te wachten staat. De 
rollenspellen met acteurs waren nuttig en ook spannend; 
om zelf mee te doen, maar ook om naar te kijken. 
Ik voel me trouwens goed thuis in het team, ik vind het 
een leuke groep mensen. 
Je gaat beginnen met een aantal zaken waar ook jonge 
mensen bij betrokken zijn. Dat vind ik fijn, ik denk dat 
ik wel goed contact kan maken met leeftijdgenoten.
Wat vind je ervan dat je misschien wel eens tussen twee 
veel oudere mensen gaat bemiddelen?
Dat vind ik geen probleem, wel een uitdaging!

Belangstelling voor het buurtbemiddelaarschap? 
Mail naar j.doreleijers@blankenberg.nl 

Voor aanmeldingen: 
mail naar buurtbemiddeling@blankenberg.nl 
of bel naar: 557 33 38 
(maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.00)

Buurtbemiddeling Amsterdam Centrum van de Blankenberg Stichting
Drie korte interviews

Joost van der Hoeven en Aty Tromp
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In 1862 werd de verordening op de 
rijtuigen, sleden en rolwagens herzien. 
De zichtbare plaats werd nader bepaald 
aan de linker voorzijde van de kar. Ook 
kwamen de toevoegingen, dat de hangbel 
aan de onderkant ten minste 6 duim 
in doorsnede moest hebben en dat de 
molenaarsvoertuigen vanaf 31 mei 1868 
moesten dragen op 4 wielen en metalen 
veren. In 1866 werd de eis omtrent de 
ijzeren ketting en haak gewijzigd: 
‘Voerlieden of slepers, die met hun 
rijtuigen of sleden op een plaats 
stationeren of kort of lang vertoeven, 
verlaten die vervoermiddelen alleen in 
geval van dringende noodzakelijkheid. Zij 
geven dan het toezicht en de leidsels der 
paarden over aan volwassen personen. 
De bepalingen der vorige zinsnede 
zijn niet toepasselijk ten aanzien 
der voertuigen van bierbrouwers, 
azijnmakers, likeurstokers en molenaars, 
mits daarvan het bijdehandse voorwiel 
gedurende de stilstand door middel 
van een ijzeren ketting en haak wordt 
vastgezet.’

Toen de voor molenaars fatale datum 
31 mei 1868 naderde, richtten zij zich tot 
de gemeenteraad. Hun grootste bezwaar 
was gelegen in de kosten van de nieuwe 
wagens, die f 400,- per stuk bedroegen. 
Daarbij kwam de vraag hoeveel molens 
door de stadsuitbreiding nog zouden 
moeten verdwijnen, zoals in de laatste zes 
jaar al menigmaal het geval was geweest, 
zodat het aantal molenaarskarren reeds tot 
op een derde was verminderd. 
Zij vroegen of zij hun karren zo verder 
mochten blijven gebruiken, of anders 
met een kleine verandering zou kunnen 
worden volstaan.

De eis, dat de molenaarsvoertuigen 
moeten dragen op 4 wielen en metalen 
veren werd ongewijzigd gehandhaafd. 
De klinkende hangbel van het paard werd 
vervangen door een behoorlijk klinkende 
bel, zonder toevoeging omtrent de 
doorsnede. De molenaars kregen tot 
1 januari 1869 de gelegenheid hun karren 
naar de voorschriften in te richten. 
In november 1868 vroegen J.M. de Boer 
en 12 andere molenaars nogmaals voor 
hun moeilijkheden de aandacht van de 
raad, die op 9 december constateerde, dat 
op hun verzoek geen gunstige beslissing 
kon worden genomen. De molenaars 
hadden er op gewezen, dat het geen onwil 
was hun wagens te laten veranderen, maar 
volslagen onmacht, omdat de smeden en 

Onder de 46 voertuigen, die de 
Weteringbarrière in 1850 per dag passeerden, 

waren vele molenaarskarren.

wagenmakers hun om borgen vroegen, 
daar zij de omstandigheden op de molens 
wel kenden. Er waren nog maar 18 
molenaarskarren en hoe korte tijd zouden 
die nog nodig zijn? Er reden toch ook 
broodkarren en as- en vuilniskarren op 
twee wielen, van een maatschappij, die de 
aandeelhouders ruime percenten afwierp 
en dus ook de kosten van verandering 
harer karren goed zou kunnen dragen, 
en de tweewielige kokeskarren van 
de Engelse gasfabriek. De molenaars 
meenden ook, dat verzakkingen in de 
straten minder kwamen van het verkeer, 
dan wel van het ondermijnen van het 
plaveisel door gas- en waterleidingbuizen.
Zij vreesden tenslotte, dat de windmolens 
met de voortgang des tijds er spoedig 
niet meer zouden zijn, erop wijzende, dat 
er twee molens stilstonden en er begin 
1869 weer twee zouden moeten worden 
gesloopt. 
Eén der molenaars, wie afbraak te 
wachten stond, H.C. Schouten van de 
Hooiberg op het bolwerk Slotermeer, 
verzocht zijn naar oud model ingerichte 
molenaarskar nog tot 15 februari 1869 te 
mogen gebruiken, maar ook dat werd op 
23 december 1868 door de gemeenteraad 
afgewezen. En zo verdween op 31 
december 1868 een typisch voertuig uit 
het Amsterdamse stadsbeeld.

Mr. J. H. van den Hoek Ostende

Bron: Jubileum-CD-rom Genootschap 
Amstelodamum 1900-2000 met alle teksten 

van jaarboeken en maandbladen (€ 45.-).
Zie: www.amstelodamum.nl/site/

Het Genootschap Amstelodamum werd
 in het voorjaar van 1900 opgericht als 

‘eene Vereeniging tot bevordering der kennis 
van het heden en verleden van Amsterdam’. 

Een klein jaar later wilde de gemeente
 de Reguliersgracht dempen en nam

 de vereniging een tweede doelstelling aan: 
‘behoud van het stadsschoon van Amsterdam’.

Amsterdamse regelzucht
voor het verkeer rond 1860
In 1850 circuleerden er dagelijks in Amsterdam 1633 rijtuigen, waaronder 
50 molenaarskarren en -wagens. Behalve over het slijten en verzakken der 
straatkeien, waaraan in het bijzonder de 80 was- of rolwagens, die wasgoed 
maar ook wel koopmansgoederen vervoerden, schuld waren, maakte het 
gemeentebestuur zich ook zorgen over de verkeersveiligheid. 
De raad stelde in 1854 de verordening op de rijtuigen, sleden en rolwagens vast, 
met daarin onder meer: 
‘De molenaarskarren en -wagens moeten voorzien zijn van een ijzeren ketting en 
haak, waardoor, in geval van stilstand van de kar of de wagen, de wielen worden 
vastgezet. Het paard van deze karren en wagens moet altijd van een klinkende 
hangbel voorzien zijn. De ijzeren hoepels der wielen moeten een breedte hebben van 
ten minste 10 Ned. duimen en 3 streep. 
Verder moeten deze op een zichtbare plaats voorzien zijn van de naam van de molen, 
waartoe zij behoren, in zwarte letters op een witte grond geschilderd.’

De ijsbaan op het Leidseplein is vrij toegankelijk. Schaatsen zijn er te huur.

Leidseplein autovrij in 2015?
De gemeente heeft de knoop doorgehakt.
De taxistandplaats gaat richting 
Leidsebosje, de tramhalte naar de brug en 
onder het Kleine-Gartmanplantsoen komt 
een fietsenstalling voor 2700 fietsen.
Het is nog wel de vraag of er genoeg 
geld is voor deze plannen. De metro en 
een nieuwe zeesluis bij IJmuiden knagen 
zwaar aan de reservepot. Pas na de 
verkiezingen zullen we het echt weten.

Op het Kleine-Gartmanplantsoen kregen 
de hagedissen dit jaar jonkies.

Zal City dit jaar eindelijk open gaan?

Gevonden in de Korte Leidsedwarsstraat

Ook Sinterklaas bezocht het Leidseplein.

Obstakels onder arcade Carlton Hotel

Na jaren smeken afvalbak geplaatst bij de 
Zeelandbank aan het Weteringcircuit

Massa’s auto’s onder de huizen

Postkantoor in de Kerkstraat te huur.

Het is stil in Café de Gelaghkamer aan de 
Nieuwe Vijzelstraat hoek Lijnbaansgracht.



9BINNENK ANT 48WINTER 2009

Dichter dan mijn woorden
staan de seizoenen
om je heen

een kleine dood
maar zo alleen
ligt aan mijn voeten
koele steen

geen afstand
kan vergroten

je bent hier

zachte vacht
en stramme poten.

(  Versteend  )

Erica Lastdrager

De calamiteiten vorig jaar op de Vijzelgracht en de 
rapporten van de Ombudsman dwongen serieuze 
aandacht af voor de belangen van omwonenden. 
Echter de tegenwerking in het gemeentelijk apparaat 
voor betaalde belangenbehartiging van omwonenden 
duurde voort tot het plotselinge vertrek van wethouder 
Herrema. Op de valreep van zijn vertrek besloot hij 
alsnog ons een budget toe te kennen zoals dat voor 
stadsvernieuwingsgebieden en andere grote projecten in 
een stedelijke omgeving gebruikelijk was. Inmiddels is 
ook een toezegging voor komend jaar gedaan.

Wat doet de stichting met dit geld?
De doelstellingen van de stichting betreffen de 
bestrijding van de overlast en herziening, respectievelijk 
aanvulling van de bestaande schaderegeling voor de 
omgeving van de stationsbouw. De taken, die hier mee 
gemoeid zijn, konden en kunnen niet langer zonder 
betaalde arbeid verricht worden. Rente de Weerd heeft 
die arbeid op zich genomen samen met de werkgroep 
Overlast Vijzelgracht. Werkgroep en coördinator bepalen 
nu het gezicht naar buiten van de Stichting Gijzelgracht. 
De resultaten mogen er zijn, onder meer: 
-  een uitgebreide enquête vormt een trigger op diverse 
plaatsen in het gemeente apparaat om het schadeverhaal 
en de bejegening jegens belanghebbenden bij te stellen; 
nog niet eerder werd zo uitgebreid de malaise van 
winkeliers en bewoners onder de aandacht van de 
overheid gebracht.
-  een website die ook de geschiedenis van de afgelopen 
jaren weer in beeld brengt en de actualiteit volgt: www.
gijzelgracht.nl.

-  een onderzoek gestart naar de 
luchtkwaliteit op de Vijzelgracht, waarbij 
de uitstoot van de bouwput specifiek 
aandacht krijgt via het bureau “Mobilisation 
for the Environment” en met medewerking 

van het Projectbureau N/Z lijn.

Een deel van ons budget wordt uitgegeven aan juridisch 
advies, dat o. m. betrekking heeft op een hoger beroep 
bij de Raad van State. Nog steeds wensen wij meer 
bescherming in het kader van de wet Milieubeheer 
voor omwonenden en winkeliers rond de bouwlocatie. 
Een voor ons gunstige uitspraak betekent ook voor de 
toekomst dat (bizar) langdurige en grote bouwprojecten 
in een monumentale stad als Amsterdam bij voorbaat 
aan een strenger pakket milieueisen wordt gebonden.

Tenslotte stellen we vast dat de communicatie met het 
Projectbureau N/Z lijn behoorlijk verbeterd is. 
We zitten vaker aan de vooravond van ‘moeilijke’ 
besluitvorming door het Projectbureau, die tot overlast 
en risico’s kunnen leiden. Onze invloed op die 
besluitvorming is behoorlijk toegenomen, ook dat is 
een resultaat van de mensen die de stichtingsdoeleinden 
vorm en inhoud geven.

Jan Monasso

Houten trappen naar de voordeur
Ze zijn vooral te vinden in de buurten rond de Vijzelgracht.
In Amsterdam zie je verder enkel trappen en stoepen van steen. 
Onze ‘achterbuurtjes’ konden geen arduin betalen.
Om de zoveel jaren komt de timmerman van pas.
Verhuis je zware spullen, bekijk dan even van tevoren
of de trap die last wel dragen kan.

PS

Stichting Gijzelgracht komt op voor bewoners
en ondernemers rond de Vijzelgracht
Maart j.l. kwam de Stichting Gijzelgracht tot stand. Het gaat hier niet om een schrijffoutje 
maar betreft een rechtspersoon met eigen middelen. Het budget werd mogelijk gemaakt door 
politieke lobby gesterkt door de bevindingen van de Commissie Veerman. 
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Buurt 6
Tussen: Leidsegracht, 
Prinsengracht, 
Westermarkt, 
Raadhuisstraat, 
Paleisstraat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, 
Koningsplein en 
Herengracht

‘Kersttulpen’
Elk jaar zijn de kersttulpen op de 
markt te vinden. De kleine rode 
tulpjes zijn niet langer met bol dan 
15 centimeter. Ze liggen plat in een 
doosje naast de bosjes kersttakken, 
de hulst, de rode pepers kortom al 
die dingen die nodig zijn om een 
kerststukje te maken. De voorkeur 
voor vroege tulpen gaat terug tot 
1600. Toen was dat de rode tulp 
‘Duc van Tol’, die al op de bestellijsten van de Amsterdamse Hortus 
stond.  Nu is dat de ‘Briljant Star’ die wij in de kerststukjes verwerken.

Elk jaar als ik deze tulpjes zie word ik herinnerd aan de tijd dat ik 
kerststukjes moest maken met de kleine tulpjes. Mijn moeder zei dan 
dat oma en de buurvrouw dat ontzettend leuk vonden en erg blij waren 
met zo een stukje. Het was altijd een heel gedoe. 
Eerst moest ik de glazen bakjes kopen bij Termeulen (voorloper van 
Blokker) en die vervolgens vullen met nat zand. 
De tulpjes werden in het zand gezet en de dennentakjes en hulsttakjes er 
bij gestoken en tenslotte een kaars in een zelfgemaakte houder. 
Dan volgde de bezorging bij buurvrouw en oma. 
Dat was een hachelijke zaak omdat los zand geen echte steun biedt. 
Pas na dit taakje begon voor mij de kerstvakantie.

Ulrike

Nederlands Studenten Orkest
Het NSO gaat in februari op tournee en sluit af met 
een concert in het Concertgebouw op 16 februari. 
Het is een bijzonder orkest omdat het jaarlijks 
opnieuw wordt samengesteld uit studenten die zich 
naast hun studie aan hogeschool of universiteit 
intensief bezighouden met klassieke muziek. 

Na tien dagen stevig repeteren wordt het programma 
tien avonden achter elkaar uitgevoerd op alle grote 
Nederlandse concertpodia. 
Vervolgens gaat het orkest op tournee in het buitenland. 
Het NSO speelt in 2010 onder dirigent Arjan Tien, 
dirigent Atheneum Kamerorkest. Soliste is Rosanne 
Philippens. Zij won de eerste prijs op het Oscar Back 
Concours 2009. De opdrachtcompositie is dit jaar 
van Giel Vleggaar. Hij studeerde compositie aan het 
conservatorium Hilversum en Amsterdam

Goede doelen
Het is voor het NSO een traditie om geld in te zamelen 
voor studenten die het minder makkelijk hebben. 
Daarom gaat al meer dan veertig jaar een deel van de 
tourneeopbrengst naar de Stichting voor Vluchteling-
studenten (UAF) en de Algemene Nederlandse 
Gehandicapten Organisatie (ANGO). Ook wordt sinds 
2003 tijdens de Nederlandse tournee een bijzonder 
concert gegeven voor jongeren die normaliter minder 
snel naar de concertzalen gaan. Dit jaar krijgen 
basisschoolkinderen in Leiden een educatief concert om 
meer te leren over klassieke muziek en orkesten. 

Het concert op dinsdag 16 februari begint om 20.00 uur.
Gespeeld worden:
  G. Gershwin - An American in Paris
  C. Saint-Saëns - Vioolconcert Nr. 3
  G. Vleggaar - Fünf
  S. Prokofiev - Symfonie Nr. 5
Voor de concertbezoekers is er een ‘nazit’ tot 24.00 uur  
in de Spiegelzaal met zigeunermuziek. 

Kaarten via: De kassa, Concertgebouwplein 2/6,
tel. 020 671 83 45 of via: www.concertbouw.nl
(€ 18,00 - € 13,00  Korting met OV-studentenkaart, CJP)

    Eva van der Meij

Con Brio
Het jaar 2009 is voor het Amsterdams Symphonie 
Orkest Con Brio een bijzonder jaar geweest. 
Ze vierde haar 75-jarig bestaan met twee bijzondere 
concerten in het Muziekgebouw aan het IJ en 
bioscoopzaal Tuschinski. 

Beide concerten waren sterk verbonden met de 
oprichtingstijd en de huidige tijd. Het is Con Brio ten 
voeten uit. Programma’s die qua tijd, plaats en inhoud 
een eenheid vormen. Naast het jubileum van het orkest 
vierden ze het tien jarig jubileum van dirigent Peter 
Biloen. Dit was tevens voor hem een mooi moment 
om een nieuw pad in te slaan, wat het orkest voor de 
opdracht stelde een nieuwe dirigent te zoeken. 
Deze hebben ze gevonden in Gustavo Gimeno, 
tevens slagwerker in het Concertgebouworkest.

Het orkest is een groot symfonie orkest bestaande uit 
meer dan vijftig leden. Komend seizoen begeleiden 
ze op 9 januari de opera Carmen in Monnickendam, 
spelen ze in maart een voorstelling voor kinderen met de 
verhalen van Peter en de Wolf en Babar en begeleiden 
ze in mei het koor Soli Deo Gloria met onder meer de 
Messe Solenelle van Gounod. Ook voor het najaar staan 
concerten gepland. De ambitie is groot, groeien als 
orkest in omvang en kwaliteit en spannende eigentijdse 
programma’s blijven brengen.

Meespelen? Con Brio heeft nog enkele vacatures. 
Zie daarvoor de advertentie op pagina 6.

    Sebo Boerma

Luisteren naar muziek / Meespelen met muziek

Culturele activiteiten in
Sociëteit de Tweede Uitleg
Op vrijdag 12 november was er een concert van 
internationale allure. Twee jonge virtuosen, een Deense 
cellist en een Franse violiste, beiden op doorreis, 
trakteerden het publiek eerst op een duo van Maurice 
Ravel, gevolgd door een wervelend stuk van Zoltán 
Kodály. Sneltekenaar Jan Willem ter Meulen tekende 
Chouchane Siranossian en Jakob Kullberg in aktie. 

    Sonia ter Meulen

Tuschinski

vervolg van pagina 1
Bezwaren op de nota Horeca in culturele 
instellingen
De Horeca C-vergunning valt op overtredingen 
niet te controleren door de overheid. Tot op 
heden wijst niets erop dat een aantal van de 
genoemde musea zich aan het verbod zal 
houden om de keurtuinen niet te gebruiken voor 
feesten, trouwerijen, uitvoeringen, borrels e.d. 
Ook zullen onvermijdelijk bij mooi weer de 
tuindeuren open gaan en het feestelijk samenzijn 
zich verplaatsen naar de tuinen. Eveneens zal de 
tuin als rokersruimte gebruikt worden. 
Een Horeca C-vergunning zal ook een enorm 
precedentwerking hebben naar andere bedrijven 
in de 27 keurblokken. Elk bedrijf kan voor haar 
bedrijfsvoering de tuin wel op een af andere 
manier gebruiken en als het bij de een wel mag, 
waarom dan niet bij de ander.
Onduidelijkheden in de Nota
- De aanduiding ‘culturele instelling’ is 
onvoldoende uitgewerkt. Is een klein museum 
hetzelfde als een poptempel of een voormalige 
kerk? 
- Het begrip ‘Onder voorwaarden horeca 
toestaan’ is rekbaar. Is bij deze voorwaarden 
ook opgenomen hoeveel vierkante meter de 
horecaruimte mag zijn? Of de instelling moet 
voldoen aan het besluit ‘eisen inrichtingen 

drank- en horecawet’? Welke eisen worden 
gesteld aan de geluidsisolatie, brandveiligheid 
en luchtverversing (het plaatsen van airco’s in 
keurtuinen is verboden!)?
- Er zal duidelijk bepaald moeten worden 
hoeveel horeca-activiteiten, verdeeld over 
het jaar, er mogen plaatsvinden inclusief de 
ieder jaar terugkerende (gebiedsoverstijgende) 
evenementen.
- Ook het begrip ‘kleine musea’ dient beter 
uitgewerkt te worden. Wanneer is een museum 
klein?, middelgroot?, groot? En op welk moment 
kan een museum zich een museum noemen?
Hoe is het mogelijk dat het Dagelijks Bestuur 
van het stadsdeel Centrum voorstelt om de nu 
bestaande horeca-activiteiten te gedogen tot 
aan het moment dat de bestemmingsplannen 
vernieuwd zijn?
Gedoogrecht kan verworven recht worden, 
zeker als deze situatie gedurende langere tijd 
plaatsvindt. Tot op heden is niet bekend wanneer 
de bestemmingsplannen vernieuwd worden. Dit 
kan nog een hele tijd duren. Voordat een nieuw 
bestemmingsplan vigeert, is het gedoogrecht 
verworven recht geworden. 
Met gedoogrecht wordt trouwens niemand 
serieus genomen, noch een bedrijf/instelling, 
noch een burger, noch de overheid zelf. 

Beheergroep ‘9-straatjes’
Maandag 22 februari om 19.30
Claverhuis, Elandsgracht 70
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Autoloze zondag
Het is 20 september en ik loop door de binnenstad.
Ik word aangenaam verrast op de Leliegracht. Op 
straat staan gedekte tafels en er zitten mensen aan een 
brunch. Leuk, ik vraag of er iemand jarig is. Een dame 
van de organisatie legt mij uit dat ze voor het derde 
jaar de autoloze zondag hebben aangegrepen om een 
buurtbrunch te organiseren. Ze hebben allemaal zelf 
lekkere dingen meegebracht maar ook subsidie van de 
gemeente gekregen. Het zag er allemaal heel gezellig en 
verzorgd uit. Er werd ook een rondleiding gegeven in 
twee huizen door niemand minder dan Hans Tulleners. 
Een prima initiatief.
Ik leer uit het verhaal van de aardige dame dat de brunch 
er voor heeft gezorgd dat de buurtbewoners elkaar 
beter hebben leren kennen. Toen er verleden jaar een 
oude dame overleed, heeft de weduwnaar veel hulp 
gekregen van de bewoners. Dit lijkt mij een geslaagd 
buurtinitiatief, dat een positief effect heeft op de 
saamhorigheid van de bewoners.

Ik heb begrepen dat het helaas steeds moeilijker wordt 
om dit soort dingen te organiseren. Het stadsdeel is 
een log apparaat waar weinig tot geen onderlinge 
communicatie is. Het aanvragen kost veel tijd. Voor 
het eerst dit jaar moesten er ook vergunningen worden 
aangevraagd en de kosten van de leges waren hoog.
Het heeft moeite gekost om deze moderne versie van 
de autoloze zondag van de grond te krijgen. Het is 
misschien een verwarrend fenomeen. In 1973, toen 
de eerste autoloze zondag ontstond, was het een 
noodzakelijk kwaad maar het had ook iets spannends. 
Voor vele kinderen een echt avontuur; de snelwegen 
waren helemaal leeg, je kon overal rolschaatsten en 
alleen de hulpdiensten mochten erdoor. De gedachte dat 
er ook nu leuke dingen kunnen ontstaan is heel logisch.

De gemeente gaat het echter weer voor de burgers 
invullen. Het zou immers jammer zijn een kans te laten 
lopen om er een Kermis van te maken. Ik lees dat het 
de bedoeling is dat de bewoners van een stad op die 
dag dan ook kunnen genieten van rust in de stad. Dit 
wordt door de gemeente als volgt geïnterpreteerd: we 
organiseren feesten met podia in de binnenstad.
Ik lees in het plan van de gemeente het volgende: 
“Naast kleine activiteiten, komt het accent dit 
jaar op een aantal grote activiteiten te liggen. De 
gemeente roept Amsterdammers en ondernemers op 
om ideeën en voorstellen via de website kenbaar te 
maken.” Het resultaat kunt u lezen op de volgende 
site: www.autovrijedag.amsterdam.nl/ kijk op de 
evenementen kaart en huiver, er staan 50 georganiseerde 
straatevenementen op.

We schijnen niet meer zonder te kunnen, de 
georganiseerde optredens, de podia en het massa 
gebeuren. Dit zorgt juist voor extra verkeer en onrust. 
Na de drukke zomermaanden met alle festivals nog even 
de functie van Amsterdam benadrukken; stel je voor dat 
we zouden vergeten dat we in de hoofdstad wonen. 
Kom op autoloze zondag naar Amsterdam, dan is er een 
feestje!
De bewonersinitiatieven moeten weer wijken voor 
georganiseerd vermaak.

Volgend jaar podiumloze autoloze zondag? 
Ik doe verslag.

Gil Hauenstein

De buren gezellig aan tafel

MoMo
Modernisering 
Monumentenzorg
Op 28 september j.l. heeft minister Plasterk 
zijn beleidsbrief over de modernisering van de 
monumentenzorg aan de 2de kamer gestuurd. 
Deze brief is tot stand gekomen in een ‘interactief 
proces met andere overheden uit het veld’.
Het streven is om monumentenzorg een duidelijke 
plaats te geven in de Ruimtelijke Ordening en om 
cultuurlandschapen in hun verbondenheid met 
monumenten in de nieuwe wet te verankeren.
Voor de bewoners van de Amsterdamse binnenstad 
is het van belang om te weten hoe hun leefomgeving 
in de komende jaren kan veranderen door o.a. 
herbestemming van gebouwen. 

Het beleid wordt op drie pijlers gestoeld:

Pijler I
Cultuurhistorie meewegen
Dat betekent dat gemeenten bij het vernieuwen 
van bestemmingsplannen (een zich elke tien jaar 
herhalende exercitie) rekening moeten houden met 
cultuurhistorische waarden. 
Daartoe dienen zij eerst een analyse te maken van die 
waarden en aan die analyses conclusies te verbinden, 
die verankerd worden in het bestemmingsplan.
Het is voor eigenaren van monumenten van groot belang 
dat proces te volgen en tijdig in te spreken over zaken 
die hun pand en omgeving raken. Zo voorkomt men 
onaangename verrassingen. Het bestemmingsplan is een 
belangrijk instrument om cultuurhistorische waarden in 
een gebied te beschermen. Er komt een rijksstructuur 
visie waarin de verantwoordelijkheid van het rijk voor 
monumenten van nationaal belang wordt vastgelegd. 
De 60.000 rijksmonumenten worden niet opnieuw 

geïnventariseerd. Van uitdunning daarvan is niet 
direct sprake. Wel wordt bij het aanvragen van 
een monumentenvergunning bij verbouwing cq. 
aanpassing van het monument bekeken of het pand nog 
‘monumentwaardig’ is. 

Pijler II
Krachtige en eenvoudiger regelgeving
Monumentenzorg wordt steeds meer het terrein van de 
burger. De afstand tussen leek en expert wordt kleiner
Uitgangspunt is het actief betrekken van burgers 
bij het waarderen en selecteren van monumenten. 
De 50-jarengrens wil de minister laten vervallen 
(gebouw moest minstens 50 jaar oud zijn om tot 
monument verheven te kunnen worden).
Het is nieuw beleid om monumenteigenaren meer 
ruimte te geven hun monument aan de moderne tijd 
aan te passen. Denk aan isolatie van ramen etc.
Voor nieuwe eigenaren van monumenten komt er een 
informatiepakket hoe zij het best met hun nieuwe bezit 
om zouden moeten gaan: wat vooral wel te doen en wat 
vooral niet.
Kleine ingrepen aan monumenten, die het monument 
niet wezenlijk veranderen, zoals schilderen in dezelfde 
kleur en vervanging van hemelwaterafvoeren door 
hetzelfde materiaal worden vrij van vergunning. 
Overigens dienen vergunningen binnen 8 weken 
verleend te zijn met een maximale verlenging tot 
14 weken.
Verenigingen en stichtingen die meer dan 20 
monumenten beheren en die professionele 
deskundigheid aanwenden bij dat beheer kunnen 
officieel erkend worden als “Organisatie voor 
monumentenbehoud”. Dat heeft als voordeel dat 
zij onderhoudssubsidie kunnen aanvragen op een 
onderhoudsplan voor het gehele bezit en grotere vrijheid 
krijgen bij het besteden van het subsidie. De Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed zal gaan functioneren als 
kenniscentrum.

Pijler III
Bevorderen van herbestemming
Met het erkennen van de waarde van betrekkelijk 
recente monumenten en waardevolle gebouwen is het 
aantal te beschermen bouwwerken enorm toegenomen. 
Te denken valt aan de 20e eeuwse kerken en de 
Berlagebuurten in grote steden. Zelfs portiekflats uit de 
jaren vijftig komen in aanmerking. 
De omvorming van monumenten biedt grote kansen om 
de beleving van cultuurhistorische waarden te vergroten. 
De nieuwe bestemming zorgt ervoor dat een monument 
meer wordt gebruikt. Belangrijk zijn ook de kansen die 
ontstaan in de omgeving van het herbestemde project. 
Aanpassingen aan een reeds karakteristiek gebouw 
hebben een grote uitstraling op het gebied er om heen.

Er komt een subsidie voor het aanpassen van kerkelijke 
gebouwen en industrieel erfgoed tot woningen. Omdat 
voor dergelijke projecten vaak veel tijd nodig is om een 
goed plan te maken en voldoende mensen en financiën 
bijeen te brengen, komt er een steunprogramma om 
dergelijke gebouwen te beschermen tegen verloedering 
gedurende de tijd van planvorming. Er komt een extra 
subsidiemogelijkheid voor haalbaarheidsstudie en voor 
de wind en water dichtregeling. 

2011
De beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg 
komt, na aanbieding aan de Tweede Kamer, in het 
wetgevingstraject. 
De verwachting is dat in 2011 de veranderingen in de 
monumentenwet 1988 zijn doorgevoerd.

UW

Deze beleidsbrief, publicatienummer 08BK2009B013 
‘Modernisering Monumentenzorg’ telt 119 pagina’s en is 

verkrijgbaar bij de Rijksoverheid, tel. 070-412 34 56.
Ook is de beleidsbrief te raadplegen op:

www.minocw.nl/moderniseringmonumentenzorg

© Ruth Oria
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Geveltuin voor komend voorjaar
Bewoners uit de Nieuwmarkt, Burgwallen, Amstelveldbuurt, 
Groot Waterloo en Westelijke Grachtengordel, die een 
geveltuin voor hun woning willen, kunnen hiervoor nu een 
aanvraag indienen. De geveltuintjes worden in maart en april 
2010 aangelegd door de stratenmakerij zodat ze plantrijp zijn 
in mei. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Op 15 mei wordt, in samenwerking met het stadsdeel Centrum, de 
jaarlijkse Geveltuinendag op het J.W. Siebbeleshof georganiseerd 

om de nieuw aangelegde geveltuintjes een startimpuls te geven. 
Ook mensen die al geruime tijd een geveltuin of plantenbak hebben, zijn hier welkom.

De aanvraag voor uw geveltuin kunt u richten aan: 
Veronika Esser, Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam. 
(tel. 623 55 76) of veronika@oudestadt.nl. 
Op het wijkcentrum kunt u ook informeren of de door u gekozen locatie voldoet aan de voorwaarden. 

Winter-openingstijden
van 11 uur tot 17 uur

dinsdag Angelique, donderdag Willem
woensdag, vrijdag & zaterdag Anita

INGEZONDEN post@binnenkrant.nl

Wandelen 50+ met de Anbo
Er wordt 2 a 2,5 uur gewandeld, zoveel 
mogelijk in het groen. Horeca-stop onderweg. 
Start- en beginpunt bij het O.V. 
Vrijwilligers begeleiden de wandeling. 
Deelname is gratis en voor eigen risico. 
Ook niet Anbo-leden zijn van harte welkom.

- Maandag 4 januari: Duin & Kruitberg. 
Info: Lida Rigter, tel. 6820571.
- Woensdag 6 januari:Huizen-Muiden. 
Info: Martie Woudhuizen, tel 06-22614105.
- Donderdag 14 januari : Flevopark- 
Diemerpark. 
Info: Peter Lemmens, tel 4194843.

- Donderdag 28 januari: Bickerseiland- 
Prinseneiland- Spaarndammerbuurt- 
Westerpark. Info: Gerard Broersma, tel. 
06-16250773.
- Maandag 1 februari: Omgeving Muiderslot. 
Info: Lida Rigter, tel 6820571.
- Woensdag 3 februari: Hilversum-Baarn. 

Info: Martie Woudhuizen, tel. 06-22614105.
- Donderdag 11 februari: Erasmuspark- 
Rembrandtpark. 
Info: Peter Lemmens, tel. 4194843.
- Donderdag 25 februari: Riekerhaven-
Nieuwemeersluis-Amsterdamse Bos. 
Info: Gerard Broersma, tel. 06-16250773.

Geachte Redactie

Ik vind de Binnenkrant een heel erg leuk blad. Bij sommige artikelen 
ontvlamde ik in machteloze woede, bijvoorbeeld die over de Noord-Zuidlijn en 
die over de taxi-standplaats. Hoewel ik op dit moment pas elf jaar ben, zou ik 
graag een keer willen meehelpen, voor zover dat in mijn vermogen ligt.

Hoogachtend, Harmke van Dijk.

P.S. Nog even een boodschap voor alle lezers van dit blad: “Ik hoop dat jullie 
het met mij eens zijn, dat sommige dingen die het stadsbestuur ons oplegt, 
gewoonweg te absurd voor woorden zijn. Waarom voeren we dan geen actie? 
We zijn tenslotte Amsterdammers! Op de barricaden!”

speeltuinvereniging

U. J. Klaren
sedert 1880

Tweede Weteringplantsoen
Amsterdam

- Zondag 10 januari - 17.00 uur - 20.00 uur
Kerstboomverbranding

Het bestuur van Speeltuinvereniging U.J. Klaren nodigt iedereen van 
harte uit om de jaarlijkse kerstboomverbranding bij te wonen.

Zondag 10 januari wordt vanaf 5 uur de brandstapel opgebouwd. 
Kom vooraf nog zo veel mogelijk bomen verzamelen. 

Dat is vaak ook al heel gezellig.
Om half 6 zullen de brandmeesters het vuur ontsteken.

Wij proosten graag met jullie op het nieuwe jaar. 
Uiteraard met onze ongeëvenaarde - naar geheim recept - glühwein. 

Wij vragen jullie om bomen in de aanloop naar 10 januari neer te leggen 
bij het elektriciteitshuisje in de struiken. 

Zo hebben de omwonenden er geen last van.

- Zaterdag 9 januari - 16.00 uur - 17.30 uur
Bomensleep-oproep

Kom allemaal (groot en klein) de dag voor de verbranding even extra 
helpen om er samen voor te zorgen dat we ook dit keer 

een geweldig grote kerstboomverbranding kunnen hebben.
Zaterdag 9 januari tussen 4 uur en half 5 willen we al vast 

zo veel mogelijk bomen verzamelen uit de buurt.
Na al het zware sleepwerk drinken en eten 

we samen wat in ons gebouw.
Zeg het voort... zaterdag 9 januari!!!




