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Comité Woonboten Prinsengracht
Dit Comité is ontstaan vanwege de steeds groter wordende 
overlast tijdens Koninginnedag in de Prinsengracht (ruiten 
woonboten ingevaren, vechtpartijen waarbij mensen te 
water raken et cetera). Dat diverse woonboten tegenwoordig 
beveiliging inhuren tijdens Koninginnedag geeft aan hoe 
serieus het probleem is.

De zomerse dagen worden ook steeds vaker een mini 
Koninginnedag, vandaar dat bij de Burgemeester een 
tweeledig verzoek is ingediend: 

1. Instellen van eenrichtingsverkeer in de Prinsengracht, 
zeker bij de knelpunten zoals het Amstelveld. De dagelijkse 
stremmingen en aanvaringen zorgen voor een onveilige 
situatie en veel overlast. Een betere doorstroming zal het 
effect zijn, waar iedereen bij is gebaat.
2. Tijdens Koninginnedag de Prinsengracht afsluiten voor 
pleziervaart en juist de bredere grachten laten gebruiken door 
de pleziervaart. Dit zal de agressie, schade aan woonboten 
en personen (zo zijn er vorig jaar vingertoppen afgevaren, 
diverse mensen te water geraakt et cetera) verminderen.

Rens den Hollander
woonbotenkoninginnedag@gmail.com
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Terrassenbeleid 2011: 
alle regels met betrekking tot terrassen 

in één overzichtelijke nota
De terrassennota 2008 is geëvalueerd en op basis van 
de aanbevelingen aangepast. Dit heeft geleid tot een 
nieuwe nota: Terrassenbeleid 2011.

Bij de vaststelling van de terrassennota 2008 is 
opgenomen dat deze nota na 3 jaar geëvalueerd 
wordt. Doel van deze evaluatie is het versoepelen van 
beleidsregels en waar nodig aan te scherpen. Gebleken 
is dat de basisregels, de kern van het beleid uit 2008, 
niet gewijzigd hoeven te worden. Wel zijn er een 
aantal kleine verbeteringen voor beleidsregels naar 
voren gekomen en voor een aantal specifieke gebieden 
worden gerichte aanpassingen voorgesteld. Zo worden 
in de Damstraat/Oude Doelenstraat weer terrassen 
mogelijk. In de Oude en de Nieuwe Hoogstraat worden 
gevelbanken toegestaan. Ook het gebiedsgerichte 
terrassenbeleid voor de Jordaan is in de nieuwe nota 
opgenomen.
Zowel de Conceptevaluatie Terrassenbeleid 2008 en het 
Concept-Terrassenbeleid 2011 zijn vrijgegeven voor 
inspraak. 

Inspraakbijeenkomst 
Woensdag 30 maart, 20.00 uur

Gebouw Akantes, Nieuwe Herengracht 95

Uw zienswijze kunt u tot en met vrijdag 8 april sturen 
naar: het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, t.a.v. 
Dhr. L. Appelman, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Zwaar verkeer verwoest de stad

Postagentschappen en Politie

Stichting Herstelling

Boomregels en kapaanvragen

Opknapbeurt omgeving DNB

Afscheid Trudy Hoenekamp

2Cultureel Knooppunt

Restauratie Portugese Synagoge

Het Amsterdam Museum heeft een historisch trambord 
in de collectie opgenomen. Tram 8 verbond de Joodse 

wijken. Na het verbod voor joden om met het openbaar 
vervoer te reizen, werd de lijn in 1942 opgedoekt.
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IN DIT NUMMER

Bestemmingsplannen op de rol
Binnenkort worden twee plannen gepresenteerd: Het 
bestemmingsplan Water voor de gehele Binnenstad en 
het bestemmingsplan Amstel-Leidsegracht, dat in de 
plaats komt van drie huidige bestemmingsplannen.

4 mei-herdenking 
1e Weteringplantsoen

aanvang 19.40 uur
Ton Schimmelpennink spreekt bij de ‘Gevallen 
Hoornblazer’. Het koor Esthers Tiental zingt voor de 
twee mintuten stilte enkele liederen. De Last Post zal 
door de trompettist Rende Luitjes gespeeld worden. 
Na de twee minuten stilte en tijdens de bloemlegging 
lezen leerlingen van De Kleine Reus verhalen voor en 
wordt accordeon gespeeld door Jan Petri. 
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Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 
en Oude Schans
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Beheergroep en Bewonersraad 
Groot Waterloo

Donderdag 24 maart, aanvang 19.30 uur
De Halve Wereld, in de Turfsteeg

(tussen Waterlooplein en Nieuwe Amstelstraat)
Boudewijn Oranje belicht de ‘omgevingsvergunning’.
Deze is kortgeleden ingevoerd met één loket en één 
aanvraagprocedure voor vergunning voor bouwen, 

wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Dinsdag 26 april, aanvang 19.30 uur
Mozeshuis, Waterlooplein 205

Iedereen is welkom!

Hallo mensen,
Ik woon in de buurt Groot Waterloo en sta vaak voor de 
stoplichten Valkenburgerstraat/Jodenbreestraat te wachten 
tot ik kan oversteken. Het verkeer raast dan met een redelijk 
grote snelheid voorbij als de stoplichten voor hen groen zijn. 
Ik had het idee dat het prettig zou zijn voor de voetgangers en 
fietsers die daar oversteken, als er verkeersdrempels zouden 
komen voor het verkeer om hun snelheid te verminderen.
Weten jullie of dit idee een kans maakt? 
En hoe is dat te bewerkstelligen? Katja Kielman

Op de grens van de oostkant van de oude stad komen 
bouwperioden uit vele eeuwen samen, van de 17e eeuw 
tot de bijzondere 19e eeuwse Plantage en de moderne 
stad van de 21e eeuw. Met een helikopterblik is te zien 
dat dit gebied een van de meest veelzijdige stukken 
Amsterdam is: met musea die 3,5 miljoen bezoekers 
per jaar trekken en Universiteit en 
Hogeschool met dagelijks vele 
tienduizenden studenten, 
met theaters en t.v. 
studio’s, met parken 
en dierentuinen, 
en aantrekkelijke 
woongebieden. 

Toch ervaren 
nog weinig 
Amsterdammers 
en bezoekers dat 
dit het tweede 
culturele kwartier 
van Amsterdam is 
(na Museumplein en 
omgeving) en het eerste 
onderwijskwartier. Onder de 
naam “Plantage aan de Amstel” 
wil stadsdeel Centrum het gebied beter 
‘op de kaart zetten’ door de kwaliteiten van het gebied te 
versterken, de naamsbekendheid groter te maken en de 
gebruikswaarde te vergroten. 

Het klinkt abstract, maar in de praktijk is het ook 
heel praktisch. Programma-manager Rob Stam en 
communicatieadviseur Rick Janse Kok van stadsdeel 
Centrum vertellen wat het betekent. Met Plantage aan de 
Amstel wordt het Amsterdamse stadshart groter door een 
gebied te creëren waar bewoners, ondernemers, toeristen 
en instellingen zich graag vestigen, willen blijven, of 
bezoeken. Daarvoor worden alle grote projecten en alle 
plannen in samenhang bekeken en op elkaar afgestemd. 
En er is actief overleg tussen alle partijen: wat kunnen 
we gezamenlijk doen om het gebied te verbeteren. 
Met bewoners wordt regelmatig gesproken over 
hun ervaringen en ideeën. Er leven veel wensen 
voor verbetering openbare ruimte, verkeerswegen, 
luchtkwaliteit rond Weesperstraat, speelplekken 
en ontmoetingsplekken en meer winkels. Ook bij 
ondernemers leven wensen voor meer detailhandel, 
zij willen voorrang voor bijzondere horeca en meer 
toeristische bekendheid. De culturele instellingen 
werken er al aan om een nog tamelijk onbekend 
stuk Amsterdam meer bekendheid te geven. De 
17 musea en culturele instellingen hebben het 
Samenwerkingsverband De Plantage opgericht. 
(De lijst van musea toont de potentie en kracht van 
het gebied: Architectuurmusem Arcam, Artis, De 
Burcht, Gassan Diamonds, Hermitage Amsterdam, 
Hollandsche Schouwburg, Hortus Botanicus, Joods 
Historisch Museum en Portugees Israëlitische Synagoge, 
Museumhaven Amsterdam, Muziektheater, NEMO, 
Rembrandthuis, Nederlands Scheepvaartmuseum, 
Verzetsmuseum, Zoölogisch Museum Amsterdam). 
Waar in Nederland is zo’n verscheidenheid te vinden? 
En met Carré en de veelbezochte televisiestudio’s in de 
Plantage wordt het palet nog groter.

Rond de Weesperstraat en Wibautstraat gaan de 
onderwijsinstellingen een stedelijke leeromgeving 
creëren, het Roeterseiland en de Amstelcampus. Dit 
betekent een cluster van 45.000 studenten en 7.500 
medewerkers met alle gebouwen en voorzieningen als 
boekwinkels en cafés die er bij horen. De metrolijn met 
de stations Amstel en Weesperplein brengt openbaar 
vervoer tot bij de campus, goede fietsroutes geven 
bovengrondse toegang. 

Programma-manager Rob Stam heeft een duidelijk 
toekomstbeeld voor ogen. Samen toewerken naar 
een gebied dat minder verbrokkeld is, met een 

afwisselende en veilige openbare ruimte, een gebied 
dat door bewoners en bezoekers wordt gewaardeerd. 
De binnenstad golft steeds meer over de grens heen, 
er wordt toegewerkt naar een stukje Amsterdam waar 
historie, cultuur en leefbaarheid samengaan. Het doel is 
een verbreding van de economische mogelijkheden van 

Amsterdam als toeristisch centrum. 

Kwaliteit staat voorop. Nu al 
is te zien hoe de opening 

van de Hermitage de 
oostelijke binnenstad 

verandert, het trekt 
dagelijks stromen 
bezoekers die 
voorheen niet langs 
Waterlooplein en 
Amstel liepen, ook 
veel Nederlandse 

bezoekers. Nu nog 
komen ze vaak met lijn 

9, straks waarschijnlijk 
ook via metrostation 

Waterlooplein, uitgang Nieuwe 
Herengracht. Voor dit station is 

in overleg met de Hermitage een nieuw 
ontwerp gemaakt, het station als een uitnodigende plek 
om het bezoek aan Amsterdam te starten.

De verbetering van de metrostations is slechts een 
van de vele projecten die in ‘Plantage aan Amstel’ 
op elkaar worden afgestemd. Er zijn plannen voor 
aanpassing van Artis, er is een studie voor bebouwing 
van het Mr. Visserplein, herinrichting van de Wibautas 
en Weesperstraat als stadsboulevard met bomen groen 
en interessante winkels in de plinten. Er is een visie 
voor het Waterlooplein en de markt in ontwikkeling 
en er is een Actieplan Luchtkwaliteit. Bindmiddel bij 
alle plannen is het onderlinge overleg en het verder 
kijken dan het ‘eigen’ project. De meerwaarde van het 
programma ‘Plantage aan de Amstel’ is het overstijgen 
van de versnippering, het gezamenlijk werken aan 
een betere gebruikswaarde van het gebied met een 
aantrekkelijke openbare ruimte. 

Een van de eerste aandachtspunten is het versterken 
van de verbindingen tussen de oude stad en de 19e 
eeuwse stad, met duidelijke looproutes en boeiende 
straatwanden. Deze strategische routes krijgen 
geleidelijk vorm. Rond Nieuwe Herengracht, 
Waterlooplein, Nieuwe Amstelstraat en Mr. Visserplein 
is een start gemaakt. Geleidelijk wordt het meer 
‘uitgerold’ naar andere delen. De bezoeker en de 
bewoners staan bij deze routes centraal: waar komen 
ze vandaan, waar kunnen of willen ze naar toe. De 
kaart toont de 6 belangrijkste routes met logische 
verbindingen voor fiets, auto en wandelaar. De 
historische stad en de groene Plantage versterken 
elkaar. Het kwaliteitsbeeld werkt toe naar een grotere 
en meer aantrekkelijke binnenstad voor metropoolregio 
Amsterdam. In de volgende Binnenkrant belichten we 
enkele belangrijk projecten en belangrijke partners van 
‘Plantage aan de Amstel’.

Marijke Storm

De Oude Stad en de Plantagebuurt groeien samen tot binnenstad
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Over Snoge en snogeiro’s - een voorleesprogramma over 
de Portugese Synagoge – door Fajga Szmulewicz 
Op zes zondagen van 12.00 - 13.00 uur
17 april, 15 mei, 19 juni, 3 juli, 11 september en 9 oktober

De eerste Portugese joden kwamen rond 1600 naar ons 
land en 75 jaar later werd de Portugese Synagoge, de 
Esnoga, ingewijd en verkeert nog altijd in authentieke 
staat.  In dit prachtige gebouw krijgt u oude en niet zo 
oude informatie over de geschiedenis van de Snoge en 
haar snogeiro’s voorgelezen, beeldend verteld door 
Fajga Szmulewicz.

Prijs: € 10,- p.p. toegang Portugese Synagoge en lezing.
Duur: 1 uur, maximaal 50 bezoekers.

Kaarten te koop bij de kassa van de Portugese 
Synagoge gedurende openingstijden. Reserveringen bij 
publiekscontacten@jhm.nl of op 020 - 5310380

Na het programma kunt u desgewenst een bezoek brengen 
aan het Joods Historisch Museum en aan het museumcafé 
voor koffie of thee met een onvervalste gember- of 
amandelbolus. 

De Restauratie
Sinds ruim een jaar is aan de bijgebouwen van het 
synagoge complex onvoorstelbaar veel gesloopt 
en afgebroken maar gelukkig wordt alles ook weer 
opgebouwd onder leiding van architectenbureau 
Rappagne & Partners. Het resultaat wordt 
sterker en mooier dan ooit. Inmiddels zijn alle 
sloopwerkzaamheden afgerond en is het grondwerk 
hersteld en zijn de damwanden geslagen. De nieuwe 
vloeren zijn gestort en bewapend, de muren gemetseld 
en er wordt een nieuwe bewaakte ingang gemaakt met 
een uitnodigend, glazen entrée. Het slopen van de oude, 
dikke keldervloeren duurde iets langer dan voorzien en 
ook het strenge winterweer eind vorig jaar leidde tot een 
achterstand van twee weken. Toch heeft de aannemer 
Konst & Van Polen laten weten dat de verwachte 
opleveringsdatum, eind juli 2011, gehandhaafd blijft. 
In de gerestaureerde kelders en gewelven onder het 
hoofdgebouw is het bekroonde ontwerpbureau Kossman.
deJong onder verantwoordelijkheid van het Joods 
Historisch Museum nu druk bezig met de inrichting het 
van speciale geklimatiseerde schatkamers. Hier worden 
straks de kostbare collecties van boeken, prenten, textiel, 
zilver en goud in hun volle glorie tentoongesteld. Ook 
wordt er gewerkt aan de film- en introductieruimte die al 
deze schatkamers zal ontsluiten. De bijgebouwen – ooit 
zo schots en scheef – zijn weer helemaal van nieuwe 
funderingen voorzien. Na al de verbouwingen wordt 
een groot deel van deze bijzondere ruimtes - met een 
uitdagende audio tour – toegankelijk gemaakt voor het 
grote publiek. Tenslotte is in de bijgebouwen ook een 
kleine verwarmde synagoge te vinden, ingericht voor 
erediensten van de Portugees-Israëlietische Gemeente 
in de koude wintermaanden. Want ook al wordt er flink 
gerenoveerd, in de monumentale Portugese Synagoge 
zelf past géén centrale verwarming.

De Schatkamers
De noodzakelijke herfundering van de bijgebouwen van 
de synagoge biedt de kans om ook voor het cultureel 
erfgoed betere bewaaromstandigheden te realiseren; de 
kelders worden dieper uitgegraven om ruimte te creëren 
voor depots en publieksvoorzieningen. Speciaal voor 
de kostbaarheden van de Portugese Synagoge worden 
geklimatiseerde ruimtes gemaakt. De verborgen schatten 
van de Portugese Synagoge zullen hier in de toekomst 
voor het publiek te zien zijn. In  de ruim vier eeuwen 
geschiedenis van de Portugees joodse gemeenschap 
zijn schitterende ceremoniële voorwerpen van goud, 
zilver, koper en kostbaar textiel vervaardigd. De 
collectie van ca. 800 ceremoniële objecten  is zo uniek 
dat zij de status van een beschermde collectie heeft 
gekregen en als geheel is geplaatst onder de Wet Behoud 
Cultuurbezit. 
Na de restauratie gaan de bezoekers van de Portugese 
Synagoge via een ingang op de binnenplaats naar 
beneden. Daar treffen zij een introductieruimte waar 
onder meer een film kan worden bekeken over de 
geschiedenis en het erfgoed van deze gemeenschap. 
Rondom deze ruimte kan men langs de schatkamers 
dwalen om het kostbare zilver, antiek, textiel, zeldzame 
boekdrukken en manuscripten te bewonderen. Een 
groot aantal ceremoniële objecten is nog altijd volgens 
een vast schema in gebruik tijdens de joodse feest- en 
vastendagen. De schatkamers van de ‘Esnoga’ zullen 
geen museale vitrines worden, maar depots in actief 
gebruik waarvan de bezoekers door het joodse jaar heen 
de inhoud van de kamers zullen zien veranderen. Het is 
voor het eerst dat al dit prachtige erfgoed permanent te 
bewonderen zal zijn voor publiek.

Het is u wellicht al opgevallen, de Portugese Synagoge aan het 
Mr. Visserplein is helemaal ingepakt met groene steigerdoe-
ken. Gelukkig kan gedurende de restauratie het monumentale 
gebouw wél open blijven voor publiek en voor de erediensten 
van de Portugees-Israëlietische Gemeente. 
Sinds de opening van de Portugese Synagoge (Esnoga) in 1675 
is het gebouw in gebruik en zijn interieur en exterieur nau-
welijks veranderd. Dat betekent dat er geen verwarming en 
geen electriciteit is en dat de synagoge uitsluitend met kaars-
licht kan worden verlicht. In de bijgebouwen bevindt zich o.a. 
de wereldberoemde bibliotheek Ets Haim, de oudste nog 
functionerende joodse bibliotheek ter wereld. De collectie van 
Ets Haim is in 2003 geplaatst op de wereld erfgoedlijst van 
Unesco. In de jaren ’90 is de Portugese Synagoge zelf gerestau-
reerd en nu is het de beurt aan de bijgebouwen er omheen. 

De restauratie van de Portugese Synagoge is 
van groot belang voor de stad Amsterdam, haar 
bezoekers en bewoners. Het openstellen van dit 
unieke monument voor een groot publiek, en het 
structureel behouden voor toekomstige generaties 
is het doel. Het restauratieproject is in volle gang 
maar wij hebben uw financiële steun zeer hard 
nodig! 
Uw donaties zijn van harte welkom op:
Rekeningnummer: 58.02.85.235
Ten name van: Het Joods Historisch Museum
Onder vermelding van: CEPIG restauratie
Hartelijk dank voor uw donatie!

De Portugese Synagoge vormt samen het Joods Historisch 
Museum, Kindermuseum en de Hollandse Schouwburg het 
Joods Cultureel Kwartier, een aantal indrukwekkende 
joodse gebouwen bij u in de buurt. 

De Portugese Synagoge blijft geopend gedurende de 
restauratie! De openingstijden zijn als volgt:
Zomer (1 april t/m 31 oktober):
zondag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Winter (1 november t/m 30 maart):
zondag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur

Gesloten op zaterdagen, joodse feestdagen en bij 
speciale evenementen 

De kassa sluit een half uur voor sluitingstijd.

Tijdelijke entree gedurende de restauratie:(ook voor 
de voorverkoop van de kaarslichtconcerten):
Jonas Daniël Meijerplein 7,  1011  RE Amsterdam
(ingang achter de Dokwerker)

Voor nadere informatie: 
www.portugesesynagoge.nl of: 
info@portugesesynagoge.nl
Mogen wij u binnenkort begroeten?

Kaarslichtconcerten 
De Portugese Synagoge organiseert regelmatig unieke 
Kaarslichtconcerten.

- Donderdag 24 maart – aanvang 19.30 uur
   Celloman -  Ivan Hussey en Samy Bishai (cello & viool)
- Donderdag 19 mei - aanvang 20.00 uur

   Dana Zemtsov, altviool - winnares 2010 van de ‘Avond
   van de jonge Musicus’ van de NPS, onder begeleiding van 
   Cathelijne Noorland, piano
- Woensdag 22 juni - aanvang 22.00 uur 
    Viering van de Witte Nacht in samenwerking met
    Plantage aan het Water (www.deplantageamsterdam.nl)
- Donderdag 30 juni - aanvang 20.00 uur
- Donderdag 18 augustus – aanvang 20.00 uur
   Concert in samenwerking met het Grachtenfestival
   (www.grachtenfestival.nl)
- Donderdag 15 september- aanvang 20.00 uur
Voor volledige programmering zie de website. 

Prijs:€ 12,50 p.p., € 10,00 p.p. 65+ Kaart, Museumjaarkaart, 
Studentenkaart en Stadspas, € 7,50 p.p. kinderen t/m 17 jaar

Kaartverkoop tijdens de openingsuren van de Portugese 
Synagoge of voorafgaand aan het concert. De deuren gaan 
open een half uur voor aanvang van het concert. 
De duur van een concert is maximaal één uur. 
Het is niet nodig om te reserveren, er is voldoende plaats. 

Houdt u rekening met een 17e eeuws monument: er is geen 
electriciteit, geen verwarming en gedurende de restauratie 
geen WC. Houdt u a.u.b. bij uw bezoek hier rekening mee!

De Portugese Synagoge
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Buurtraad Amstelveld
Maandag 28 maart en 30 mei, 

20.15 - 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg

Nieuwe Looiersstraat 29

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

ANT 53

Mysterieuze fluittoon op het Rembrandtplein
Wij wonen in de Bakkersstraat bij het Rembrandtplein 
en hebben al langere tijd, als het waait, overlast van een 
zeer harde en irritante fluittoon. Bij stevige wind fluit 
het bijna elke minuut gedurende ruim 5 seconden. Bij 
minder harde wind is het geluid minder frequent, maar 
daardoor niet minder storend! 
Ik heb al contact gezocht met de gemeente, maar die 
zegt niets te kunnen doen als wij niet de precieze locatie 
weten. Wij zijn er sterk van overtuigd dat het geluid van 
bovenaf ‘The Bank’ (het voormalig AMRO-gebouw) 
komt, omdat het geluid sterker wordt als je dichter bij 
het gebouw komt. 
En als het inderdaad vanaf dit gebouw komt kan de 
gemeente er niets aan doen zeggen ze, maar zijn de 
makelaars die het pand verhuren verantwoordelijk. 
Deze hebben ook reeds een email van mij ontvangen, 
maar hebben tot op heden niets van zich laten horen.
De fluittoon is in de verre omtrek te horen, dus het kan 
niet anders dan dat er veel mensen in meer of mindere 
mate overlast van ondervinden! 
Alleen weet ik niet hoe ik ze kan bereiken om gezamen-
lijk te trachten dit probleem te (laten) oplossen. Help!

Danny & Lizet
lizetvanderbel@xs4all.nl

Wanneer is onze straat aan de beurt?
In Binnenkrant 52 staat een artikel over de Nieuwe Am-
stelstraat. De Nieuwe Amstelstraat is weer nieuw. 
Er kwamen mooie rode klinkers aan de Amstel richting 
Hermitage, bij het Stadhuis, de Nieuwe Amstelstraat, de 
Bakkersstraat en verder bij de omgeving van het Rem-
brandtplein. Echt prima, mooie uitstraling.
Echter...... het stukje Amstel tussen Munt en Blauw-
brug wordt stelselmatig overgeslagen en genegeerd. 
Dit stukje Amsterdam wacht ook op rode bakstenen om 
het geheel compleet te maken. Het ziet er nu niet uit. 
Bovendien kunnen de vele toeristen er nog steeds niet 
flaneren langs het water simpelweg omdat er nog steeds 
geen voetpad is. 
Schande, er wordt al jaren over geklaagd!

J. Peeters

Reclame voor reclame
De billboards adverteren voor zichzelf
Op een grote poster van J.C. Decaux (één van de 
grootste buitenreclame-exploitanten) staat een tv met 
daaronder de wervende tekst: “Een billboard kan je 
niet wegzappen” en op een andere poster de afbeelding 
van de bekende sticker “Ja/nee geen drukwerk” met 
daarnaast de kreet “een billboard kan je niet wegsturen”.
Gelukkig met een door een graviteur toegevoegde tekst 
“het probleem =”.
Mega medium ook geen kleine jongen in het veld 
adverteert op zijn site “Deze MEGA A1HO++ locatie 
bevindt zich in het winkelhart van Amsterdam. Dit 
prachtige pand, bekend als Metz en Co is het grootste en 
meest in het oog springende pand van de Leidsestraat. 
Adverteerders hebben nu de mogelijkheid om zeer groot 
te adverteren op deze fantastische locatie midden in het 
gebied dat nu door Unesco tot Werelderfgoed benoemd 
is .Het reclameoppervlak is ongeveer 187 m2 groot”.
Mocht het per post of tv niet lukken, in de publieke 
ruimte heeft het publiek weinig te zeggen.

AJT

Stadsherstel organiseert 
internationaal forum
In aanvulling op het huidige wereldwijde debat over de 
instandhouding van stedelijk erfgoed organiseert Stadsherstel 
een internationaal forum, met de titel: 
Urban Heritage Inc. Public-private partnership 
meets heritage preservation.
Het forum zal plaatsvinden in De Duif van 31 maart t/m 2 
april. De tweede dag, vrijdag 1 april, is toegankelijk voor 
het publiek. Tijdens het forum vindt een parallel programma 
plaats voor studenten en young professionals.

Ondermeer de volgende sprekers zullen ieder vanuit hun 
expertise een bijdrage aan het forum leveren:
- Niek Hoek, voorzitter RvB Delta Lloyd, vice-voorzitter RvC 
Stadsherstel Amsterdam N.V.
- Michiel van Iersel, medeoprichter Non Fiction, bureau voor 
culturele en stedelijke innovatie
- Abderrahim Kassou, directeur NGO Casamémoire voor 
behoud erfgoed in Casablanca
- Nevil van der Kuyp, Stadsherstel Paramaribo
- Fatima Mzallassi, medeoprichter Creative Urbans
- Ron van Oers, programma specialist UNESCO World Heri-
tage Centre
- Anthony Tung, stedenbouwkundige, schrijver, visiting pro-
fessor MIT

Voor meer informatie en inschrijving voor de 
publieksdag, kijk op www.stadsherstel.nl.

Noord/Zuidlijn halverwege?
De Dam is met succes onderboord met twee tunnels 
van Rokin tot Centraal Station. Er zijn echter nog 
vele, moeilijkere, hindernissen te overwinnen.
Binnenkort wordt vanaf de RAI begonnen met het 
langste boortraject. In de smalle Ferdinand Bolstraat 
komen de tunnels pal boven elkaar te liggen; spannend! 
Zodra de boren het metro-station aldaar bereiken, wordt 
er niet gestopt zoals bij het Rokin, maar dwars door de 
muren van het station heen geboord; spannend! De beide 
lange boormachines rijden vervolgens op twee niveaus, 
dwars door het station, om aan de andere kant opnieuw 
de tanden in de betonnen wand te zetten; spannend! 
Dan gaat het richting Weteringcircuit. Nog voordat de 
Stadhouderskade bereikt is krommen de tunnels zich om 
weer naast elkaar te komen liggen. De westelijke tunnel 
kruipt daarbij ter hoogte van het Marie Heinekenplein 
zelfs onder de voorgevels van een huizenblok; 
spannend! Vervolgens wordt er dwars door de fundering 
van de nieuwe Alfred Heinekenbrug geboord; proost, 
spannend! Bij station Vijzelgracht moeten wederom 
voor- en achterwand doorbroken worden; 2x spannend! 
Zullen de tanden van de boorkoppen inmiddels niet 
versleten zijn? Bij de oude Munttoren wordt het super 
spannend. Rakelings langs de fundamenten maakt het 
tracee een scherpe bocht. Daarna is het laatste stukje tot 
aan station Rokin een peuleschil.
Maar ook dan is er nog lang geen sprake van een 
spoedige Noord/Zuid verbinding. De stations moeten 
aangekleed worden met o.a. liften en roltrappen, 
onder het IJ moet Noord nog met het Centraal Station 
verbonden worden, bovenleiding, vluchtwegen, metro-
stellen, personeel, proefritten, etc. 
De positivo’s menen dat over zeven jaar deze metro in 
gebruik genomen kan worden. Ook tien jaar geleden 
kregen we te horen dat de klus in zeven jaar geklaard 
zou worden. Wat dat betreft zijn we in de afgelopen tien 
jaar nauwelijks een maand vooruit gekomen.
De financiële situatie kan zelfs tot nog meer vertraging 
leiden. Op al het openbaar vervoer wordt nu al flink 
beknibbeld. Het behoud van de huidige bereikbaarheid 
kan wel eens veel belangrijker zijn dan de afbouw van 
deze metrolijn. PS

Wij ontvingen het droeve bericht dat
Trudy Hoenekamp

op zaterdag 19 februari is overleden. 
Zij is de oprichtster van onze sociëteit en 

was vooral de eerste jaren de drijvende kracht 
achter de activiteiten die werden georganiseerd.

Wij gedenken haar met warmte en respect.
 

Bezoekers, vrijwilligers en bestuur 
van ouderensociëteit Tweede Uitleg

Hoekpand Reguliersgracht/Herengracht wordt door 
Stadsherstel gerestaureerd.
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Geef De Rode Loper 
meer allure!
Laatst schrok ik toch maar weer even. Hoe 
behoudend is de Amsterdamse politiek bij het 
inrichten van De Rode Loper, vroeg ik me 
af. Zeer behoudend, was mijn conclusie voor 
dit visitekaartje van de stad. De Rode Loper, 
de herinrichting tussen Centraal Station en 
Weteringcircuit, wordt over een aantal jaren 
uitlegd voor bewoners en bezoekers van de 
stad.

In het ontwerp kwam ik aantal zaken tegen 
die een grote kans onbenut laten voor de 
stad Amsterdam. En dat is het aanbrengen 
van (nog) meer allure. Het Damrak en het 
Rokin krijgen in het weggedeelte geen 
asfalt, maar roodbakken klinkers. Zijn we 
een (wereld)stad of willen we op Staphorst 
lijken? Het oogt allemaal natuurlijk heel 
leuk, maar minder stedelijk. Het moet 
maar eens afgelopen zijn met de oeverloze 
bekrompenheid van autoluwte en het perfecte 
straatbeeld. Laten we nu eens groot denken, 
een gedachte die bij een stad als Amsterdam 
hoort. 
Het tweede voorbeeld zijn de klinkers die 
in de voetgangerpaden worden aangebracht. 
Ook hier geldt: het kan allemaal veel mooier. 
Grotere stoeptegels zorgen voor meer 
ruimtelijkheid, dus meer allure. Geen Anton 
Piecktoestanden, daarvoor zijn we te groot. 

Ik roep iedereen op om voor je stad op te 
komen. Inspraak op de inrichting kan nog tot 
17 maart 2011! Hoe? Kijk dan op: 
www.centrum.amsterdam.nl/actueel/
nieuwsberichten/nieuwsberichten-2011/praat-
mee-rode-loper/

J. Flincken

Stille Omgang 
Op zaterdag 19 maart vindt van 20.00 – 23.30 
uur het Stille Omgang Jongerenprogramma 
plaats in de Mozes & Aäronkerk. Meer info: 
www.stille-omgang.nl/jongeren/

Voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom De Nederlandsche 
Bank en het Zuidelijk deel van het Frederiksplein heeft het stadsdeel Centrum in 
samenspraak met de bank een Voorlopig Ontwerp gemaakt.
* verbetering van de groenstroken en nieuw tegelwerk rondom de bank;
* rotsblokken (tegen bedreigende voertuigen) in de groenstroken;
* aanleg van een laad- en loshaven voor de hoofdingang van de bank;
* verplaatsen van beeld van Zadkine naast de hoofdingang van de bank;
* kappen van bomen met een slechte conditie en planten van nieuwe bomen;
* Aanbrengen van nieuwe onderbeplanting.
U kunt tot en met 25 maart ook schriftelijk reageren o.v.v. Voorlopig Ontwerp DNB 
en deze zenden naar: Stadsdeel Centrum, Sector Openbare Ruimte, afdeling Projecten, 
t.a.v. de heer F. Kerkhoff, projectmanager, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.
Meer informatie: www.centrum.amsterdam.nl > Projecten > Openbare ruimte > De 
Nederlandsche Bank, herinrichting.

Brug 39 (Reguliersgracht/Keizersgracht) 
werd aangereden. De ijzeren reling moest 

eerst verwijderd worden voordat het 
natuursteen weer op zijn plek kon komen.

Tentoonstelling: Zondagschilders
De vereniging Zondagschilders exposeert van 
13 t/m 17 april van 12.00 - 17.00 uur in de 
Mozes & Aäronkerk. 
Meer informatie op www.zondagschilders.nl

De terras-uitbouw van Utrechtsestraat 6 is 
eindelijk verdwenen. Dat lucht heerlijk op!

Krakers bestrijden leegstand bij de Munt.

Waar blijft het standbeeld van Thorbecke?

Lente aan de voet van een lantaarnpaal.
Maar al te vaak komt een schoffelploeg het 

prille groen in boomkransen verwoesten.
Dikwijls werden mijn Amsterdamse tulpen 

slachtoffer van dergelijk zinloos geweld.

Modderpoel Rembrandtplein.
Een mengeling van glimmend steen en vieze 

blubber is het resultaat van een niet geheel 
geslaagde herinrichting van ‘grote allure’.

Het Fokke Simonszhuis wordt verbouwd 
van opvanghuis voor 48 bewoners tot een 
begeleid wonen projekt voor 25 mensen.
In april wordt op een buurtbijeenkomst 
uitleg gegeven over achtergrond 
en begeleiding van de toekomstige 
bewoners. In mei is de verbouwing klaar 
en volgt een kennismakingsdag.

In september komt weer leven in de grote 
keet die in de Keizersgracht op palen 
staat. Fase twee van de Utrechtsestraat 
gaat dan van start. Van doorgaand verkeer 
zal voorlopig geen sprake meer zijn. De 
brug over de Keizersgracht gaat eruit 
om hoger terug te keren. Het is nu nog 
onduidelijk of de nieuwe brug over de 
Herengracht ook verhoogd en versterkt 
moet worden. De verdere planning van 
fase 3 blijft intussen in het ongewisse.
Maar ooit zal tramlijn 4 hier weer rijden.

Gooi dat hek eens open voor de wandelaars! Kledingcontainer of strooizoutbak?

Waar blijft het beeldhouwwerk van Zadkine?. Zijn dit plantenbakken of kattebakken?.

Op het Frederiksplein is de verwijzing naar  
Bureau Prinsengracht al jaren niet te lezen.

De aanpak van vergeten fietsen begint heel 
langzaam vruchten af te werpen.

MacBike opende een nieuwe zaak pal naast 
het Mozeshuis en is weer helemaal terug op 

het Waterlooplein.
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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

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

BINNENK

Café
Waterlooplein ‘77

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

Luxe privé
verpleging...

Zuster Jansen
..uitstekend verzorgd!

. 24-uurs verpleging en verzorging

. Begeleiding van Alzheimer patiënten

. Teams van maximaal 5 zorgverleners

. Nachtverpleging

. Terminale 24-uurs zorg

. Met spoed - desnoods binnen
  enkele uren
. Betrouwbare verpleegkundigen
  en verzorgenden

Zuster Jansen
Asterweg 19 D12 (Kantoor 9)

1031 HL Amsterdam
info@zusterjansen.nl
www.zusterjansen.nl
Tel: 020 - 63 66 837

Word vrijwilliger bij

De Regenboog Groep
Maatje voor mensen met psychische problemen

bij de Amsterdamse Vriendendiensten.
www.vriendendiensten.nl

Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg.
www.deregenboog.org

Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl

Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl

E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: 020 - 683 92 60

Aan de Amstel Mondhygiënisten
Amstel 49 D / hoek Nieuwe Herengracht 1

1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761

info@aandeamstelmondhygienisten.com
www.aandeamstelmondhygienisten.com

Maatschappelijke Dienst-
verlening in Amsterdam 
Centrum en West

Via het aanmeldspreekuur van 
CentraM kunt u terecht bij 
Maatschappelijk Werk, Sociaal 
Raadslieden, Ouderenwerk, 
Schuldhulpverlening en Wonin-
gaanpassingen en klussen.

Dienstencentrum d’Oude Stadt
Sint Antoniesbreestraat 32
1011 HB Amsterdam
Email: centrum.oost@centram.nl
Aanmeldspreekuur: 
dinsdag 13.00 tot 16.00 uur 
woensdag 9.00 tot 12.00 uur

Dienstencentrum Oosterkerk
Kleine  Wittenburgerstraat 1
1018 LS Amsterdam
Email: centrum.oost@centram.nl
Aanmeldspreekuur: maandag, 
donderdag 9.00 tot 12.00 uur

Telefonisch aanmelden: 
maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 12.30 uur en 
van 13.00 tot 15.00 uur. 

Telefoon 557 33 38

voor goede doelen

K E
U
RCBF
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Lezingen
Tweede en vierde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,00 inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

Op last van de brandweer geldt: bij grote belangstelling vol is vol!

  23 maart: Picasso in Parijs: 1900 - 1907 Daar ging de 
wereld van avant-garde kunstenaars voor hem open: Van 
Gogh, Gauguin en Toulouse-Lautrec. En daar ontwikkelde 
hij zijn eigen stijl. Naar aanleiding van de gelijknamige 
tentoonstelling in het Van Gogh Museum. (18 februari tot 29 
mei) Door buurtgenote Gerda van Ham, kunsthistorica

  13 april: De grenzeloze generatie Buurtgenoot Frits 
Spangenberg schreef een boek over alle veranderingen in 
onze samenleving waar wij mee te maken hebben. Zonder 
dat wij er veel invloed op hebben, zullen die de samenleving 
anders structureren.
  27 april: Zorg-online Mensen met zorg op afstand via het 
internet zijn minder onzeker en angstig, en dat geldt voor 
alle chronische aandoeningen waar zorg-online in voorziet.
Door Eric Kalter, internist, intensivist
  11 mei: Door de Holocaust verbonden Ellis Hertzberger 
en Jenny Gold ontmoetten elkaar in Westerbork, waar hij 
als arts werkte en zij zijn assistente was. Voor Ellis volgden 
Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen en weer 
Auschwitz. Hij overleed enkele jaren geleden. Door Jenny 
Hertzberger
  25 mei: Handboek voor de moderne man Christjan Knijff, 
één van de auteurs van dit boek, bespreekt het onmisbare 
naslagwerk voor de 21ste-eeuwse man. Geschreven door 
een ideaal journalistentrio: een ambitieuze dertiger, een 
avontuurlijke veertiger en een onverbeterlijke vijftiger.
    8 juni: Het Ronald MacDonald Centre Sonja Robben,tot 
voor kort buurtgenote, is directeur van dit professionele 
en laagdrempelige centrum in Amsterdam Noord, waar 
kinderen en jongeren met een beperking georganiseerd en 
ongeorganiseerd kunnen sporten en spelen.

  22 juni: De Amsterdamse School Buurtgenoot Menno 
Jonker vertelt over zijn boek, met foto’s van Floris 
Leeuwenberg, dat hij samen met Alice Roegholt schreef. 
Over gebouwen, straatmeubilair, interieurs, smeedkunst, 
beeldhouwwerken, textiel, keramiek, glas en grafiek.

Films
Eerste en derde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,00 inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur
  16 maart: Spaans drama (2009) van de regisseurs Álvaro 
Pastor en Antonio Naharro. Daniel is de eerste Europese 
man met het syndroom van Down, die is afgestudeerd aan de 
universiteit. 
  30 maart: Documentaire (2010) van Paul Cohen over 
Janine Jansen, een klassiek portret met intense close-ups en 
mooie muziek. Beeld van een Nederlands fenomeen, violiste 
en commercieel talent.

    6 april: Thriller (2010) van regisseur Christopher Nolan 
met Dom Cobb (LeonardoDiCaprio) die geheimen steelt uit 
het onderbewuste van zijn slachtoffers. De film is door de 
lezers van de Volkskrant verkozen tot de beste film van 2010.

  20 april: Misdaadkomedie (1973) van van regisseur 
George Roy Hill met de ambitieuze kleine crimineel Johnny 
Hooker (Robert Redford) en de doorgewinterde oplichter 
Henry Gondorff (Paul Newman) die samen wraak nemen op 
de wrede gangsterbaas Doyle Lonnegan (Robert Shaw).

    4 mei: Oorlogsdrama (2010) van regisseur Gilles Paquet-
Brenner gebaseerd op de bestseller van Tatiana de Rosnay. 
De tienjarige Sarah wordt met haar ouders opgepakt door de 
collaborerende Franse politie, nadat zij haar kleine broertje 
in een kast heeft opgesloten.

  18 mei: Psychologische thriller (2006) van regisseur 
Denis Dercourt met Déborah Francois als wraakengel. Met 
prachtige muziek van Bach, Schubert en Shostakovich.

    1 juni: Drama (2009) van regisseur Luca Guadagnino dat 
zich afspeelt in het milieu van de Italiaanse industriële adel 
met Tilda Swinton, Marisa Berenson en Alba Rohrwacher.

  15 juni: Drama (2010) van regisseur Mike Leigh met 
therapeute Gerri (Ruth Sheen) en haar man, geoloog Tom 
(Jim Broadbent), die een jaar lang worden gevolgd.

  29 juni: Legendarische rock movie (1976) van regisseur 
Martin Scorsese van het afscheidsconcert van de The Band 
met gastoptredens van onder meer Bob Dylan, Muddy 
Waters, Neil Young, Van Morrison, Eric Clapton, Emmylou 
Harris en Neil Diamond.

Exposities
Te zien op woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Ook op dinsdag en donderdag van 13.00-17.00 uur en op afspraak.

Nog t/m 6 april: Gewoon Anders 
Marlies van Pelt speelt met fotomateriaal, hout, plastic, 
metaal, stof, leer en acrylverf op het grensvlak tussen 
gewoon en anders in haar nieuwe werken.

Werken op papier 
Clara Ellemers
Raakvlakken tussen emotie en ratio zijn de voedingsbodem 
voor haar werk. Abstractie volgt hieruit soms als explosieve 
botsingen, maar ook als stilte. 
Opening op vrijdag 8 april van 16.30 tot 18.30 uur.

Kleuretsen 
Elly Booy 
Mensen, ‘t hoofd, de ziel, bloemen,
de zee, lucht, ruimte, de berg.
Kleuretsen op zink. Als vrij werk of in opdracht.
Opening op vrijdag 27 mei van 16.30 tot 18.30 uur.

55+ Sociëteit de Tweede Uitleg

Films
Lezingen 
Cursussen
Clubs
Exposities
Concerten

En vooral
Gezelligheid

Zin om mee te doen?
Hoe meer bezoekers een handje helpen

des te gezelliger het wordt!

Bijvoorbeeld:

* Wie wil ons kookteam komen versterken?
* Wie lijkt het leuk gastvrouw of -heer te worden?
* Wie heeft een idee voor een nieuwe activiteit?
* Wie kan lekkere taart, cake en koekjes bakken?
* Wie voelt wat voor een creativiteitsclub?
* Wie komt het bestuur assisteren bij allerlei taken?

Openingstijden
Maandag, dinsdag en woensdag van 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 10.00 tot 20.00 uur
Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam
telefoon:020-625 98 79
e-mail: tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl

Haringparty Vrijdag 1 juli v.a. 16.00 uur 
als traditionele afsluiting van het seizoen.

We zijn gesloten van 4 juli tot 2 september
Alleen de wekelijkse Eettafel en Bridge gaan door

Feestelijke seizoensopening
Vrijdag 2 september om 16.00 uur
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Huismeester gezocht Westerhuis

Part-time huismeester gezocht voor 
het Westerhuis, een bedrijfsverzamel-
gebouw voor jonge creatieve bedrijven 
in voormalig schoolgebouw 
op de Westerstraat 187. 
Flexibele werktijden, voor ca.
anderhalve dag in de week.

Een ervaren handyman die het pand in goede en nette staat 
kan houden en zelf klussen kan aanpakken of de uitvoering 
door specialisten kan aansturen. 
Goede communicatieve vaardigheden vereist voor contact met 
huurders, verhuurder en servicebedrijven. 

Heeft u interesse ? 
Neem dan contact op met Aedes Real Estate 
op telnr, 020- 330 56 00
of stuur een mail met uw cv naar info@aedesrealestate.nl

Symposium 
De Kracht van Compassie
Zaterdag 9 april, 10.30 – 17.30 uur, 
Mozes & Aäronkerk

Een informatieve en actieve dag over 
compassie op je werk, in je privé en 
de politiek. Met bijdragen van Ahmed 
Marcouch, Andries Baart en Ceylan Pektas-
Weber. Thematische groepsgesprekken, 
muziek en verhalen. Met speciale aandacht 
voor compassie in de (jeugd)hulpverlening, 
de zorg, methodiekontwikkeling, het 
diversiteitsdebat en voor homoseksualiteit in 
de islam. 
Voor iedereen die persoonlijk of 
beroepsmatig bij deze onderwerpen is 
betrokken.
Doe een ander niet aan wat je niet wilt dat 
jou wordt aangedaan. Dat is de kern van 
compassie. Dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan, zeker bij botsende belangen en 
overtuigingen. Hoeveel blijft er dan nog 
over van je voornemen? Waar haal je dan de 
kracht vandaan om met compassie de ander 
te benaderen? 

Programma
Ochtend: lezingen
- Homoseksualiteit en islam / Ahmed Marcouch
- Compassie in de hulpverlening / Andries Baart
- Compassie oftewel Kom Passie! / Ceylan Pektas-
   Weber
Middag: thematische groepsgesprekken
- Compassie, islam en homoseksualiteit
- Compassie in de (jeugd)zorg
- Compassie: de kracht van methodiek

De dag wordt geopend door ‘verzamelaar-van-
inspirerende-verhalen’ Martijn van Osch. 
 
Actie voor de Voedselbank Amsterdam
Vanuit het motto ‘Geen woorden, maar 
daden’ roept de symposium-organisatie op de 
Voedselbank te helpen. 
Neem op 9 april één of meerdere houdbare 
levensmiddelen mee  De Voedselbank zorgt dat uw 
gift terecht komt bij één van de 2500 mensen die 
wekelijks een pakket ontvangen. 

Kosten en aanmelden
€ 25 | € 15 (studenten)
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. 
Informatie en contact:
www.handvestvoorcompassie.nl/9-4-2011
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Min of meer regels
Het spanningsveld tussen publiek en privaat 
domein neemt toe door de beperkingen van de 
resterende openbare ruimte. Er zijn steeds meer 
gebruikers en met in hun kielzog geparkeerde 
fietsen en scooters. Met toestemming van het 
stadsbestuur springen ondernemers in op de 
mogelijkheid de openbare ruimte te exploiteren. 
Dat proces is al zo lang aan de gang, dat zowel 
ondernemers als bewoners en politici soms van 
oordeel zijn dat openbare ruimte de ruimte is die 
overblijft als terrassen en winkeluitstallingen al 
vergeven zijn.
Deze redenering wordt nog versterkt door, onder 
het motto van ‘minder regels’ en ‘gedifferentieerd 
terrassenbeleid’, de mogelijkheden voor 
ondernemers te vergroten.

Zowel voor terrasregels als voor sluitingstijden 
wordt verruiming overwogen. Daarvoor waren 
nu juist regels, die bewoners op het gebied van 
geluidsoverlast nog enig houvast boden. Hoeveel, 
hoe hard en tot hoe laat. Onder het mom van een 
terugtredende overheid heeft het stadsbestuur 
besloten om bewoners en ondernemers met 
begeleiding van een mediator tegenover elkaar te 
zetten en ze het zelf uit te laten zoeken en hoopt 
dat direct overleg tot minder regels zal leiden.
Bij minder regels ligt het voor de hand te vragen: 
Welke regels worden afgeschaft? Zijn er dan 
minder problemen?

Tot nu toe is er bij mij geen voorbeeld bekend van 
een succesvol resultaat van deze onderhandelingen, 
maar als het wel zo zou zijn moet dat resultaat 
weer vastgelegd worden in een regel. Daarmee is 
één probleemsituatie tussen bewoners en horeca 
opgelost. Als dat bij alle kwesties het geval zou 
zijn hebben we ongeveer x nieuwe regels waar 
iedereen met een nieuw conflict of verandering van 
horeca niets aan heeft.
De status van het overleg is onduidelijk en er is 
geen sprake van een evenwichtige onderhandelings 
positie.
- Bewoners stellen de verminderde kwaliteit van 
hun leefomgeving ter discussie.
- Ondernemers komen op voor hun financiële 
belangen.
Dat lijkt bij uitstek een afweging die door een 
stadsbestuur gemaakt moet worden.
Uiteraard in een regel. 

AJT

HOT is koud
In maart 2010 is het zoveelste ambtelijke 
rapport uitgekomen inzake de 
horecaklachtenregistratie in stadsdeel 
Centrum. Er wordt gesteld dat het 
stadsdeel ‘geen compleet overzicht heeft 
van de hoeveelheid horecagerelateerde 
klachten die bewoners indienen’. Dat is 
ambtenarentaal voor ‘er wordt vrijwel 
niets geregistreerd’.

Meteen hieronder staat te lezen dat 
‘de klachten als input dienen voor de 
handhaving en het op te stellen beleid’. Het 
is duidelijk dat de huidige plannen om de 
horecasluitingstijden te verruimen of zelfs 
op te heffen en om het verbod op staand 
consumeren op terrassen uit de APV te 
halen hierop zijn gebaseerd. Vrijwel geen 
klachten, dus moet kunnen zal men denken.

Er zijn diverse manieren om een klacht 
in te dienen over horecaoverlast, maar 
het belangrijkste nummer is dat van de 
HorecaOverlastTelefoon (HOT). Al in 1992 
is het besluit genomen om deze klachtenlijn 
in te stellen. Men is dus al zo’n 20 jaar 
bezig om dit van de grond te krijgen, zonder 
noemenswaardig resultaat. Hoe moeilijk kan 
het zijn? Met pen en papier zou je al een 
heel eind komen zou je denken.

Wanhopige bewoners hebben in de loop 
der tijd vele raadsadressen over HOT 
en horecaoverlast geschreven. Telkens 
citeert het stadsdeel in haar antwoorden uit 
rapporten waarin de theorie staat beschreven 
en gaat men volledig aan de praktijk 
voorbij. Bewonerscomité Leidse in Last 
heeft notabene een aantal jaar geleden een 
persoonlijk onderhoud met burgemeester 
Cohen gehad over dit onderwerp. De vorige 
stadsdeelvoorzitter Els Iping (PvdA) heeft 
de HOT begin 2010 zelfs tot speerpunt 
verheven en ook haar opvolgster Jeanine 
van Pinxteren (GroenLinks) heeft er de 
mond van vol. Praatjes voor de bühne.

Het bewonerscomité van de Voetboogstraat 
heeft in 2009 de proef op de som 
genomen en over een periode van een jaar 
bijgehouden hoeveel klachten door hen 
zijn ingediend. Dat ging om minimaal 70 
telefoontjes. In een raadsadres is vervolgens 
gevraagd wat het stadsdeel daarvan kon 
ophoesten. Slechts 4 (vier!) klachten bleken 
te zijn geregistreerd en dat was dan alleen 
maar omdat die zo ernstig waren dat de 
politie eraan te pas moest komen. De politie 
maakt dan een zogenaamde ‘constatering’.

In eerdergenoemd rapport staan prachtige 
conclusies en aanbevelingen en een mooi 
trajekt dat de uitvoering ervan beschrijft. 
Jammer genoeg ligt het rapport te verstoffen 
in een lade van het stadhuis. Er is geen 
beweging in te krijgen zo lijkt het. Intussen 
krijgt de horeca onze stad meer en meer 
in haar greep, de uitbreidingen zetten door 
en de overlast wordt almaar heftiger. Geen 
stadsbestuurder die het iets kan schelen.

O ja, het nummer van de HOT is 421 45 67. 
Maar u bent gewaarschuwd; bellen heeft 
geen zin.

Kid de Winter
bewonersgroep Leidse in Last

kid@raamplein.nl

Informatiemarkt 
Leidseplein
Woensdag 16 maart
19.30 - 21.30 uur
De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10

Het is een informatiemarkt voor bewoners en 
ondernemers op en rond het Leidsplein en overige 
belanghebbenden over de laatste ontwikkelingen 
en de onderzoeksresultaten rond de tramhalte en 
taxistandplaats. Met een korte presentatie door 
portefeuillehouder Boudewijn Oranje.
U kunt de hele avond in- en uitlopen en u laten 
informeren over de toekomstige herinrichting, de 
ondergrondse fietsenstalling, het verplaatsen van de 
taxistandplaats, fietsparkeren en veiligheid.
Er zijn deskundigen aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Suggesties en andere voorstellen 
kunnen op de avond schriftelijk ingediend 
worden in de ideeënbus. U kunt nog tot en met 
25 maart uw reactie mailen naar: stadsdeel@
centrum.amsterdam.nl, tav Bernard Kroeger, 
projectsecretaris Leidseplein en omgeving. 
Voor meer informatie is Bernard Kroeger ook te 
bereiken op 552 41 24.

Golvende huizen, geruïneerde straten
Amsterdam, die grote stad, die is gebouwd op palen, dat leerde je 
vroeger op school zelfs als niet-Amsterdammer. Want op veen kun 
je niet bouwen. De weke ondergrond van de stad heeft vandaag 
de dag nog meer consequenties. Zo blijkt de bodem bij grote 
gewichtsverplaatsingen onder de stad te gaan golven – en daarmee 
alles wat op die bodem is gebouwd.  

Je gelooft je ogen niet. Als mensen massaal, met vele tienduizenden 
tegelijk, staan te springen op het Leidseplein of het Museumplein deinen 
de huizen in de directe omgeving mee. Als dat maar goed gaat, denk je 
dan. De evenementencoördinator van de gemeente hiernaar gevraagd, 
zegt dat hij van dit probleem op de hoogte is. 
Een vergelijkbaar probleem is het zware verkeer in de eeuwenoude 
grachtengordel. Bijna elke ochtend vroeg, zo tussen 5 en 6 uur, is er 
wel een vrachtwagen die het er lekker van neemt en langs de grachten 
ragt. KABOEM KABOEM KABOEM! gaat het dan en tegen de tijd dat 
zo’n wagen de brug over een gracht passeert denk je als bewoner zelfs 
aan een ontploffing. WHAMM! De grootste lol zit hem kennelijk in de 
verkeersdrempels. Het is de bedoeling dat die de snelheid van auto’s 
vertragen, maar niets daarvan… 
De enorme klap die crossende vrachtwagens na het nemen van zo’n 
drempel teweegbrengen dreunt niet alleen in je oren na. Ook de huizen 
piepen en kraken na zo’n klap en staan op hun grondvesten te schudden 
terwijl… de bodem blijft doorgolven.

Voorbeeld nummer 3: de verkeersader annex winkelstraat Leidsestraat. 
Ook hier dreunt  het verkeer doorheen (officieel van 7 tot 12 uur) en 
rijdt de ene na de andere tram door. Leuk idee van de gemeente bij de 
zogeheten herprofilering in 2002 was om lampjes langs de tramsporen 
te plaatsen. Het was een luxe ideetje ook, maar bleek in de praktijk een 
beetje onbezonnen. Van het begin af aan werden die lampjes door het 
verkeer aan gort gereden. In 2010 is uiteindelijk maar besloten de lampjes 
maar weer weg te halen. Het geruïneerde plaveisel moeten we vervolgens 
maar voor lief nemen. De eeuwenoude binnenstad is tegen zwaar verkeer 
en feestende massa’s niet bestand. 
De oplossing? Zwaar vervoer via het water van de grachten (of speciale 
trams) en feesten en partijen buiten de grachtengordel houden.

Marion Peters

Foto’s Ferry André de la Porte
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Je klapwiekt 
ijzig 
door mij heen
waar leegte knelt 
en stilte 
langs scheert
wanneer 
je opstijgt 
uit mijn vale vacht
blijf ik sidderend ineen.

( Angst )

Erica Lastdrager

Met het nieuwe jaar en de WABO-wet in de hand, 
laat het stadsdeel Centrum een frisse wind waaien 
door haar bomenbestand: op 10-1-2011 heeft het 
voor “bomen op diverse locaties in rayon Oost, West, 
Stadshart en Zuid” een kapaanvraag ingediend. Deze 
is op 3-2-2011 digitaal gepubliceerd; in kranten hoeft 
dat niet meer van de WABO-wet. Waar ze stonden en 
om hoeveel bomen het ging, stond er niet bij.  
Het ter visie liggende dossier bleek onvolledig: geen 
locatie, wel 50 bomen. Dit deed me denken aan 
de kapaanvraag voor 42 vleugelnootbomen op het 
Amstelveld in 2006….
Er is een nieuw Format opgesteld voor door de 
gemeente in te dienen kapaanvragen. De reden tot kap 
vraag staat er niet meer in. Het is nu: 
1. Gemeentespecifieke vragen: vermoedt u een ziekte bij 
de boom? Antwoord: ja/nee
2. Staat de boom op de lijst beschermwaardige 
houtopstanden? Antwoord: ja/nee

Dat is alles. Op grond van vermoeden van een ziekte 
zijn dus 50 bomen aangewezen voor kap!

Bij navraag zou de verantwoordelijke ambtenaar X het 
dossier aanvullen. Echter: de ter visie legging van deze 
Omgevingsvergunning was van 4-2 t/m 17-2-2011, 2 
weken (Vorig jaar was dit 4 weken. Ook hier is door 
de WABO-wet gesneden). Er bleek dus nog 1 week 
over om deze nadere informatie te bekijken en een 
zienswijze in te dienen. Weliswaar zei X als doekje voor 
het bloeden dat hij deze termijn in dit geval wel zou 
verlengen met een paar weken. 

Maar daar gaat het niet om. Volgens art. 8.3 van de 
WABO-wet moet bij publicatie van de aanvraag van 
een reguliere omgevingsvergunning, waaronder ook 
kapaanvragen vallen, de locatie en het dossiernummer 
worden vermeld. Belanghebbenden kunnen dan 
reageren. In de publicatie van de kapaanvraag van de 

50 bomen  ontbreekt echter de locatie (en het aantal 
bomen!).  Belanghebbenden kunnen niet reageren, de 
kapaanvraag is derhalve ongeldig. Ondergetekende heeft 
hierover een Raadsadres ingediend, dat op 1 maart in de 
deelraadsvergadering wordt behandeld.

Door de vele protesten van GroenLinks, SP en 
bewoners over de uitsluitend digitale publicatie van 
vergunningen zijn in het 3e nummer van Centrum.
Amsterdam.nl voorlopig weer de Bekendmakingen 
gepubliceerd. Echter: door de 14-daagse uitgave 
van de krant is de termijn van de ter visie legging 
en indiening van zienswijzen voor de helft van de 
Omgevingsvergunningen tot een week teruggebracht. 
Volgens de WABO-wet moet dit 14 dagen zijn. Deze 
termijn geldt niet voor krantenpublicaties. Het staat 
toch wekelijks digitaal vermeld? En daar moeten de 
bewoners het maar mee doen…..

Thelma Neleman

VAGE KAPAANVRAGEN VOOR 50 BOMEN VAN STADSDEEL CENTRUM

Donderdagavond 10 maart
Inloop vanaf 19.30 uur. Start 20.00 uur.
De Kleine Zaal, De Balie, 
Kleine-Gartmanplantsoen 10

Het stadsdeel wil binnenkort de Korte 
Leidsedwars-, Lange Leidsedwars- en 
Leidsekruisstraat én de Leidsegracht 
(onevenzijde, tussen de Lijnbaansgracht 
en Prinsengracht) voorzien van nieuwe 
bestrating.

Het te herprofileren deel behoort tot 
het horecaconcentratiegebied rondom 
het Leidseplein. Overdag heerst er in 
de straatjes relatieve rust, op laad- en 
losverkeer na. In de namiddag, avond en 
nachtelijke uren loopt het gebied vol met 
bezoekers. In de Leidsestraatjes lopen 
veel voetgangers op de ‘rijweg’. Dit komt 
ook omdat de vergunde terrassen mogen 
worden uitgezet over de totale breedte van 
de voetpaden tot aan de Amsterdammertjes. 
De straatjes en het stukje Leidsegracht 
zijn op één niveau met lange rijen 
Amsterdammertjes tussen rijweg en trottoir. 
De materialen zijn voornamelijk van beton.
Een belangrijk kenmerk van deze straten is 
dat een groot gedeelte is afgesloten is met 
handmatig bediende verzinkbare palen. 

Er zijn twee laad- en losregimes: bij het 
gedeelte met voornamelijk daghoreca is 
het laden en lossen van 07.00 tot 12.00 uur 
toegestaan, in het andere gedeelte met avond- 
en nachtzaken van 07.00 tot 19.00 uur. Om 
bewonersgarages bereikbaar te houden is 
autoverkeer toegestaan op het gedeelte van de 
Lange Leidsedwarsstraat, tussen Leidsegracht 
en Leidsestraat. Ook fietsers mogen van deze 
straat gebruik maken.

De straten en gracht worden volgens het 
vastgestelde profiel uitgevoerd, zoals 
beschreven in het Handboek Inrichting 
Openbare Ruimte. Er komen verhoogde 
voetpaden van rode gebakken klinkers van 
minimaal 1 meter breed en waar mogelijk 
breder. In het midden is een ‘rijloper’ van 3,25 
meter breed. Dit is een combinatie van rijweg 
en loopstrook. Op de ‘rijloper’ vindt overdag 
het laden en lossen plaats en ‘s avonds het 
wandelen. Het niveauverschil tussen ‘rijloper’ 
en trottoir is, afhankelijk van de plek, 5 tot 8 
centimeter hoger. Dit is hoog genoeg om niet 
te struikelen en laag genoeg als verbinding met 
de ‘rijloper’. Het onderscheid tussen trottoir 
en ‘rijloper’ wordt gemarkeerd met een rij 
natuurstenen banden. Alle  Amsterdammertjes 
verdwijnen. De, aan spandraden opgehangen, 
verlichting wordt vernieuwd.

Ook het deel van de Leidsegracht (tussen de 
Lijnbaansgracht en de Prinsengracht) wordt 
vrij van Amsterdammertjes. En net zoals in 
de straatjes komt er een verhoogd voetpad 
van rode klinkers, afgezet met banden van 
natuursteen en wordt de rijweg voorzien van 
rode klinkers. De gracht wordt verlicht door 
de nieuwe kroonlantaarns. Van de huidige 
tien langsparkeerplaatsen vervalt er één 
(te klein) vak. In het ontwerp is een aantal 
voorzieningen opgenomen om fietsen te 
parkeren. Alle bomen blijven behouden. 

U kunt nog tot en met 25 maart schriftelijk 
reageren o.v.v. Voorlopig Ontwerp 
Leidsestraatjes/Leidsegracht, en deze zenden 
naar: Stadsdeel Centrum, Sector Openbare 
Ruimte, afdeling Projecten, t.a.v. de heer 
R. Schreuders, Postbus 2020, 1000 AE 
Amsterdam, of mailen naar 
stadsdeel@centrum.amsterdam.nl

Voor vragen of suggesties kunt u contact 
opnemen met de heer Ron Schreuders, 
Projectmanager Openbare Ruimte van het 
stadsdeel Centrum, telefoon 552 43 37 of via 
de mail: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl 
t.a.v. de heer Ron Schreuders.

Inspraakavond Herprofilering Leidsedwarsstraatjes en gedeelte Leidsegracht

Artikel 11 Afstand tot de erfgrens
Er staat: afstand tot de erfgrens als bedoeld in artikel 
5.42 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 
meter voor bomen en op nihil voor heggen, struiken en 
gevelbegroeiing.
Hier ontbreekt de voorwaarde dat je alleen op een 
erfgrens mag planten of een afscheiding plaatsen in 
overleg met de eigenaar van het naast gelegen erf.

Artikel 5.42 Burgelijkwetboek
Er staat: - 1. Het is niet geoorloofd binnen de in lid 
2 bepaalde afstand van de grenslijn van een anders 
erfbomen, heesters of heggen te hebben, tenzij de 
eigenaar daartoe toestemming heeft gegeven of dat erf 
een openbare weg of water is.
- 2. De in lid bedoelde afstand bedraagt voor bomen 
twee meter te rekenen vanaf het midden van de voet de 
boom en voor de heesters en heggen een halve meter, 
tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke 
gewoonte een kleinere afstand is toegestaan. 
- 3. De nabuur kan zich niet verzetten tegen de 
aanwezigheid van bomen, heesters of heggen die niet 
hoger reiken dan de scheidingsmuur tussen de erven.
- 4. Ter zake van een volgens dit artikel ongeoorloofde 

toestand is slechts vergoeding verschuldigd van de 
schade, ontstaan na het tijdstip waartegen tot opheffing 
van die toestand is aangemaand.

Conclusie: Het lijkt ons zeer onverstandig om af te 
wijken van het Burgerlijk Wetboek. O.a.:
  * In onze smalle stadstuinen is het juist schadelijk om 
bomen maar een halve meter van de erfgrens te planten. 
In het Bomenbeleidsplan punt 5.6 wordt al aangegeven 
dat grote bomen die 15 meter hoog kunnen worden een 
wortelruimte van 25 m3 nodig heeft. Bomen van 10 tot 
15 meter 10 m3 en heesters zeker 5 m3 wortelruimte 
nodig hebben. Door het burgerlijk wetboek te volgen 
krijgen de bomen en de heesters en struiken meer ruimte 
en kans om uit te groeien naar een volwassen boom.
  * Het planten op de erfgrens, waar in het algemeen 
schuttingen staan, kan alleen met toestemming van de 
naast gelegen buren. Maar houdt niet in dat volgende 
bewoners het hier mee eens hoeven te zijn. 
Normaal is de plantafstand voor heesters en kleine 
bomen een halve meter. Deze afstand voorkomt veel 
schade aan de wortels en takken en onenigheid tussen 
buren.  
  * Het planten van kleine bomen en struiken op de 

erfgrens kan in strijd zijn met de bestemmingsplannen. 
In de bestemmingsplannen staat dat een afscheiding niet 
hoger mag zijn dan 1.80 á 2 meter hoog. 

Na het verlenen van een kapvergunning wordt er 
dikwijls het herplanten van een boom aanbevolen. Juist 
in de binnentuinen kunnen de bomen 100 jaar worden. 
Maar dan moeten ze wel een zo’n goed mogelijke start 
krijgen. Het zelfde geld voor de kleinere bomen en 
heesters. 
Door de regels van het burgerlijk wetboek te volgen 
krijgen de bomen meer kans. 

Graag zagen wij na het actualiseren van de monumentale 
bomenlijst toegevoegd bij het bomenbeleidsplan. In de 
vorige lijst van de waardevolle bomen ontbraken veel 
bomen die in de tuinen van de Keizersgracht stonden. 
De eerste lijst zou ook bij het opstellen van een nieuwe 
waardevolle (monumentale) bomen mee bekeken 
moeten worden. 

Werkgroep Keurtuinen van 
het wijkcentrum d’Oude Stadt

Inspraakreactie op nieuwe Bomenverordening stadsdeel Centrum, 3 februari 2011
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Buurt 6
Tussen: Leidsegracht, 
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Westermarkt, 
Raadhuisstraat, 
Paleisstraat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, 
Koningsplein en 
Herengracht
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Postkantoren steeds vaker in winkels
Na het samengaan van Postbank en ING, de kleuren 
blauw met oranje, was het voor mij niet duidelijk 
wat er allemaal gebeurde. Vertrouwde postkantoren 
zoals in de kerkstraat waren opeens verdwenen. 
Toen ik een keer een grote partij post naar 
het kantoor in de Johannes Verhulststraat 
bracht was het verdwenen. ‘Nee’, vertelde een 
omwonende, ‘daarvoor moet u naar Winter op de 
Amstelveenseweg’. Ik dacht dat het een grap was. 
Wat een afstand voor de bewoners in deze buurt. 
Gelukkig was ik op de fiets met zijtassen.

Maar ook onze buurt ontkwam niet aan de sluiting 
van de postkantoren. Postkantoor Kerkstraat, een 
buurtontmoetingspunt sloot zijn deuren. Gelukkig is 
melkboer Brouwer er nog wel voor de buurt. Het laatste 
Postkantoor, het zo vertrouwde bolwerk op de Singel 
hoek Raadhuisstraat sloot op 13 januari 2011 zijn 
deuren. Op dezelfde dag is er wel een TNT postkantoor 
in het sousterrain geopend.

Het onderbrengen van postkantoren in winkels is 
een beetje terug naar vroeger. Zoals het loket van de 
Gemeentegiro achterin de drogisterij was. Daar is 
niets mis mee. Bovendien zijn de medewerkers van de 
postkantoor-winkels buitengewoon aardig. Het is een 
behoorlijk zware taak die ze op zich genomen hebben. 
Je kunt daar pakketpost inleveren. Kortom het zware 
werk waar vroeger bij het postkantoor een apart loket 
voor was met sterke mannen. 

Pakketpost binnen Nederland mag een afmeting hebben 
van 176 cm bij 78 bij 58 cm en een gewicht van 30 kilo! 
Dus als de bestelde dustbin beschadigd is en u moet hem 
terugsturen, dan kan dat in de buurtpostwinkel.

Hierbij de adressen van de postwinkels in buurt 6 of 
aangenzend : Gebroeders Winter Lijnbaansgracht 204 en 
Rozengracht 62 en TNT Singel 250. 
Meer informatie: www.tntpost.nl

Ulrike

Een politie-ervaring
Herinnert u zich nog Jan met de Pet, onze 
buurtregisseur van politie? Op deze plek schreef 
hij, zeer ervaren, zo mooi over problemen in onze 
buurt en hun oplossingen. Erg teleurgesteld was 
ik dus toen hij vertelde dat hij na enkele jaren al 
weer moest vertrekken volgens het politiebeleid. Na 
negatieve berichten uit andere stadsdelen over dit 
beleid wilde ik hier, tegen beter weten in, een pittig 
stukje schrijven in een poging de politie tot andere 
gedachten te brengen. Het liep echter anders.

Vorige week werden mijn echtgenote en ik om 4 uur 
’s nachts gewekt door een zeer geschrokken beneden 
buurvrouw (twee gezinnen in één huis, dat komt 
niet zo veel meer voor): zij had loopgeluiden in haar 
woonkamer gehoord, vervolgens ging haar slaapkamer 
deur open en verscheen een arm. Boos- verontrust had 
ze geroepen tot de arm weer verdween. 
Onmiddellijk bereid tot actie was ik, in mijn wel erg 
korte nachthemd al halverwege de trap naar beneden, 
toen het advies van mijn vrouw over een kamerjas tot 
me doordrong. Gekleed rende ik opnieuw de trappen 
af en trof de sousterrain deur wijd open. De gracht 
leek verlaten, ook niets te zien in de zijstraat: ‘die 
is gevlucht’ dacht ik. Omdat geld en passen van de 
buurvrouw verdwenen waren, belden de dames 112 
en de bank, terwijl ik, met iets stevigs in de hand 
(Rutte?), voor de zekerheid het huis verder doorzocht. 
Na een klein misverstand met de “alarmcentrale” (nog 
een geluk dat die niet in India zit), verschenen vlot 

twee agenten met 
“zak”lantarens en 
handschoenen voor 
eventuele sporen op 
de plaats van delict, 
de voordeuren en 
het verdere huis. 
Vervolgens werd 
ons gevraagd of 
we verder nog hulp 
wilden (voor de 
schrik?) en werd ons 
verzocht de kamer 
zo te laten voor de 
forensische recherche 

(vinger afdrukken en zo), die prompt de volgende 
ochtend verscheen. Kort na hun vertrek werd er weer 
aangebeld: de opvolger van Jan met de Pet, die sloten 
en beveiliging nog eens uitgebreid met de buurvrouw 
doornam. Grondiger had ik het me niet kunnen wensen, 
dus over politiebeleid misschien een andere keer.

Leonard

Inbraakgolf achter het Spui
Het was weer raak: een kapot raam getuigt van een 
mislukte poging tot inbraak bij bakkerij Lanskroon. 
Tweemaal eerder was de winkel al gedupeerd door 
inbrekers. Dat gebeurde in de laatste maanden 
van 2010. In de omgeving van de Huidenstraat, 
Singel, Wijde Heisteeg en Heisteeg ontvingen ook 
andere winkels en een horeca-ondernemer na 
sluitingstijd bezoek van het inbrekersgilde. Een korte 
oppervlakkige rondgang langs een paar winkels 
leverde al een aantal van zes inbraken op, alle 
gepleegd in de afgelopen  maanden. 

Beveiligen met subsidie
Winkeliers en andere kleine ondernemers kunnen 
subsidie krijgen voor het verbeteren van de veiligheid 
van hun onderneming. Er zijn twee subsidies: de eerste 
voor het maken van een beveiligingsscan en de tweede 
voor het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen op basis 
van de beveiligingsscan. Voor het maken van een scan 
kunt u een gecertificeerde expert inschakelen. Deze 
maakt een analyse van de veiligheid in uw bedrijf en 
doet aanbevelingen om die te verbeteren. De subsidie 
voor de maatregelen wordt gegeven voor maatregelen 
op basis van de uitkomsten van de beveiligingsscan.

Op de website www.stavoorjezaak.nl staat een heel 
praktisch, kort stappenplan met formulieren voor de 
subsidieaanvragen. Het is een website van het ministerie 
van EZ, Landbouw en Innovatie. De subsidies gelden 
voor kleine ondernemers: maximaal 10 personeelsleden 
en max. 5 vestigingen.

Winkeliers en horecabedrijven die lid 
zijn van een ondernemersvereniging 
kunnen het beste contact opnemen 
met hun straatmanager. Het overzicht 
van alle straatmanagers vindt u op de 
website van Amsterdam City: 
www.amsterdamcity.nl/straatmanagers.

Andere ondernemers met winkels, 
kleine kantoren of horecabedrijven 
kunnen zich het beste wenden tot de 
buurtregisseurs van de politie bij vragen 
over het verbeteren van hun veiligheid. 
De politie heeft een uitgebreid netwerk 
van buurtregisseurs in Amsterdam Centrum. Hen kunt u 
ook benaderen voor medewerking bij het beveiligen van 
uw onderneming en het aanvragen van subsidie. 
Hier de websitepagina met het overzicht van de 
buurtregisseurs in Amsterdam Centrum: 
www.politie-amsterdam-amstelland.nl/get.cfm?id=43.

Albertine

Het Wijksteunpunt Wonen Centrum organiseerde 
afgelopen december een expertmeeting over de 
particuliere huursector. De particuliere verhuur 
speelt met name in het centrum een grote rol omdat 
er relatief erg veel particuliere verhuur is, namelijk 
de helft van het totale bestaande huuraanbod. 
Huurprijsopdrijving, splitsing, woningonttrekking 
en samenvoeging (van etages) zorgen ervoor dat 
steeds meer woningen uit de betaalbare huursector 
verdwijnen.

Volgens de belangenorganisaties van de particuliere 
verhuurders, Vastgoed Belang en Fair Huur, zijn 
de particuliere woningen vaak in bezit van families 
en kleine beleggers. Helaas is niet bekend gemaakt 
hoeveel van deze woningen in bezit zijn van grote 
(buitenlandse) investeerders, projectontwikkelaars, 
grote makelaars, buitenlandse beleggers, pandjesbazen 
en andere speculanten. 

Uiteraard zijn er grote tegenstellingen 
tussen voorstanders van de sociale huur en 
belangenorganisaties van particuliere verhuurders die 
alle niet-corporatiewoningen het liefst helemaal vrij 
willen verhuren: aan wie ze willen en tegen huren 
die de eigenaren zelf bepalen. Zij stellen dat bij het 
vrijgeven van de huren er veel meer woningen voor de 
middenklasse beschikbaar komen met huren tussen de 
600 en 1000 euro. Helaas blijkt uit ervaring in de centra 
van andere grote steden als Londen, Parijs en New York 
het tegendeel: de huren rijzen dermate de pan uit, dat 
van gemengd wonen in de binnenstad helemaal geen 
sprake meer is. 

De EU en u
De EU-regels m.b.t. de toewijzing namelijk de 33.000,- 
grens voor sociale huur gelden NIET voor particuliere 
verhuurders: de bouw van die woningen is namelijk 
niet betaald door de overheid of met substantiële 
subsidies. Wel moeten huurders bij huur van niet-

geliberaliseerde woningen voldoen aan andere regels 
zoals de huisvestingsverordening.  

Heeft u problemen met uw (particuliere) verhuurder, 
dan zijn er een twee mogelijkheden:
Gaat het om te hoge huur of twijfelt u aan de 
puntentelling, dan kunt u een afspraak maken met 
het Huurteam oude binnenstad voor een huisbezoek 
telefoon 020 - 421 48 68, Nieuwe Doelenstraat 55. 

Voor alle andere problemen met uw verhuurder kan 
elke huurder het woonspreekuur van het Wijksteunpunt 
Wonen bezoeken: woensdagmiddag van 2 tot 5 en 
woensdagavond van 7 tot 8 op de Nieuwe Doelenstraat 
55. Indien nodig kan het Wijksteunpunt Wonen een 
juridische procedure starten. 

Meer informatie: www.wswonen.nl/centrum/

Algemene belangenbehartiging voor huurders in het 
centrum: www.huurdersverenigingcentrum.nl/

Particuliere verhuur in de binnenstad
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Stadsherstel Amsterdam zet zich al jaren in om 
jongeren in de bouw te krijgen en te houden. 
Dat doet zij bijvoorbeeld door van haar aannemers te 
eisen dat elk project een leerlingbouwplaats is, en het 
liefst een restauratieopleidingsproject. Op die manier 
leren jongeren van een leermeester de kneepjes 
van het vak. Stadsherstel vindt het belangrijk dat 
jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
een kans krijgen en leren inzien dat het mooi is 
werkzaam te zijn in de bouwwereld.

Stadsherstel is al ruim vijf jaar actief in het project 
Cluster Arm gelegen in het bouwblok Oudezijds 
Voorburgwal, Oudezijds Armsteeg, Warmoesstraat en 
Heintje Hoekssteeg. Hier werden rijksmonumenten 
en gemeentelijke monumenten gerestaureerd, een 
in de Hongerwinter gesloopt pand teruggebracht en 
in december 2010 de bijzondere blauw met witte 
KLM-huisjes opgeleverd. De jongeren hebben bij 
deze projecten verschillende opleidingen afgerond 
en kunnen terugkijken op een bijzonder mooi stukje 
stadsontwikkeling waar zij aan hebben meegewerkt. 
Stadsherstel hoopt dat de jongeren van Stichting 
Herstelling ook zo terugkijken op dit project. 

Stichting Herstelling heeft tot doel om jongeren met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt te interesseren voor 
de bouw. De stichting is opgericht om voornamelijk 
forten van de Stelling van Amsterdam aan te pakken, 
vooral omdat de forten in een prikkelarm gebied liggen. 
Stadsherstel werkt al jaren met Herstelling samen aan 
de Stelling en bij wijze van experiment is nu dit project 
in de binnenstad aangepakt, in een verre van prikkelarm 
gebied. 

Door de crisis was de doorstroom van jongeren van 
Herstelling naar aannemers minder groot. Daarom 
konden zij meehelpen om het tijdelijke proeflokaal van 
de kleinschalige, ambachtelijke en sociale bierbrouwerij 
De Prael op te knappen. Dit pilotproject is fantastisch 
verlopen; de uitvoering verliep goed en twee sociale 
organisaties konden elkaar helpen.

Na dit succesvolle project is Herstelling ingezet bij het 
bestratingwerk van de binnentuin voor de omwonenden 
van het Cluster Arm. De binnentuin zal worden 
onderhouden door De Prael.

U kunt het resultaat van het werk van Herstelling 
bekijken in het tijdelijke proeflokaal van De Prael in 
Warmoesstraat 15. Kom hier genieten voordat het 
verhuist naar de blauw-witte pandjes in de Oudezijds 
Armsteeg.

Het project is mede mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van stadsdeel Centrum en het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Stichting Herstelling
De stichting Herstelling is op initiatief van de 
voormalige Dienst Maatwerk Amsterdam en de 
provincie Noord-Holland opgericht. De Stichting 
Herstelling wordt gefinancierd door de Dienst 
Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam en 
de provincie Noord-Holland. Ook de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg heeft in het kader van de 
experimentenregeling een projectsubsidie toegekend. 

Stadsherstel Amsterdam (opgericht in 1956) is de 
grootste restaurerende organisatie van Nederland en 
zet zich in voor erfgoed, monumenten en cultuur. 
Stadsherstel is altijd op zoek naar de meest passende 
(her)bestemming van haar bezit, dat zij onderhoudt, 
beheert en verhuurt. De restauratieomzet bedraagt 
gemiddeld € 10 miljoen per jaar. Stadsherstel is 
eigenaar van meer dan 500 panden in en rondom 
Amsterdam, variërend van woonhuizen tot kerken 
en industriële monumenten. Een aantal bijzondere 
panden verhuurt Stadsherstel voor o.a. congressen, 
lezingen, concerten en huwelijksvoltrekkingen via haar 
afdeling Exploitatie. De Vereniging Vrienden, met meer 
dan 2500 leden, ondersteunt al meer dan 25 jaar de 
restauratiewerkzaamheden van Stadsherstel.

www.stadsherstel.nl

Beheergroep Negen Straatjes
Even als geheugensteuntje. De vorige beheergroep 
was op 22 februari 2010 in het Claverhuis.
Dit maal was de beheergroep de ‘Negen Straatjes’ 
in verband met de verbouwing van het Claverhuis 
in het Wijkcentrum d’Oude Stadt op 11 januari 
2011. Misschien waren er door de afstand niet zo 
veel buurtgenoten aanwezig. 
Voorzitter van de vergadering was Jeroen 
Cornelissen, manager Rayon West.
De beheergroep ‘Negen Straatjes’ is niet alleen voor 
de straatjes maar ook voor de grachten, die er lopen 
van Raadhuisstraat tot Leidsestraat.
Er komt nog een officiëel verslag van deze 
beheergroep, maar dit verslag wordt pas verspreid 
als er een nieuwe datum van vergadering is 
vastgesteld. 

Verbouwing OBA (Openbare Bibliotheek)
Een vertegenwoordiger van Aedes deed verslag van 
de stand van zaken in aanwezigheid van Ronald 
Smit, rayonmanager Bouwen en Wonen Stadsdeel 
Centrum. De Hyat Hotelgroep wil een hotel met 
‘Groen verklaring’. Deze groenverklaringen worden 
afgegeven door Senternovem. Dat houdt in dat er 
enorm wordt gewerkt aan de energiebesparing bij 
het hotel. De ramen worden voorzien van gelaagd 
glas en er komt een systeem van WKO (Warmte 
Koude Opslag), voor de deur in de openbare ruimte. 
Het Stadsdeel Centrum heeft daar toestemming voor 
gegeven. Stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren, 
die aanwezig was, bevestigde dat. Ook gaat de 
sector Bouwen en Wonen plaatsen bepalen in de 
stad waar WKO mogelijk is. Hiervoor moet een 
masterplan gemaakt worden, omdat er een bepaalde 
afstand tussen de WKO-opslagplaatsen moet zijn. 
Er wordt gebruik gemaakt van het grondwater. 
Hiervoor is een waterontrekkingsvergunning nodig.
Of de burger ook voordeel krijgt van dit systeem? 
De verbouwing van de OBA geeft voor de 
omwonenden veel overlast. Op 13 januari was er ’s 
ochtends een rondleiding in het inwendig gesloopte 
gebouw. Veel buurtbewoners maakten van deze 
gelegenheid gebruik.

De ‘Negen Straatjes’ heeft een nieuwe 
buurtregisseur: Peter Pisano. Hij is bereikbaar 
op 0900 844. Meer over hem in de volgende 
Binnenkrant.

In de panden Keizersgracht 271 t/m 287 
sluimert een groot project. Op internet wordt het 
aangekondigd als ‘Het grote geheim’ en dat is het 
nog steeds voor iedereen, zelfs voor het Stadsdeel. 
Het Stadsdeel heeft als eis, dat er in de Wolvenstraat 
weer winkels komen in plaats van de lange muur 
die er nu is.

Verder werd er gesproken over de overlast door de 
Musea met horeca-C vergunning. 
De stadsdeelvoorzitter sprak zich uit dat als de 
ondernemer het convenant met de omwonenden 
heeft ondertekend, de ondernemer zich daaraan 
moet houden. Anders kan de ondernemer zijn 
vergunning kwijtraken. Het beleid moet vastgesteld 
worden in overleg met bewoners. Ze is voorstander 
van gebiedsgerichte sluitingstijden. 

Aanwezigen wilden graag 2 maal per jaar een 
beheergroepvergadering. Jeroen Cornelissen 
beloofde een vergadering in september/oktober. 
Als u uitgenodigd wilt worden voor de volgende 
vergadering kunt u mailen naar Immelien Visser: 
Ivisser@centrum.amsterdam.nl of bellen 552 4388.

UW

Jongeren aan de slag bij Stichting Herstelling

 Post Lijnbaansgracht 204    Post Singel 250
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Geveltuinen en bloemen op balkons, aan 
vensterbanken en op de stoep vormen 
in het centrum van de binnenstad samen 
met de aanwezige bomen het enige groen 
in dit gebied. Stadsdeel Centrum, Sec-
tor Openbare Ruimte en Wijkcentrum 
d’Oude Stadt hebben wederom de handen 
ineen geslagen om de aanleg van gevel-
tuinen te stimuleren.

Komend voorjaar worden er weer nieuwe 
geveltuinen aangelegd in de buurten 
Burgwallen, Nieuwmarkt, Groot Water-
loo, Amstelveldbuurt en de Westelijke 
Grachtengordel. De geveltuinen worden 
op aanvraag aangeleged door de sector 
Openbare Ruimte van stadsdeel Centrum. 

Hebt u nog geen geveltuin en wilt u 
er een laten aanleggen dan kunt u dat 
aanvragen bij Wijkcentrum d’Oude Stadt. 
Contactpersoon is Veronika Esser (tel. 
638 22 05 of wijkcentrum@oudestadt.nl). 
U kunt ook langskomen op het wijkcen-
trum (Nieuwe Doelenstraat 55).

Tot uiterlijk 18 maart kunt u een gevel-
tuin aanvragen. U ontvangt bericht of en 
wanneer uw tuin aangelegd wordt door 
sector Openbare Ruimte. Aan de aanleg 
zijn geen kosten verbonden. De aarde 
wordt geleverd; planten dient u zelf aan 
te schaffen.

Geveltuinendag 2011
Het is de bedoeling dat alle geveltuinen 
plantklaar zijn vóór zaterdag 14 mei - op 
deze zaterdag wordt een geveltuinendag 
op het J.W. Siebbeleshof gehouden. U 
kunt op deze dag terecht voor planten, 
aarde en snoei- en plantadvies. Tevens 
kunt u voor een klein bedrag een planten-
pakket van vaste heemplanten kopen. 
De belangrijkste voorwaarden voor een 
geveltuin: er moet 1,50 meter door-
looproute overblijven op de stoep; u bent 
zelf verantwoordelijk voor het onder-
houd; geen bomen; goed snoeien; alleen 
met toestemming van de bewoner van de 
begane grond. Meer informatie kunt u 
verkrijgen op het wijkcentrum.

Aanleg geveltuinen in de oude stad
Komend voorjaar worden er weer nieuwe geveltuinen aangelegd in de buurten 
Burgwallen, Nieuwmarkt, Groot Waterloo, Amstelveldbuurt en de Westelijke 
Grachtengordel. Een geveltuin aanvragen kan tot 18 maart.

Theater tussen de mensen, voor de buurt en met de buurt
Blik Bijzonder brengt theater op pleinen en in bijvoorbeeld een woonzorgcentrum.

We gebruiken een omgebouwde orgelwagen als podium, 
luisteren naar verhalen, juweeltjes uit het leven gegrepen, 

en vertalen deze naar toneelstukken van korte duur. 
Op 19 maart staan we op de Nieuwmarkt. 

Komt dat zien! 
Bijzonder nieuwsgierig? 

www.blikbijzonder.nl
een community art bureau van Riska en Monique

Door de geschiedenis van de buurtwinkel te 
belichten worden ook allerlei sociaal-econo-
mische ontwikkelingen duidelijk. Zij zijn 
als het ware de spiegel van de veranderende 
stad. Winkeliers zijn flexibel en moeten 
inspelen op veranderende leefpatronen en 
eetgewoonten van de buurtbewoners. Er is 
een wereld van verschil tussen de winkels aan 
de Meeuwenlaan in Noord en de Cornelis 
Schuyt in Amsterdam-Zuid.
De tentoonstelling in het Amsterdam Museum 
gaat in op de ontwikkeling van de buurtwinkel 
vanaf eind 19e eeuw tot nu. Historisch beeld-
materiaal, actuele filmpjes, uithangborden 
van vroeger, talloze voorwerpen uit verschil-
lende winkels geven een levendig beeld van 
buurtwinkels toen en nu. Zij laten zien wat er 
te koop is en was in de steeds veranderende 
winkelstraten van Amsterdam. Maar niet al-
leen het assortiment is aan verandering onder-
hevig. Ook de ontwikkeling van straatventers tot supermarkt, de eerst 
korter en daarna weer langer wordende openingstijden, de groeiende 
beveilingsproblematiek, nieuwe betaalsystemen, winkelinrichting en 
de veranderde relatie met de gemeente komen onder meer aan bod. 

Voor kinderen is er een speciale educatieve route 
ontwikkeld.
In twee locaties in de stad, een winkelpand op 
de Van der Pekstraat 2 in Noord en in een Turks 
koffiehuis op de Javastraat 111 in Oost, zal een 
stukje van de winkelgeschiedenis uit die buurt te 
zien zijn. Je kunt er verhalen, foto’s en voorwerpen 
brengen, met behulp van een medewerker uit het 
museum krijgen deze een plekje in het verhaal van 
de Amsterdamse buurtwinkels op de website. 
Ook wordt er door mensen uit de buurt en het mu-
seum een programmering verzorgd met activiteiten 
zoals ontmoetingsavonden voor ondernemers, mini 
buurt-markten, buurtwandelingen en discussie-
avonden over de wijk. 
Ook in het Theo Thijssen Museum en het Van 
Eesteren Museum zijn tentoonstellingen te zien 
over Buurtwinkels. In de etalages van (vroegere) 
buurtwinkels door de hele stad zullen foto’s te zien 
zijn van winkels van vroeger en winkeliers van nu. 

Meer info en verhalen zijn te vinden op:
http://buurtwinkels.amsterdammuseum.nl/

Amsterdamse Buurtwinkels Tentoonstelling 25 maart t/m 21 augustus 
Amsterdam Museum en op verschillende locaties

De Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum 
organiseert op donderdag 19 mei een symposium met als thema:

Oud Worden in je Eigen Buurt 
(Blijvend Wonen in Stadsdeel Centrum)

Keizersgrachtkerk, 13.30 – 17.30 uur
www.ouderenadviesraad-amsterdamcentrum.nl

Het is mogelijk om reeds een plaats te reserveren via oaradamc@gmail.com



Reservestukjes

niet transparant
duikt boven

niet transparant
duikt onder

transparant

06-34842703

                 Wel een geveltuin, 
                 maar geen onderhoud?

Onderhoudsabonnement
voor uw geveltuin

€ 7,50 per maand voor een grote geveltuin
€ 5 per maand voor een kleine geveltuin

Voor informatie mail: jklein@deregenboog.org 

NEE-NEE-sticker 
distributie?

transparant

Streamer

PROGRAMMA 
ZOMER 2009

Woensdagmiddag-lezingen 
(aanvang 14.30 uur)
10 juni (onder voorbehoud): 
Hans de Vries, historicus, 
onderzoeker bij het NIOD: 
“Nederlanders in gevangenissen 
en concentratiekampen gedurende 
de oorlog”
Toegang € 2,00 inclusief thee, koffie en 
traktatie

Woensdagmiddag-films (aanvang 
14.30 uur)
17 juni: Komisch drama (1996) van 

regisseur Mike Leigh
(over Cynthia, 

haar dochters 
Roxanne en Hortence, van wie de laatste 
als zwarte baby bij de geboorte ongezien 
ter adoptie is afgestaan).
Toegang: € 3,00 inclusief thee, koffie en 

traktatie

Expositie
Foto’s van buurtgenoot Walter Boshoff

       “Bevroren bewegende beelden”.

Het werk is tot 26 juni te 
bezichtigen op dinsdagen en 
donderdagen tussen 10 en 17 uur.

Specials 
Vrijdag 26 juni Feestelijke 

afsluiting van het seizoen (aanvang 
borrel 16 uur).

Geen 
t i jd? Te Zwaar? 

Veel  werk?
Roep hulp in van de tuinassis-

tent
Samen met  u  de tuinklus  klaren of
al les  ui tbesteden:  snoeien,  oprui-
men,  schoonmaken,  ophogen,  e tc .
Juis t  de zware klussen kunt  u  aan
de tuinassis tent  kwij t .  Op de f ie ts

met  e igen gereedschap komt hi j
langs om u zeer  betaalbaar  van
dienst  te  z i jn .  Meer  informatie?

detuinassis tent@gmail .
com

doorloop kolommen
Afgelopen november werd op de Zwanen-
burgwal, nabij de plek waar hij werd gebo-
ren, een beeld van de zeventiende-eeuwse 
filosoof Baruch Despinoza onthuld. Zelden 
werd door het gemeentebestuur zulke 

daadkracht getoond en lag er zo korte 
tijd tussen initiatief en uitvoering. Of 
dit het
De buurtvergadering, beheergroep 
openbare ruimte gevolgd door 
bewonersraad, wordt vier maal 

per jaar gehouden op de laatste 
dinsdag van de maanden februari, 
mei, september en november, van 
19.30 tot 22.30, in het Mozeshuis, 
Waterlooplein 205.

transparant

transparant

Bij  IJsterk is  alt i jd 
wat te  doen!
Het voorjaarsprogramma in de 
buurt- ,  t iener-  en jongeren-
centra  van IJs terk is  in  vol le 
gang.  Een groot  aantal  cursus-
sen,  lessen,  c lubs en act ivi t -
e i ten worden er  aangeboden 
voor  een schappel i jke pr i js . 
Van yoga tot  badminton,  van 
I ta l iaanse les  tot  Nederlandse 
conversat ie  en van gi taar les 
tot  bandavondjes , 
voor  jong tot  oud is  er  bi j 
IJs terk ie ts  te  beleven.  Ook 
zi jn  er  sportclubs,  verenigin-
gen,  zang-  en theatergroepen 
die  de accommodat ies  van 
IJs terk benut ten voor  hun ac-
t ivi te i ten. 
Alle  informatie  is  te  vinden 
op de websi te  van IJs terk: 
www.i js terk.nl . 


