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Waterlooplein in de overgang

Frederiksplein óók als klaslokaal

Duintjer-plannen op de lange baan

Touringcars verstikken Spuistraat

Op de wijkraad van 6 april werd een dagelijks 
bestuur ad interim gekozen. Volgens afspraak komen 
er voorjaar 2012 verkiezingen voor een nieuw DB.
Voor de continuïteit van het DB stellen een aantal 
leden van het huidige dagelijks bestuur a.i. zich 
kandidaat. 
Het streven is dat alle buurten vertegenwoordigd zijn 
in het nieuwe dagelijks bestuur.

Doelstelling.
De doelstelling van het wijkcentrum is conform de 
laatste gewijzigde statuten (juni 2002) van de stichting 
wijkopbouworgaan d ‘Oude Stadt o.a.: ‘het behartigen 
en bevorderen van het woon- en leefklimaat’.
Zowel in de centrale stad als in het stadsdeel Centrum 
wordt veel aandacht besteed aan burgerparticipatie. De 
definitie burgerparticipatie is niet altijd eensluidend.
Het wijkcentrum hanteert de definitie burgerparticipatie 
van de nationale ombudsman: ‘het betrekken van 
burgers in het algemeen of belanghebbenden in het 
bijzonder bij gemeentelijk beleid’.

Toelichting op de procedure.
Het dagelijks bestuur wordt volgens de statuten gekozen 
uit de leden van de wijkraad.
Voor de huidige wijkraad zijn een jaar geleden al 
verkiezingen geweest. Het staat buurten vrij tussentijds 
actieve bewoners of geïnteresseerden namens hun buurt 
voor de wijkraad voor te dragen. De constructie van 
duo-wijkraadslid biedt mogelijkheden, ook eventueel 
ruilen van duo-raadslid naar gewoon wijkraadslid.
Belangstellenden kunnen via het wijkcentrum informatie 
krijgen over de verschillende buurtgroepen en 
bewonersorganisaties in hun buurt.
Buurtgroepen kunnen op hun beurt zoeken naar 
bewoners waarvan zij denken dat zij voor deze 
functie zijn te motiveren. Het gaat niet alleen om 
buurtbetrokkenheid maar ook om het gemeenschappelijk 
belang van alle buurten te behartigen.

Voor informatie of kandidaatstelling mail naar: 

wijkcentrum@oudestadt.nl

De Utrechtsestraat wordt weer gestremd voor doorgaand autoverkeer van januari tot eind september 2012 (Pag. 4)

DB-verkiezingen 2012 Wijkcentrum d ‘Oude Stadt

Het paleis eindelijk niet meer voor schut

Signaleren en melden
We wonen in de mooiste stad van het land? 
Maar toch zijn er zaken die anders kunnen: 
Lawaaioverlast, opstoppingen door laden en 
lossen op verkeerde tijden, horeca-herrie, laveloze 
kroegtoeristen, hangjongeren, zwerfvuil, touringcars 
met draaiende motor, luchtvervuiling!

Wijkcentrum d’Oude Stadt streeft naar verbetering van 
het woon- en leefklimaat in de binnenstad. Samen met 
u verzamelt het wijkcentrum signalen uit de binnenstad. 
Uw klachten al gemeld bij het stadsdeel (tel: 14020) 
of zelfs een brief geschreven? Nog geen reactie of 
oplossing van het probleem?

Stuur uw melding ook naar wijkcentrum@oudestadt.nl 
en zet ‘signalering’ in het onderwerpveld.
Het wijkcentrum kan uw problemen niet oplossen, maar 
kan wel in overleg gaan met het stadsdeel of betreffende 
instanties wanneer een bepaald soort overlast regelmatig 
voorkomt. 

Eventueel kan het wijkcentrum ook mensen met elkaar 
in contact brengen die een bepaalde problematiek 
gezamenlijk aan willen pakken. Wanneer u hiervoor 
voelt, laat het ons dan ook weten. 
Uiteraard wordt uw privacy gegarandeerd.

Zie ook onze website www.oudestadt.nl

Touringcarbeleid Amsterdam 2011 - 2020
Inspraak tot en met 20 januari 2012

Info op: www.amsterdam.nl/touringcarbeleid
Zienswijzen kunnen gemaild worden naar:

inspraak@ivv.amsterdam.nl

Red de Pinto-bibliotheek
De meest gewaardeerde buurtbiep van het land

Red de speeltuinen
Zonder ervaren toezicht geen veilige speelplaats

Red de wijkcentra
Al vijftig jaar trefpunt voor aktieve bewoners
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Donderdag 23 februari, v.a. 19.30 uur
Beheergroep en Bewonersraad

Groot Waterloo
Donderdag 22 maart, v.a. 19.30 uur

Bewonersraad
In de WAR (algemene ruimte van bewoners-

vereniging De Halve Wereld) aan de Turfsteeg
Iedereen is welkom!

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

Iedere eerste woensdag 
van de maand

Open poëzie-podium
in het Pintohuis 

Sint Antoniesbreestraat 69
om 20.00 uur

Vrijwillige bijdrage:
3 euro

Een plein om te flaneren, door de markt te 
struinen, de horeca te bezoeken en je echt 
midden in Amsterdam te voelen. Het is 
vooral ook de bedoeling dat het plein en 
de directe omgeving een betere verbinding 
betekenen tussen de binnenstad en de meer 
oostelijk gelegen Plantage. Het plein als 
middelpunt van het 2e culturele kwartier 
van Amsterdam!

De visie is ontwikkeld samen met 
bewoners, marktkooplieden, bedrijven, 
culturele instellingen en toeristische 
organisaties. Op 15 september hebben veel 
buurtbewoners en marktkooplieden ideeën 
uitgewisseld over de plannen. 

Er is een samenwerkingsverband 
Waterlooplein opgericht dat met elkaar 
al kortlopende acties opstart. Dit gaat 
van het aanstellen van een pleinmanager, 
tot feestverlichting, veilige plek voor 
pinautomaten en mogelijkheden om het 
ronde kantoortje van de marktmeester in 
te richten voor informatie over Amsterdam 
met een ticketshop voor theaters. De 
komende weken worden opdrachten 
uitgezet voor bijzondere foto’s op de 
marktboxen.

Marijke Storm

Het verdwijnen van postkantoor en geldautomaten uit de Stopera 
draagt beslist niet bij aan de levendigheid. 

Stadsdeelbestuur stemt in met Visie Waterlooplein
Op 15 november 2011 heeft het Dagelijks Bestuur de Visie Waterlooplein vastgesteld. In 
januari 2012 buigt de raad zich er over. De visie geeft een beeld van de mogelijkheden hoe 
op langere termijn het plein een aangenaam plein in de oostelijke binnenstad kan worden. 

‘Stad van Vrede’ een interreligieuze kerstviering 
Mozes & Aäronkerk op 24 december 19.00 uur. 
Vertegenwoordigers van verschillende religies 
leveren een bijdrage aan de dienst.

Van 12 januari tot en met 3 februari organiseert 
het Mozeshuis op donderdag en vrijdag de 
Winteracademie ‘Doe eens normaal man! Op naar 
een hoffelijk Amsterdam’. Opening door wethouder 
Van Es.

Meer info op: www.mozeshuis.nl
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Om uit te leggen waarom ik mij tegen het 
‘terrassenplan’ van Stadsdeel Centrum richt en 
wat de basis is voor mijn tegenvoorstel, heb ik twee 
nieuwe woorden gemaakt: ‘terrassenwoeker’ en 
‘overbeterrassing’. Het eerste woord is zonder meer 
te begrijpen en met het tweede woord heb ik een 
analogie in gedachte met het begrip ‘overbevissing’, 
dat gebruikt wordt voor situaties waar de bestaande 
natuurlijk visstand bedreigd wordt door het vangen 
van zoveel vis, dat het voortbestaan van de soort in 
gevaar komt. 
Een complex aan factoren dient in ogenschouw 
genomen te worden om tot het inzicht te komen 
dat korte termijn belangen niet alleen maatgevend 
mogen zijn, dit om eten, vangst en handel in vis, ook 
op lange termijn te kunnen waarborgen.

Het zijn de locale recreant en de toerist die de horeca-
ondernemer op een genoegelijke manier in zijn netten 
probeert te vangen. Sinds enige decennia gebeurt dat 
niet enkel binnen de muren van een horeca gelegenheid, 
maar worden de netten ook op straat en stoep 
uitgezet. Waren die netten eerst nog een aangenaam 
randverschijnsel voor zonnige dagen, de laatste jaren is 
het aantal terrassen dusdanig gegroeid dat op sommige 
plaatsen - omgekeerd - de doorgang voor voetgangers 
en overig verkeer tot een randverschijnsel geworden 
is. Stoelen en tafels, afschottingen en reuze parasols, 
aangevuld met allerhand tentconstructies zijn vaak 
metersver van de oorspronkelijk gevels op straat 
uitgezaaid en bieden recreant en toerist een onderkomen, 
ook als er in de verste verte geen zon te bekennen valt. 

Was “een terrasje pakken” eerst om buiten met een 
biertje of een frisdrank van het mooie weer te genieten, 
nu zijn de mazen van de netten dusdanig verwijd en de 
overkappingen dusdanig stevig, dat ontbijt, lunch, diner 
en zelfs souper op straat genoten kunnen worden. Van ‘s 
ochtends vroeg tot voorbij het midden van de nacht.
Enkel forse wind- en regenvlagen doen de inmiddels 
geharde terrasgenieters nog naar binnen vluchten, 
naar het eigenlijke etablissement, waar dan niet 
altijd voldoende restruimte beschikbaar is om de 

vluchtelingen op te vangen.
Echt koud en guur weer wordt echter door de meeste 
mensen gemeden en grote delen van de Amsterdamse 
binnenstad bieden dan een troosteloze aanblik. Vlaktes 
vol klapperend zeildoek, druipend meubilair en 
verregende menuborden. Dit is een terrasbeeld dat in 
geen enkele gemeentelijke nota of peptalk van toerisme 
bevorderende organisatie terug te vinden is, maar dat 
wel de sfeer en aanzien van de stad schaadt. Ook zijn 
er met het wisselende Hollandse weer vele situaties, 
waarbij maar een klein deel van de uit te baten tafeltjes 
bezet is. De maximale terrasoppervlaktes worden 
gegund én aangevraagd en nu zelfs door de gemeente 
opgedrongen aan horeca-ondernemers, vanuit een idee 
dat meer terrasplaatsen ook meer winst oplevert, terwijl 
de praktijk meestal anders leert.

De fluctuaties van het weer zijn nog goed op te 
vangen op terrassen waar enkel drankjes geserveerd 
worden, maar als het om het op de stoep consumeren 
van hele maaltijden gaat, is bij eetterrassen - die even 
groot of vaak groter zijn dan de eigenlijke inpandige 
horecaonderneming - zowel een teveel als een tekort aan 
te bedienen gasten een probleem.

Echt koken schiet er door de sterk wisselende aantallen 
vaak bij in en diepvries en magnetron bepalen dat 
wat er aan “gastronomie” geboden wordt. Dan laat ik 
de arbeidsomstandigheden van kleine zaken met té 
grote terrassen en in de zaak staande eigenaren met te 
weinig personeel, die hun overspannen verwachtingen 
al zwoegend toch nog trachten te verwerkelijken, nog 
buiten beschouwing.

Het leuke terrasje is aldus verworden tot een last 
voor veel kleine horeca ondernemers en overlast 
van de bovenwonenden die zich door een nauw pad, 
menuborden ontwijkend, een weg moeten banen 
naar hun huisdeur. Omwonenden krijgen niet enkel 
verstoring van hun rust door de al te vroege of te late 
op- en afbouw te verwerken, maar worden overdag 
ook nog getergd door terrasmelkende muzikanten met 
“O sole mio”, “When the Saints come marching in” en 

“Bésame mucho.” Ik wijd dan nog niet uit over dubbel 
parkerende recreationele druggebruikers en hun disco-
geluidsinstallaties, of luide Italianen die onder het genot 
van een drankje hun joint op het terras rollen, alsook 
terrasuitbaters die het niet hun taak vinden om al te 
luidruchtige dronken gasten tot enige stilte te manen.

Afgezien van de door mij bestreden omvang van het 
nu voorliggende gemeentelijke terrassenplan, is er ook 
de niet nageleefde regeling op welk tijdstip er op- of 
afgebouwd gaat worden, wie er aanspreekbaar is over 
beheersing als het uit de hand loopt. Welk terras tot 
wanneer open mag zijn. De bestaande klachtennummers 
hebben nooit een structureel effect. Problemen worden 
eventjes onderdrukt om binnen de korts mogelijke keren 
weer op te duiken. De meeste horeca-ondernemers 
reageren vijandig op elke kritiek van bewoners.

De gemeente verpacht wel openbare ruimte, maar 
is vervolgens onvoldoende in staat om de negatieve 
gevolgen te beperken. Het gemeenteplan spreekt 
van een “verbeterde uitstraling” van dit gedeelte van 
het Waterlooplein enkel in de zin van “uitstraling” 
als toeristisch trekpleister. Het woon- en buurtleven 
wordt daarmee tot een randverschijnsel, daar waar 
de prijs van onroerend goed in dit gebiedje al veel 
van de oorspronkelijke woon- en werkfunctie 
heeft doen verdwijnen. Huurhuizen worden tot 
koopappartementen of omgetoverd tot een luxueus 
tijdelijke verhuurappartement voor expats. Ook dat heeft 
een “uitstraling” in dit kwetsbare gebied, maar dan een 
negatieve.

Uiteindelijk ondervindt ook de horeca nadeel van deze 
ontwikkelingen. Daar waar de stad Amsterdam enkel 
nog als toeristisch spektakel genoten kan worden, zal het 
gevoel van het bezoeken van een leven stad afnemen en 
het gevoel van Amsterdam als zijnde niet meer dan een 
pretpark toenemen. De aandrang voor een bezoek aan de 
hoofdstad zal daardoor ook verminderen. Overbevissing 
en Overbeterassing worden zo tot analoge begrippen.

Een bedachtzaam tegenvoorstel voor een beter terrassenbeleid waarin alle factoren en belangen op korte en lange 
termijn afgewogen worden door Tjebbe van Tijen sinds 1975 wonende aan dit oneigenlijke pleintje, als reactie op 
het ‘Concept terrassenplan Waterlooplein’ van Stadsdeel Centrum.

Terrasplan Tjebbe van Tijen in twee fases van 2011 tot 2015
Er moet een enigszins evenwichtige verhouding blijven bestaan tussen 
het eigenlijke inpandige vloeroppervlak van een horeca-onderneming 
en het toebedeeld terras. Dit geldt eens te meer voor restaurants die 
met een veel te kleine keuken en vaak met te weinig personeel of enkel 
de eigenaren die zichzelf overwerken, veel te grote terrassen proberen 
te bedienen. Die zijn een groot deel van de tijd ook nog onbezet en 
bieden vaak een troosteloze aanblik. Het opbouwen en afbreken van de 
terrassen gebeurt vaak op de weinige stilte momenten van een dag in de 
binnenstad, mede doordat dit een extra taak voor eigenaren van horeca-
ondernemingen zonder personeel is, of omdat er onvoldoende personeel 
beschikbaar is. Ook komt het voor dat terrassen s’nachts pas na 1 uur 
afgebroken en s’ochtend heel vroeg weer opgebouwd worden, door twee 
verschillende ploegen. Dat hiermee de slaap van bewoners gehinderd 
wordt schijnt niemand behalve hen te deren. Minder grote terrassen 
dienen uiteindelijk zowel de goed nadenkende horeca-ondernemer 
die zijn verwachtingen van omzet en de daarvoor benodigde stoelen 
realistisch beziet, als de omwonenden.

Mijn voorstel is om een maximale omvang van terrassen vast 
te stellen naar ratio van de beschikbare stoepruimte en het 
binnenpandige oppervlak van een horeca-onderneming. Terrassen 
letterlijk als een aangenaam randverschijnsel en niet als een alles 
overwoekerend uitbatingssysteem dat de publieke vrije ruimte van 
de stad aantast.

Van “lekker een terrasje pakken” tot terrassenwoeker
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Buurtraad Amstelveld
Maandag 30 januari en 26 maart, 

20.15 - 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg

Nieuwe Looiersstraat 29

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

ANT 56

Het is weer zo ver, ik moet als buurtregisseur van 
buurt wisselen. Na zes jaar Utrechtsebuurt krijg ik 
met ingang van 1 januari 2012 een nieuwe buurt, 
namelijk Nieuwmarkt-Zuid. De zes jaren in de 
Utrechtsebuurt zijn omgevlogen, er is dan ook veel 
gebeurd en veranderd. Als buurtregisseur ben ik 
verantwoordelijk voor de veiligheid en in mindere 
mate voor de leefbaarheid. 

In januari 2006 liep ik voor het eerst door de buurt. 
De drugsoverlast, waarmee ik dagelijks te maken 
had in de oude binnenstad, vormde hier geen groot 
probleem.  Wel veel overlast van dak- en thuislozen, 
mensen met een alcoholprobleem die veelal op en rond 
het Frederiksplein verbleven. Dit verblijf ging gepaard 
met veel overlast en verontreiniging. De bosschages 
vormden een schuilplaats voor zwervers, autokrakers en 
straatrovers. Wildplassen, wildpoepen en drugsgebruik 
kwam veel voor. Ook werden er regelmatig gebruikte 
injectiespuiten aangetroffen. Er was te weinig 
verlichting, menig wandelaar ontweek de wandelpaden 
door het park. Nu, zes jaar later, is het Frederiksplein 
weer een plein voor iedereen. De alcoholisten zijn 
verdwenen. Schoon, goed verlicht, nieuw groen en 
zichtlijnen door het gehele park maakt het park weer tot 
een aangename en veilige verblijfplaats. 

Helaas zal ik de herinrichting van de Utrechtsestraat 
niet meer meemaken, dat de straat mooi gaat worden 

zie je aan het gedeelte dat reeds klaar is. Als de straat 
eind 2012 klaar is komt de winkelstraat zeker in 
aanmerking voor de tweede ster in het kader van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen. Tevens komen er nieuwe 
verkeersborden in de Utrechtsestraat. Minder borden 
maar meer duidelijkheid in de gehele straat en derhalve 
beter te handhaven. Met de terugkeer van tramlijn 4 zal 
de straat weer als vanouds zijn, de veiligste winkelstraat 
in de binnenstad. 

De populariteit van een aantal buurtcafés zorgt 
in toenemende mate voor overlast op straat door 
bezoekers. Het rookverbod heeft dit beeld zeker 
versterkt. Het voorkomen van deze overlast is vooral 
de verantwoordelijkheid van de horecaondernemer. Hij 
dient in toenemende mate rekening te houden met de 
bewoners (zijn buren) in de directe omgeving. Ook de 
structurele aanpak van overlast van studentenhuizen 
heeft zeer goede resultaten opgeleverd.

Mijn opvolger is Ronald Pronk, een zeer ervaren 
buurtregisseur. In het verleden heeft Ronald in de 
Nieuwmarktbuurt gewerkt, de laatste zes jaar in de 
Weesper-Amstelbuurt. Ik verwacht dan ook dat de 
Utrechtsebuurt nog veiliger wordt. Ik heb op een 
prettige wijze mijn werk als buurtregisseur kunnen 
doen in de Utrechtsebuurt. Wellicht tot ziens in de 
Nieuwmarktbuurt.

Dick Jansen

Afscheid van de Utrechtsebuurt

Het Ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke 
binnenstad (tussen Leidsegracht en Amstel) en 
bijbehorend Ontwerpbesluit vaststelling hogere 
waarden geluidhinder liggen t/m 22 december ter 
inzage. Gedurende die tijd kunnen belanghebbenden 
schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. 
Reageren per telefoon of e-mail is niet toegestaan.
Info op: www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl
De papieren versie is in te zien bij het 
voorlichtingsloket van het Stadhuis en in het 
wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55

Na jaren stilstand en verloedering wordt er eindelijk 
weer gewerkt aan herstel van het oude (1660) hoekpand 

Thorbeckeplein-Herengracht.

De bouwkeet in de Keizersgracht werd met wortel en 
tak verwijderd. Verhoging van de brug is minimaal 
10 jaar uitgesteld. Op 9 januari gaat wel de grote 
opknapbeurt verder aan riool, stoepen, rij- en trambaan. 
Eind november rijdt tram 4 hier weer.

Onlangs rook het hier heerlijk naar speculaas. Het blijft 
echter de vraag of de straat tijdig klaar is voor de intocht 
van Sinterklaas. Voor voetgangers en fietser blijft de 
straat bereikbaar. Op www.utrechtsestraat.amsterdam.nl 
is te vinden hoe auto’s worden omgeleid. 

De ondernemersvereniging zorgt voor feestverlichting 
en regelde een paar houten bakken met laurierboompjes. 
Het watertappunt op de foto is nep of toekomstmuziek? 
Het woud verkeersborden wil maar niet slinken. 
Tip: Hou klantvriendelijk de bruggen eens sneeuwvrij!
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Rembrandtplein en Thorbeckeplein 
als vanouds
Het is opnieuw verrassend hoe het plein er uit ziet.
Van winterslaap is geen sprake. Als bij toverslag is 
het plein waar onlangs een poging tot hoogwaardige 
inrichting aan gegeven is, omgetoverd tot gelukkig weer 
het lelijkste plein van de stad. Dat het gras onverwacht 
groen bleef was niet voorzien. De kolossale tent van de 
IDFA torent weer boven alles uit omdat het boven de 
niet verwijderbare stenen zitblokken gemonteerd moet 
worden. 
Een prijs voor deze functionele inrichting moet nog 
worden bedacht. De ondernemers rond het plein zitten 
ook niet stil. Zij hebben bij de gemeente een verzoek 
ingediend om in verband met de IDFA, Sinterklaas, 
de Kerstman en Oud en Nieuwjaar tot 16 januari hun 
terrassen in de zomerstand te mogen laten staan.

In afwachting van het besluit van burgemeester Van 
der Laan zijn zij daar vanaf 1 november alvast mee 
begonnen. Helemaal kansloos is hun missie niet. Een 
paar jaar geleden is hun verzoek de kerstverlichting ook 
zomers in de bomen te laten hangen door de gemeente 
gehonoreerd. Stom dat daar niet eerder aan gedacht was.
De landelijke richtlijnen op het gebied van geluidshinder 
zijn ook niet meer van deze tijd. Deuren open en 
decibellen naar buiten. Al die debiele regels. Fotogeniek 
zijn de stapels verongelukte fietsen. Vooral in de 
ochtenduren als alles wat een beetje rijdbaar verdwenen 
is, zijn ze als abstracte kunstwerken te bewonderen.
Gezamenlijk vormt het een totaal kunstwerk van 
internationale allure. Een compositie van aggregaten, 
keten, ingepakte terrasmeubelen, bewegende videokunst, 
Dutch lightdesign en ijzerconstructies. 
Vanaf Cristo tot Tinguely is daar aan meegewerkt.
Uniek.

Albert Jan Tuijn

Frederiksplein vol verrassingen

Al maanden is het een waar slagveld rondom de 
Nederlandsche Bank. Stoep en struiken maakten plaats 
voor loopgraven en ruwe brokken steen. 
Volgens plan verandert deze woestenij binnenkort in een 
aantrekkelijk paradijsje met fleurige borders. 

De oproep tot herbouw van het Paleis voor Volksvlijt 
(brutaalweg op een fraaie boom geprikt) is voorbarig.
Zolang de economie niet floreert en zelfs herintroductie 
van de Hollandsche Florijn overwogen wordt, zullen we 
het betonnen bankbunkercomplex moeten verdragen.

Hoera, er stroomt weer helder water uit de muur bij het 
monument voor Walraven van Hall. Met één druk op de 
glimmende knop klettert nu een paar liter kostelijk
vocht. De hardstenen drinkbak was ruim een kwart eeuw 
buiten gebruik. Nu is een oude wens vervuld. Dank!.

Wegens bevriezingsgevaar worden waterhappertjes, 
pompen  en fonteinen in de wintermaanden buiten 
gebruik gesteld. Een goede gelegenheid voor een grote 
onderhoudsbeurt aan verlichting en pompinstallaties van 
die heerlijke Frederiksplein-fontein.

Hier worden de beginselen van percussie bijgebracht 
met trommelen op grote plastic plantenbakken. 
De leerlingen van de ASVO-school boffen maar met dit 
plantsoen (én speeltuin) zo vlak voor de deur. Wat is er 
nou mooier dan in de buitenlucht muziekles te krijgen?

Helaas woekert ook hier het fietsparkeerprobleem. 
Het oude fietsrek is verdwenen bij de komst van een 
grootgrutter met bijbehorende super laad- en losplaats.
Red het plantsoen en hef een parkeerplek op.

Paul Spoek

Van bovenaf ziet de wereld er soms veel fraaier uit.
Tijdens het open-monumenten weekend mochten we op 
het dak van ‘The Bank’ aan het Rembrandtplein van een 

weids panorama genieten.
Maar ook gewoon vanaf een brug is veel te genieten.
Bij de sloepenrace wringen de roeiers zich in vreemde 
bochten om de Reguliersgracht in te komen.



6 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

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
www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk

Telefoon: 020 - 683 92 60

De Regenboog                   Groep

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

1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761

info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com

CentraM helpt Amsterdammers 
bij problemen met relaties, 
instanties, ouder worden, geld, 
wonen, zorg en werk

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

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

Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur en 
maandag t/m donderdag 
van 13.00 tot 15.00 uur. 
Telefoon 557 33 38

CentraM: eigen 
kracht; grip op geld, 
meedoen.

www.centram.nl

  REPARATIE & VERKOOP

2 service points in het centrum van Amsterdam:

Marnixstraat 220

Waterlooplein naast 311

 JA, DAT DOEN

 WIJ OOK! MacBike
is er voor de Amsterdammers.

www.macbike.nl

Wonen in een groene omgeving in 
een huis met tuin en toch midden 
in de stad? Dat kan! Aan het 
Frederiksplein 21 te Amsterdam! 
Markant herenhuis van circa 250m2 
met zonnige achtertuin en heerlijk 
balkon aan de voorzijde. Sublieme 
ligging met fantastisch vrij uitzicht 
op boomrijk park. Rustige locatie 
om de hoek bij de gezellige 
Utrechtsestraat aan het begin van de 
Grachtengordel.
Vraagprijs € 1.225.000,= k.k.

Voor verdere informatie zie:
www.remkobijvoet.nl
Remko Bijvoet Makelaardij
Tel. 020-7794959
Lid NVM

Cadeautip
óók voor in de

Kerstboom
Fietsverlichting
Voor weinig geld

voorkom je boetes
en aanrijdingen

PS Bij natte sneeuw
wil de dynamo

wel eens haperen

Te koop
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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

  14 december: Historicus Peter Jan Knegtmans: 
Amsterdam, gemankeerde hoofdstad?
De perioden die de stad heeft doorgemaakt: neergang en 
bloei, stagnatie en groei, opstand en harmonie.

  11 januari: Roelof van Gelder: Jacob Roggeveen, 
ontdekker van Paaseiland. Waarom ging hij op hoge 
leeftijd nog op zo’n lange zeereis?

  25 januari: Predikant en psychoanalyticus Jan Bodisco 
Massink: Psalm op de sofa. Schrijvend aan een preek legt 
hij een toepasselijke psalm op de sofa van de psychiater om 
te horen wat de psalmist over het onderwerp te zeggen heeft.

   8 februari: Psychologe Hanneke de Haes: Communicatie 
tussen arts en patiënt. Zonder goede communicatie kan 
geen adequate medische behandeling tot stand komen

  22 februari: Musicoloog Joep Bor: Vijf Indiase 
tempeldanseressen in Europa. In 1838 maakten Ammani, 
Rangam en Sundaram geschiedenis. Zij hoorden bij de eerste 
professionele Indiase dansgroep ooit die een uitvoering gaf 
in Europa.

  14 maart: Bonne ten Kate: Homo Ludens & Homo Faber
‘Homo Ludens’ is ontleend aan het gelijknamige boek uit 
1938 van Johan Huizinga, hoogleraar en kunsthistoricus in 
Leiden.

  28 maart: Hans de Marez Oyens: Mens en Kosmos
Behalve bewoners van onze vertrouwde Moeder Aarde zijn 
wij ook bewoners van een immens heelal. Wat moeten we 
ons daarbij voorstellen?

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

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

  18 januari: Romantische film (2011) van regisseur Philippe 
Le Guay met onder meer Fabrice Luchini, Carmen Maura 
en Lola Duenas. In het Parijs van de vroege jaren 60 neemt 
het vermogende echtpaar Joubert een Spaanse werkster in 
dienst waardoor zij kennismaken met de temperamentvolle 
volksvrouwen op de zesde verdieping

   1 februari: Drama (2011) van regisseur Paula van der Oest 
met Carice van Houten als de Zuid-Afrikaanse kunstenares 
Ingrid Jonker en Rutger Hauer als haar zeer rechtse vader

  15 februari: Lyrisch epos (1992) van regisseur Régis 
Wargnier met de ongetrouwde Française Eliane (Catherine 
Deneuve) en haar geadopteerde dochter Camille (Linh Dan 
Pham). Beide vrouwen worden verliefd op dezelfde jonge 
officier Jean-Baptiste (Vincent Perez)

   7 maart: Iraans drama (2011) van regisseur Asghar 
Farhadi. Naders vrouw wil weg uit Iran. Nader besluit te 
blijven om voor zijn zieke vader te zorgen en huurt daarvoor 
huishoudster Razieh in. Nader moet werken om zichzelf en 
dochter Termeh te onderhouden

  21 maart: BBC-verfilming (2000) van de beroemde 
roman van Gustave Flaubert van regisseur Tim Fywell over 
Emma (Frances O’Connor) die trouwt met plattelandsdokter 
Charles (Hugh Bonneville) en spanning en romantiek zoekt 
bij de aristocraat Rodolphe (Greg Wise)

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

Nog te zien tot 22 december:
Atelier Vorm en Kleur
Werk in acrylverf, wasverf, tempera, collage, pastelkrijt,
syberisch krijt en Oost-Indische inkt van:
Jos Schreuder, Ruud van Putten, Jan Gerrit Glas
Irene Hageraats, Jantien Kolstein & Marjan Koning
Begeleiding: Mary Theobald

Schilder- en tekenclub Tweede Uitleg
Anne Breithor, Walter Boshoff, Gerard Calis,
Annedoor Koelman & Mieke Smit
Een speciale plaats wordt ingeruimd voor schilderijen van  
Roel Jorritsma die de club inspireert en zo nu en dan ook 
adviseert
Opening maandag 9 januari van 16.00 tot 18.00 uur
Toegang vrij. De expositie duurt tot 22 februari

Carla van Riet
Sculpturen van leer
Hoofden en maskers van oude leren jassen, tassen en 
handschoenen
Opening op vrijdag 24 februari, van 16.30 tot 18.30 uur
Toegang vrij. De expositie duurt tot 25 april

Nieuwjaar Receptie
Maandag 9 januari van 16.00 tot 18.00 uur

Feestelijk begin van 2012 
met koele wijn en warme winterse hapjes

Opening van de eerste expositie in het nieuwe jaar
Toegang vrij

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?

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

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
De Sociëteit is gesloten van 
23 december t/m 6 januari

Kerstmis Viering in Russische sfeer
Woensdag 21 december van 16.00 tot 18.00 uur
Dolph Kohnstamm leest een kerstverhaal van 

Tolstoj voor. Vier zangers zingen 
een Slavisch-liturgisch kerstlied 

Toegang vrij
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De preek van burgemeester Van der Laan

Op zondag 20 november 2011 om 17:00 uur heeft 
Burgemeester van der Laan zijn ”Preek van de Leek” 
gegeven in de Singelkerk, Singel te Amsterdam.

De bedoeling van deze serie is om bekende sociaal bewogen 
Amsterdammers in de gelegenheid te stellen hun wijze van een 
kerkdienst beleving om te zetten in hun eigen woorden. Dat 
betekent dat niemand van te voren kan zeggen welke vorm van 
kerkdienst het zal gaan worden. 

Wij kennen burgemeester van der Laan als een persoon die 
hart heeft voor zijn stad en die niet terug zal deinzen voor de 
minste of geringste tegenslag. Hij lichtte toe dat hij kerkelijk 
is opgegroeid maar als volwassene niet religieus is. Zijn preek 
was daarom zeer verrassend des te meer daar de parabel van 
de barmhartige Samaritaan een thema is waar wij kerkelijk 
gezindten van kinds af aan mee zijn opgegroeid. 

In de Schriftlezing: Lucas 10:25-37 wordt de vraag gesteld wie 
eigenlijk de barmhartige Samaritaan in kwestie is. 
Is dat het slachtoffer die daar gewond op straat ligt waar 
invloedrijke voorbijgangers alleen maar naar kijken of is het 
de persoon (in dit geval de gewone burger) die hulp verleent 
aan het slachtoffer. Volgens de wetgeleerde is de barmhartige 
Samaritaan het slachtoffer die hulp nodig heeft. 

Maar volgens Jezus is het de persoon, die hulp geeft aan 
het slachtoffer, de barmhartige Samaritaan. Hier vervult de 
naastenliefde “Caritas” de religieuze functie. Immers wanneer 
iedereen naastenliefde betuigt door hulpbehoevenden te helpen 
dan volgen wij Jezus in zijn wijze zijn mensen lief te hebben. 
Daarmee bewijzen wij echte christenen te zijn. Deze vorm van 
Christen zijn is dan gebaseerd op het sociaal gedrag van de 
burger in de maatschappij. 
Door de preek van de burgemeester leren wij burgers van 
Amsterdam onze handen uit onze mouwen te steken, zoals hij 
dat ook doet, om elkaar te helpen en onze stad goed, veilig en 
leefbaar te houden.

De burgemeester maakte ons opmerkzaam dat Barmhartigheid 
zich niet beperkt tot de grenzen van Amsterdam. Het woord 
“Barmhartigheid” beleeft in de Islamitische wereld de hoogste 
waardigheid waarmee Allah wordt benoemd. Barmhartigheid 
heeft dus een zinvol en tegelijkertijd een diepzinnige betekenis. 
Op deze wijze zijn wij allen kinderen van God. Voor diegenen 
onder ons die deze discussie moeilijk vinden zal ik een 
spreekwoord aanhalen dat ik als kind heel vaak heb moeten 
zeggen: “Wie goed doet goed ontmoet” is de essentie van 
barmhartigheid.
Ik weet zeker dat burgemeester van der Laan het met mij eens 
zal zijn.

Lizzy Soenarjati

Afgewezen bij een sollicitatie vanwege 
uw huidskleur of omdat u zwanger 
bent? Uitgescholden omdat u homo 
of lesbisch bent? Meer weten over 

discriminatie in de regio Amsterdam-
Amstelland?

Het Meldpunt Discriminatie Regio 
Amsterdam (MDRA) zet zich in 

voor gelijke behandeling en tegen 
discriminatie. Woont of werkt u in 
Amsterdam, Uithoorn, Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen of Ouder-

Amstel dan kunt u bij ons terecht 
om een klacht in te dienen of voor 

advies.

tel 020 - 638 55 51 
(ma t/m vr 8.30 - 16.00 uur)

Vijzelstraat 77-1, 
1017 HG Amsterdam

discriminatie@mdra.nl
www.mdra.nl
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Deze onzin heeft bovendien ernstige en kwalijke 
gevolgen. Nu al kun je als voetganger haast niet door de 
geplaatste fietsen heenkomen. De eigenaar en ook wij 
verwachten dat deze hoeveelheid fietsen blijft, ondanks 
de inpandige fietsenstalling. 
De gemeente verklaart dat er nog meer fietsen bijkomen 
omdat de galerij voor fietsen een aantrekkelijke plek is 
zo vlakbij het metrostation.

Het Kerkstraatcomité is tegen deze 
bestemmingsplanwijziging in beroep gegaan.
Een uitspraak op ons beroep kan maanden of een jaar 
duren. Afwachten dus op de uitspraak en de motivatie.
Is dit allemaal om de eigenaar één meter meer 
winkelruimte te geven, waar al een overschot aan is ?

Het Prinsengracht Ziekenhuis
Al jaren heeft het OLVG bouwplannen voor het 
Prinsengrachtziekenhuis. Het zou gerenoveerd en 
uitgebreid worden. De omwonenden werden met een 
jaarlijkse borrel op de romantische binnenplaats op 
de hoogte gehouden van de plannen. 

Nu bericht het Ziekenhuis geheel af te zien van de 
bouwplannen. De vernieuwingen leggen een te groot 
beslag op de financieën van het OLVG, die gezond 
moeten blijven in de komende zuinige jaren.
De bedoelingen zijn wel om de polikliniek op deze plek 
blijvend voort te zetten.
In 2012 wordt een koper of projectontwikkelaar gezocht 
die met behoud van de polikliniek en een diagnostisch 
centrum het complex een nieuwe toekomst gaat geven.

Misschien ontstaat hier een mogelijkheid om flats 
te realiseren voor ouderen. Het gaat dan om een 
gemakkelijke toegankelijkheid voor ouderen. Uit 
een enquete is gebleken dat daar in onze buurt grote 
behoefte aan is. Veel ouderen wonen ongemakkelijk in 
huizen met te moeilijke trappen of andere hindernissen 
en willen graag in de buurt blijven wonen.

Carlo van Someren

Stadsdeel Centrum krijgt rijksprijs 
voor Energieneutraal bouwen

Stadsdeel Centrum zet zich met het 
samenwerkingsproject ‘WeteringDuurzaam’ 
de komende jaren actief in om huiseigenaren te 
helpen hun huis energieneutraal te verbouwen. 
Daarvoor kreeg het stadsdeel in november een 
stimuleringsprijs van € 250.000,-

Stadsdeel Centrum sprong graag in op de oproep die 
‘Lokaal alle lichten op groen’ deed aan gemeenten 
om actief partijen bij elkaar te brengen die het 
energieneutraal verbouwen stimuleren. Staatssecretaris 
Atsma van Infrastuctuur en Milieu beloonde 10 
overheden, waaronder stadsdeel Centrum, met een 
extra stimuleringspremie voor koplopers. 27 overheden 
hadden een plan ingediend.

‘Lokaal alle lichten op groen’ is een 
stimuleringsprogramma van SEV (Stuurgroep 
Experimenten Volkshuisvesting), dat tot doel heeft om 
de lokale condities voor energieneutraal renoveren te 

verbeteren en ‘alle lichten op groen’ te krijgen. En dat 
is hard nodig, want wie nu energieambitieus willen 
renoveren, moet veel zelf uitzoeken.

Vijf plannen van aanpak, waaronder die van stadsdeel 
Centrum, krijgen extra ondersteuning om het proces 
optimaal te laten verlopen. De informatie en ervaring 
uit deze projecten zal voor alle andere deelnemers 
toegankelijk zijn en openbaar worden. Het stadsdeel is 
één van de vijf koplopers en vervult hiermee dus een 
belangrijke en voortrekkende rol. Het initiatief is er op 
gericht het voor steeds meer mensen mogelijk te maken 
om op een structurele manier aan de slag te gaan met het 
renoveren van hun huis naar energieneutraal. 

De stimuleringsprijs gaat naar Centrum vanwege 
WeteringDuurzaam; een burgerintiatief dat zich 
richt op verduurzaming (tot 100% of meer) van de 
energiehuishouding in de buurt. Omdat stadsdeel 
Centrum een groot belang hecht aan burgerparticipatie, 
is ze een samenwerking aangegaan met dit initiatief. Het 
is een voorbeeld van een bottum-up-proces met steun 
van de overheid

De lokale coalitie maakt haar eigen 
activiteitenprogramma voor dit experiment, waarbij de 
gemeente de rol aanneemt van kwartiermaker. Het plan 
van aanpak geeft inzicht in de totstandkoming van een 
lokale coalitie, waarin minimaal 20 eigenaar-bewoners 
zijn vertegenwoordigd plus de partijen die kunnen 
zorgen voor realisatie en de bevordering van vraag 
en aanbod: bouwers, installateurs, energieadviseurs, 
makelaars, banken en de gemeente zelf. De lokale 
coalitie, waarin eigenaar-bewoners een centrale rol 
hebben, bepaalt hierbij zelf wat ze nodig heeft. 

In opdracht van het ministerie van BZK Energiesprong 
is een programma van de Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting, de Rotterdamse organisatie die 
bijna 30 jaar ervaring heeft met innovaties in de 
wereld van bouwen en wonen. Het programma met 
een looptijd van 2010 tot 2014 wordt uitgevoerd 
in opdracht van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties/WWI, met als doel een 
marktinnovatie op gang te brengen ten gunste van een 
andere energie-aanpak in de gebouwde omgeving. 

Het Duintjergebouw Vijzelstraat 66-80

Het stadsdeel Centrum heeft een bouwvergunning en 
een Projectbesluit (bestemmingsplan wijziging) voor 
het bouwplan afgegeven. 
De bouw wordt echter de komende twee jaar niet 
uitgevoerd, omdat het bouwplan in de komende 
recessiejaren niet rendabel zal zijn. Er worden nu 
alternatieve plannen bestudeerd.

In de wijziging van het Bestemmingsplan is inbegrepen 
dat de galerij één meter smaller wordt.
Het gemeentelijk beleid (verwoord in het plan van 
de Rode Loper en het Bouwplan) is om voetgangers 
in de Vijzelstraat meer ruimte te geven en het 
voetgangersgebied meer als verblijfsgebied te laten 
uitzien en te gebruiken. Iedereen vindt dit een 
noodzakelijke verbetering.

In de conceptnota van uitgangspunten voor het gebouw 
staat dat een versmalling van de arcade geen optie is. 
In de definitieve versie is deze zin vervallen zonder 
motivatie. De zin, dat de galerij ruimtelijker moet zijn, is 
blijven staan. Als verklaring tegen ons bezwaar meldt de 
gemeente dat de versmalling van de galerij ruimtelijker 
is. 

De oogst was rijkelijk begin oktober. Jong en oud hielp mee.
Een kruiwagen vol snijbiet, schalen boontjes, prachtige 

pompoenen, sla, ui en wat niet meer. De zon kwam net op tijd.
Buiten voor het speeltuingebouw stonden pannen en vuren 

klaar om van de superverse oogst een feestmaaltijd te maken.
In het vroege voorjaar gaat de moestuingroep weer van start.
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Wetering Verbetering
Komt elke 3e maandag van de maand 

bijeen
16 januari, 19 februari 

en 19 maart
20.00 - 22.00 uur

Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

WINTER 2011

Graag wil ik als vertegenwoordiger van de Weteringbuurt 
in contact komen met iemand die kan vertellen waar, 
wanneer en hoeveel parkeerplekken komen voor 
electrische voertuigen. Onze buurt wil graag weten 
wat de impact wordt op de huidige en toekomstige 
parkeervoorzieningen. 
Groet, Bart Kruyver

De Fietsersbond, afdeling Amsterdam, is hét 
kenniscentrum en overlegplatform voor alles wat met 
fietsen te maken heeft. Van black-spots, stallingen, 
wegdek, bebording, verkeersregels tot wegwijzers, 
goede route’s en technische tips. Ze weet wat er in 
elk stadsdeel op dit gebied speelt en deelt die kennis.
Lees ook eens het fietsvakblad de Oek (Op Eigen 
Kracht), dat driemaal per jaar verschijnt. 

www.fietsersbondamsterdam.nl

Schaatsen op het Leidseplein. Op vertoon van uw stadspas en de december- of januaribon, 
krijgt u een tegoedbon ter waarde van 11 euro GRATIS! U krijgt hiervoor schaatsen, poffertjes 

en een drankje. Helemaal voor niets! De ijsbaan is geopend t/m 15 januari 2012

Voorheen: De Opstapper. Later: Stop and Go.
Nu: Amsterdam City Center Line.

Een buslijn dwars door het centrum met een frequentie van 30 minuten 
(9-13 uur en 14-18 uur) info op: http://www.css-pts.nl/

Beste mensen van de Binnenkrant,

Als bewoner van de Weteringschans (nabij 2e 
Weteringplantsoen) ben ik sinds maart bezig 
om de Gemeente te bewegen om een grote stapel 
fiets en bromfietswrakken op te ruimen en om de 
vele weesfietsen op te halen uit de rekken in de 
straat. Tot nu toe zonder resultaat - ondanks vele 
telefoontjes, emails en een klachtenbrief die nu al 
4 weken op antwoord wacht.
In de Centrum nieuwsbrief van de gemeente van 
3-11-11 stond een juichend stukje over het oplossen 
van fietsenoverlast op de Weteringschans, 
maar die houdt voor de gemeente op bij het 
Weteringcircuit. 
Bij ons nog geen spoor van een oplossing.

Vriendelijke groet,
Christoffel Klimbie

INGEZONDEN post@binnenkrant.nl

De stadsdelen voeren per 1 april 
2012 een speciale parkeervergunning 
voor elektrische auto’s in. Deze e-
parkeervergunning is geldig binnen 
een bepaald vergunninggebied in 
het stadsdeel en kost evenveel als de 
reguliere parkeervergunning. Bezitters 
van een elektrische auto krijgen bij de 
aanvraag voorrang op de wachtlijst 
voor ‘gewone’ parkeervergunningen. 
Deze voorrangsregeling geldt tot januari 
2015. Met de e-parkeervergunning 
kan geparkeerd worden bij openbare 
oplaadpunten en in gewone 
parkeervakken in het vergunninggebied. 
Buiten het vergunninggebied moet de 
gebruiker het daar geldende parkeertarief 
betalen, ook bij een oplaadpunt.

De gemeente gaat door met het plaatsen 
van openbare oplaadpunten, zodat 

elektrische rijders ruimte houden om hun 
auto’s te parkeren. Eind dit jaar zal het 
aantal punten op straat zijn uitgebreid 
naar 350. Tot eind 2012 zal dit aantal snel 
worden uitgebreid tot 1000.

www.amsterdamelektrisch.nl

Jeanine van Pinxteren gaat keihard aan de slag

Het stadsdeel pakt eerst het Leidseplein aan. Het 
aantal parkeerplekken voor fietsen wordt daar 
op korte termijn flink uitgebreid. Nog niet met 
een stalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen, 
nu te duur, maar met drie fietspontons in de 
Lijnbaansgracht (twee bij de Zieseniskade en een 
bij de Melkweg), extra ruimte op het Raamplein 
en zelfs inpandig in een oude gymzaal van het 
Barleus. Half februari is de capaciteit voldoende 
vergroot om stevig(er) te handhaven. Na het 
weekend achtergebleven, fout geparkeerde fietsen 
(en wrakken) worden vanaf die datum van het 
Leidseplein verwijderd.
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In de afgelopen twee jaar konden elektrische rijders gratis parkeren en opladen 
bij een groeiend aantal oplaadpunten in de stad. In april 2012 komt een einde 
aan deze pilot. Eind dit jaar wordt de nieuwe parkeerverordening door de 
gemeenteraad vastgesteld, waarin ook is opgenomen hoe na die datum wordt 
omgegaan met het parkeren van elektrische auto’s in Amsterdam.

Rond het Centraal Station is het fietsparkeerprobleem het 
allergrootst. Althans dicht bij de ingangen. Echter, op nog 
geen vijf minuten wandelen staan talloze fietsrekken voor 

meer dan 80% leeg. Ra ra, hoe is dat nou mogelijk?
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Buurt 6 Tussen: Leidsegracht, 
Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuisstraat, Paleisstraat, 
Dam, Rokin, Munt, Singel, 
Koningsplein en Herengracht
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In de 90-er jaren was er het bewonerscomité “Leefbare 
Spuistraat”, ontstaan in de tijd van de plannen voor de 
zogenaamde Stadshartlus. Die aanloop kende zeker 
drie wethouders, waarvan Bakker (D66) de laatste 
was, Wat voor beloften de politiek niet deed tijdens 
inspraak, overleg en bezwaarschriften! De hemel op 
aarde was er niets bij. Dat zou de Spuistraat worden 
na de herprofilering: touringcars en amsterdammertjes 
weg. En alle besparingen op paaltjes en zo gingen naar 
handhaving! 

Nog geen 10 jaar na de “herprofilering” is het een 
hel om hier te wonen. Ondanks de vele beloften, is 
er nog geen begin gemaakt met het weren van grote 
bussen. Integendeel: zonder iemand iets te vragen heeft 
het stadsdeel Centrum aan de Stadsregio het groene 
licht gegeven voor de Hop-on Hop-off buslijn, route 
en halteplaatsen. Stiekem, want dit aanvragen bij de 
Stadsregio worden niet gepubliceerd in de bladen van de 
stadsdelen. En zoals iedereen weet: de Stadsregio is niet 
democratisch gekozen, want ongewenst.
 

Naast de “gewone” lawaaioverlast, de combinatie van 
zwaar verkeer, gedreun van stationair draaiende diesels, 
getoeter door de slechte doorstroming, horeca- en 
zwerflawaai, is er nog een aspect dat in de afgelopen 
jaren is vergeten of verzwegen: de luchtkwaliteit. 

Na een ANDERHALF UUR durende verstopping 
tijdens de avondspits als gevolg van een defect aan een 
Hop-on Hop-off bus (geen contract voor wegslepen), 
drong opeens iets tot me door. Wat vreemd dat er wel 
artikelen verschijnen over de slechte luchtkwaliteit in de 
van Diemenstraat, maar nooit over mijn straat, die veel 
smaller is, met huizen aan beide zijden.

Hoe leerzaam blijken enkele mails en telefoontjes: 
bussen en touringcars vallen niet onder de eisen van de 
milieuzone. Verassing! 
Pas sinds 2008 wordt op één plek aan het begin 
van de kilometerslange straat gemeten, met buisjes, 
dus niet volgens EU-normen. Laat staan dat er met 
rekenmodellen wordt gewerkt. Waarden van meer dan 
50 mg per kuub, de veel te hoge waarde uit 2008, leiden 
niet tot enige actie, terwijl daartoe alle aanleiding is. 

Het Parool van 15 november verhaalde over een 
“knip” in de Prins Hendrikkade, waarbij al het huidige 
verkeer van die kade van west naar oost nu ook door de 
Spuistraat komt. Dus nog veel meer zwaar verkeer, files, 
getoeter, gedreun en fijnstof in de lucht.
Ik zucht en vervloek Donner, want verhuizen gaat 
me minstens 3.000,- euro extra kosten per jaar aan 
huur. Bewondering voor de creativiteit van gemeente 
en stadsdeel, want zij werpen minstens evenveel 
hinderpalen op voor oplossingen, als de chauffeurs 
van touringcars drogredenen verzinnen voor hun 
parkeergedrag en draaiende diesels. Ik haal nog maar 
eens diep adem en pak mijn camera.

Amsterdammeren

Burger aan de beurt, Bijeenkomst in de Singelkerk over prettig ouder worden in de eigen buurt
Opkomst circa 100 mensen, ook van buiten de westelijke grachtengordel op donderdag 17 november.

Na twee inleiders kwam wethouder Rengelink aan 
het woord. Hij liet zich interviewen door één der 
inleiders en beantwoordde enkele vragen van het 
publiek. De op het programma staande toelichting 
op de Wmo kwam niet uit de verf. De heer Rengelink 
wees op de hoge tevredenheidfactor van de bewoners. 
De bijzondere kwaliteit van de buurt trekt ook 
veel mensen van buiten.  Dat geeft overlast (geluid, 
drukte) maar ook fietsen en scooters op de stoep 
geven veel overlast.

Mevrouw Lineke Joanknecht had als thema “Eigen 
Kracht”. De kern van haar betoog was dat het goed is 
een netwerk te organiseren zodat men kan terugvallen 
op een grotere groep dan alleen de meest naasten.

Professor dr J. Allegro licht het bewonersnetwerk in 
Amsterdam Zuid toe. De naam is Stadsdorp Zuid. 
Uitgangspunt is thuis blijven wonen onder eigen regiem.  
Circa 75% van de 85 – 95 jarigen woont thuis.
In mei 2009 begon een groep bewoners van de Apollo 
buurt met maandelijkse bijeenkomsten. Ten behoeve van 
de bewoners werden lijsten gemaakt met de namen van 
betrouwbare externe hulpverleners (huishouding, 

klussen, schilderen computerhulp enz.). Met restaurants 
in de buurt werden afspraken gemaakt over de levering 
van goed en lekker eten aan huis (af te halen). Als 
mensen verzorging aan huis nodig hadden werd gepoogd 
de groep verzorgsters zo klein mogelijk te houden.  
Vanaf 1 april 2010 werd een formele organisatie opgezet 
met statuten, een bestuur, 2 coördinatoren. In eerste 
aanleg kwam het benodigde geld zowel van ouderen 
fondsen als van de bewoners zelf (€ 10,- per maand).

Op 22-9-2010 werd gestart met circa 100 deelnemers.  
Met thuisorganisaties werden contracten opgesteld en 
met leveranciers werden afspraken gemaakt. Er werd 
een aantal werkgroepen gevormd. Door de diverse 
werkgroepen werden diverse thema’s in behandeling 
genomen. Zo werd uitgezocht op welke wijze de 
voordeur met videobewaking beveiligd zou kunnen 
worden.  Gekozen werd voor een mobiele deurvideo die 
de gebruiker naar wens onder handbereik kan hebben. 

Onderling werden cursussen gegeven en gevolgd. 
Ongeveer driekwart van de aangesloten bewoners 
van het “dorp” heeft een computer. Degenen zonder 
computer worden ingelicht door bewoners die zich 
opwerpen als onbezoldigd postbode. Er werden kringen 
gevormd waarbinnen activiteiten werden ontwikkeld. 
Zo ontstond een moderne vorm van nabuurschap.  
Initiatieven van medebewoners vonden ondersteuning.  
Er zijn geen leeftijdsgrenzen. 
Meer informatie is te vinden op de website: 
www.stadsdorpzuid.nl

JO

Waar (g)een politieke wil is .....
“Guten Tag, wissen Sie dass es hier keine Parkplatz ist, 
sondern maximum 10 Minuten für ein- und aussteigen 
der Reisenden. Und ich sehe keine Leute ein- oder 
aussteigen”. Voor de zoveelste keer spreek ik een 
chauffeur aan die in de Spuistraat geparkeerd staat 
op de laad- en losstrook voor bussen. 

Als veel vaker, krijg ik als antwoord dat de groep maar 
10 minuten weg is en zo terugkomt. En, eveneens een 
vaak gehoord antwoord dat het volgens de Nederlandse 
reisleider toegestaan was. Al tijdens dit korte gesprekje 
belde de reisleidster om te vertellen dat de groep ging 
lunchen en pas vijf kwartier later terugkwam. 
Een paar dagen hierna kreeg ik mot met een Spaanse 
chauffeur omdat ik een foto van zijn bus en nummerbord 
maakte. Hij stond op stoep en taxistandplaats.

Beslissers en handhavers wonen en komen overal 
maar niet in mijn straat, die wordt geterroriseerd door 
overlast tussen kwart over 6 ’s ochtends en 2 uur ’s 
nachts. Op goede dagen dan, want 24-uurs lawaai is ook  
gebruikelijk. Gedreun, files, getoeter, geschreeuw, gelal.

In Amsterdam is de toerist koning. Althans dat spreekt 
uit het (niet) handelen van politici en handhavers. 
Amsterdammers en hun gasten met “luxe-auto’s” betalen 
de volle boetemep, terwijl de vrachtwagens ook na 13 
uur gratis mogen parkeren op de zogenaamde fiscale 
parkeerplaatsen. Touringcars, Nederlands of buitenlands, 
wordt geen strobreed in de weg gelegd. Vrachtwagens 
op de stoep? Het verkeer uit de Rosmarijnsteeg afsluiten 
door je megatouringcar zo te manoeuvreren dat er een 
half uur lang niemand meer langs kan? Langdurig 
stationair dreunende bedrijfsauto’s? Lawaaiig laden en 
lossen vóór 7 uur ’s ochtends? Allemaal geen probleem. 
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Beheergroep
Stadshart Noord/Zuid 

Dinsdag 21 februari
19.00 - 20.30 uur
Dominicuskerk
Spuistraat 12

WINTER 2011

Het woord reanimatie is voor velen onder ons een 
onbekend begrip. Dat is heel jammer, want wanneer  
het nodig is, is het schaars en niet te koop. 
Het woordenboek verklaart het begrip als volgt:

Reanimatie
(cardio-pulmonale resuscitatie) Terug (= re-) tot leven 
(= anima) brengen door:
(1) vergroting van het bloedvolume door middel van 
transfusie van bloed(vervangingsmiddel) na circulatoire 
shock of zwaar bloedverlies
(2) herstel van de pompwerking van het hart na 
hartstilstand: o.a. hartmassage,...

(Gevonden op http://www.encyco.nl/nol.php)

Het is dus het leven terug te laten keren tot het lichaam. 
Dan vragen we ons eerst af wat kan de oorzaak van 
zo’n situatie zijn en wat moeten we doen. De meest 
voorkomende gevallen kunnen zijn dat je plotseling een 
steek door de borstkas voelt gaan die door de linkerarm 
wegtrekt. Of je voelt je plotseling duizelig en dan 
weet je niets meer zoals bij een epileptische aanval of 
bewusteloosheid bij suikerziekte. De ademhaling wordt 
heel langzaam en onregelmatig of juist luidruchtig. Je 
zit duidelijk naar lucht te happen (gasping). Kortom 
moeilijke situaties die om hulp vragen.

Natuurlijk helpen we. Raak niet in paniek maar blijf 
kalm wanneer je iemand levenloos op straat ziet 
liggen. Wanneer de persoon met het gezicht op straat 
ligt, probeer die op zijn zij of op zijn rug te leggen. 
Stel die persoon dan eerst vragen en kijk of de ogen 
of lippen bewegen. Wanneer er geen hoorbare of 
zichtbare reacties zijn leg dan je hand op de borstkas 
om te voelen of er nog ademhaling merkbaar is. Geen 

ademhaling? Dan de eerste voorbijganger vragen of 
hij/zij kan reanimeren en bel de politie (112) en geef 
door dat iemand gereanimeerd moet worden. De politie 
weet precies welke specialisten nodig zijn. In een stad 
komt meestal hulp binnen 7 minuten. Het is goed om 
knellende kledingstukken los te maken; zoals ceintuurs, 
stropdassen of BH’s. Wanneer je een cursus reanimatie 
hebt gedaan, dan weet je precies wat je moet doen totdat 
er professionele hulp komt. 

Het gaat allemaal razendsnel zodra de specialisten 
komen met een Automatische Externe Defibrillator 
(AED). Bij vertraging daalt de kans dat het leven 
terug keert met 10% per minuut. We begrijpen dus de 
noodzaak ervan. En om precies te weten wat je moet 
leren en hoe je in zulke benarde omstandigheden kunt 
helpen bezoek dan eens de volgende websites: www.
hartstichting.nl, www.rodekruis.nl, www.ehbo.nl 

En nu vraag je je af hoe ik zo hierop kom op het thema 
van Reanimatie. Via het wijkcentrum d’ Oude Stadt 
volgde ik op 13 oktober een reanimatie-cursus (De 
meeste zorgverzekeraars vergoeden de €35,- kosten). 

Het was ’s avonds van 19:30 - 22:30 met een kleine 
pauze. Onze docent, Mario Snel, heeft alles goed 
uitgelegd. Simpele woorden, snelle maar precieze 
handelingen en steeds alert of de leerlingen alles goed 
begrepen en uitwerkten. Het was hard doorwerken en 
eigenlijk verbazingwekkend dat we het hele programma 
af hadden. En dan aan het eind de beloning… een 
diploma Reanimatie! Daar kan je echt iets mee doen 
voor je medemens wat niet te koop is, namelijk het 
teruggeven van zijn/haar LEVEN. 

Lizzy Soenarjati

Het Museum Van Loon opent op 9 maart 2012 de 
tentoonstelling Michiel van Musscher (1645 -1705) 
De weelde van de Gouden Eeuw gewijd aan het rijke 
oeuvre van deze meester uit de Gouden Eeuw. Michiel 
van Musscher was aan het eind van de zeventiende eeuw 
de meest succesvolle portrettist in Amsterdam. Zijn 
leermeesters waren ondermeer Gabriel Metsu en Adriaen 
van Ostade. Naast portretten voor de Amsterdamse 
regenten heeft Van Musscher ook opdrachten gekregen 
van buitenlandse vorsten als, Tsaar Peter de Grote. 
Van Musschers portretten zijn geschilderd in de traditie 
van Van Dyck, Netscher en Van Mieris. Het werk van 
Van Musscher kenmerkt zich door een combinatie van 
een zeer minutieuze en technisch hoogstaande wijze van 
het weergeven van details. Dit uit zich in het schilderen 
van stoffen, zoals zijde, maar ook de manier waarop 
tapijten worden weergegeven. 
Opvallend in de portretten door Van Musscher is de 
uitbundige wijze waarop de Hollandse regenten zich aan 
het eind van de zeventiende eeuw lieten representeren. 
Vermogende burgers hielden er in het laatste kwart 
van de 17de eeuw een haast vorstelijke levensstijl op 
na. Deze burgerlijke cultuur met ‘hoofse’ allures is 
schitterend zichtbaar in de portret- en genreschilderijen 
door Van Musscher. 

De tentoonstelling over Michiel van Musscher in het 
Museum Van Loon, laat niet alleen een aantal van zijn 
bekendere werken uit Nederlandse collecties zien, 
waaronder uit de eigen collectie van het museum, maar 
vooral een significant aantal schilderijen uit buitenlandse 
musea en nationale en internationale particuliere 
collecties, welke anders onzichtbaar blijven voor 
het publiek. De tentoonstelling beoogt niet alleen de 
erkenning voor het werk van Van Musscher en die van 
de late zeventiende-eeuwse Hollandse schilderkunst te 
doen toenemen maar ook het beeld van deze nadagen 
van de Gouden Eeuw bij te stellen. 

Museum Van Loon, Keizersgracht 672,
Openingstijden: 11.00 - 17.00 uur, dinsdag gesloten

Meer informatie: www.museumvanloon.nl 

Zelfportret 1673, privé collectie, New York

Met vakantie in de Languedoc speurt het vrouwelijk 
deel van de familie in de plaatselijke krantjes ‘Echo 
de la Montagne’ of ‘Courier de la Montagne Noire’ 
naar de aankondigingen van ‘Vide Grenier’. Men is 
zo aardig om deze ‘Vide Greniers’ mooi te spreiden: 
elk weekend is er wel een. Sommige vide grenier’s, 
letterlijk ‘zolder leegmaken’ opruimen dus, zijn 
bekend bijvoorbeeld die van Olargue en hebben  een 
enorme toeloop van bezoekers. 
Elk dorp of stadje heeft in de maanden mei tot 
september wel een ‘vide grenier’.

Onze vakantie viel dit jaar eind augustus. Dan is er kans 
op een bui af en toe. Op zondag was er een vide grenier 
in Creissan. Het regende, maar af en toe brak de zon 
door. Helaas niet toen wij op het dorpsplein aankwamen. 
Het goot begeleid door bliksem en donder.
We zagen het al: deze vide grenier had voor ons geen 
verrassingen zoals daar zijn: miskend mooie wijnglazen 
en gebloemde suikerpotten of borden met motief 

‘Tournesol’ of een juskom van ‘Coalport’ (Van een 
Engelse familie, terug naar Engeland ?). Dat was in 
vorige jaren. 

Er moest toch iets leuks te vinden zijn in deze 
uitzichtloze situatie. Snel liepen we langs de bijna 
verlaten stalletjes. Een ouder echtpaar hield vol. 
Hier stond nog van alles, broodroosters, beeldjes, 
wafelijzers, borden, glazen maar niet die van het goede 
soort, souveniers en een peper en zoutbakje van geperst 
glas, zoals ik die van heel lang geleden kende uit de 
berghutten in de Jura. 
Gelukkig er was toch iets dat niet veel kostte maar voor 
mij van waarde was: vide-grenier-geluk.

De regen zette door. Alle dorpelingen hadden zich 
teruggetrokken in de gemeentezaal. Als enige 
touristenfamilie werden we warm ontvangen en we 
vierden gezamenlijk onze nieuwe aanwinst met witte 
wijn, mosselen en frites.

UW

Vide Grenier Geluk

Michiel van Musscher (1645 -1705)

De weelde van de Gouden Eeuw
Museum Van Loon, 9 maart – 10 juni 2012

Reanimatie is niet een duur woord 
het is een kostbaar leven!



12

verschijnt 4x per jaar 
onder auspiciën van
Wijkcentrum d’Oude Stadt.

Redactieadres
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55,
1012 CP Amsterdam
Tel. 06-4389 0132
e-mail: post@binnenkrant.nl

Redactie
Ulrike Weller, Albert Jan Tuijn,
Robert Kaptein, Leonard Harten, 
Marijke Storm, Elisabeth Soenarjati,
Albertine Pareau Dumont, Paul Spoek

Tekening
Robert Kaptein (www.peleia.nl)

Druk
Drukkerij Dijkman Offset, Diemen
Oplage 12.500

Advertenties (1 euro per cm2)
e-mail: post@binnenkrant.nl

Kopij
Binnenk®ant #57 
verschijnt 8 maart 2012
kopij inleveren vóór 8 februari

De Redactie heeft de inhoud van de
Binnenk®ant met zorg samengesteld.
Ondanks deze zorgvuldigheid kan het
zijn dat gegevens veranderd zijn of
onjuist zijn weergegeven.
De redactie kan hiervoor geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden.

De Binnenk ant
C O L O F O N

BINNENK ANT 56

Meld leegstand in Amsterdam Centrum
Sinds enkele maanden kan leegstand in de Amsterdamse binnenstad gemeld 
worden via de website van het Wijksteunpunt Wonen Centrum. Het WSWonen 
is in opdracht van de stadsdeelraad onderzoek aan het doen naar de leegstand in 
het centrum. Wij roepen bewoners op om via onze website leegstand te melden 
(eventueel anoniem). www.wswonen.nl/centrum/leegstand

Op het Woonspreekuur - servicekosten
Vaak brengt de verhuurder naast de kale huurprijs ook een bedrag voor 
bijkomende leveringen en diensten in rekening. Deze kosten, ook wel 
servicekosten genoemd, betreffen echter een voorschot. De verhuurder is verplicht 
om jaarlijks een eindafrekening op te stellen, waaruit blijkt wat de werkelijk 
gemaakte kosten zijn. Als deze kosten afwijken van het voorschot dan dient er 
een eindafrekening plaats te vinden. In de praktijk blijkt het voorschot veelal 
hoger dan de werkelijke kosten, met name in de particuliere sector. Commerciële 
bemiddelingsbureaus bedingen zo’n beetje standaard veel te hoge servicekosten, 
zeker bij gemeubileerde verhuur. Stuurt de verhuurder geen eindafrekening, 
dan kan dit alsnog afgedwongen. Indien nodig door het starten van een 
procedure bij de Huurcommissie, die een bindende uitspraak kan doen over de 
betalingsverplichting van de huurder. 

Voor al uw vragen over huren en wonen kunt u langskomen op het 
inloopspreekuur van het Wijksteunpunt Wonen Centrum. Een afspraak maken is 
niet nodig.

Woonspreekuur d’Oude Stadt, elke woensdag van 14 – 17 uur en 19 – 20 uur. 
Nieuwe Doelenstraat 55, tel (020) 622 42 88.

WINTER 2011

AANVRAAG GEVELTUIN VOORJAAR 2012
Bewoners uit Groot Waterloo, Amstelveldbuurt, Leidsebuurt en Buurt 6, 
die een geveltuin voor hun woning willen, kunnen hiervoor een aanvraag 
indienen bij Wijkcentrum d’Oude Stadt. 

De geveltuintjes worden in de maand april aangelegd door de stratenmakerij van 
stadsdeel Centrum, zodat ze plantrijp zijn in mei. De belangrijkste voorwaarde 
voor een geveltuin is een resterende doorloopruimte op de stoep van minimaal 
1,50 m en de toestemming van de bewoner van de begane grond. 
Aan de aanleg zijn geen kosten verbonden.

De aanvraag voor uw geveltuin kunt u richten aan Veronika Esser, Wijkcentrum 
d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam (tel. 638 22 05) of 
veronika@oudestadt.nl. Op het wijkcentrum kunt u ook informeren of de door u 
gekozen locatie voldoet aan de overige regels van het stadsdeel. 
Sluitingsdatum voor aanvragen is vrijdag, 2 maart. 

Laat je horen op het Stadspodium 
in Het Concertgebouw
Op zaterdag 16 juni 2012 zal de vierde editie van het muzikale 
evenement Het Concertgebouw Open plaatsvinden. Wil jij die dag 
stralen in dit wereldberoemde gebouw? Meld je dan aan voor het 
Stadspodium. Amsterdamse amateurmuzikanten zullen tijdens 
Het Concertgebouw Open optreden in alle zalen en foyers van Het 
Concertgebouw. Schrijf jezelf, je koor, band, orkest of ensemble dus 
nu in voor deelname op concertgebouwopen.nl ! 
Inschrijven kan tot 1 februari 2012.

Meer informatie is te vinden op www.concertgebouwopen.nl.

SAKA 
Servicepunt Amateurkunsten Amsterdam

SAKA is door DMO in het leven geroepen om de amateurkunstenaars 
in Amsterdam (alle disciplines) te ondersteunen op velerlei gebied. 
Hierbij kan je denken aan het schrijven van een projectvoorstel, 
vinden van repetitieruimte, vinden van een leuke workshop of cursus, 
in contact brengen met andere amateur- of professionele kunstenaars 
of bijvoorbeeld het aanvragen van subsidie. Ook organiseren we 
workshops over onderwerpen waarvan amateurkunstenaars ons laten 
weten dat zij daar graag meer over willen weten, zoals binnenkort een 
workshop over marketing van amateur(podium)kunst.

www.saka.nlPrettige feestdagen gewenst, maar hou het wel netjes

Nieuwjaarsreceptie 
wijkcentrum d’Oude Stadt 

donderdag 19 januari 
van 16.30 - 19.00 uur,

Nieuwe Doelenstraat 55 
(nabij de Munt)

Yellie Alkema, voorzitter van de 
deelraad Amsterdam-Centrum, maakt in 
januari of februari een fietstochtje door 
de Utrechtse- en Leidsebuurt.
Niet iedereen kan mee, want dat zou 
maar geweldige opstoppingen en 
irritaties geven. Zij vraagt naar tips 
over bijzondere locaties die de moeite 
waard zijn om te bezoeken of juist om 
te vermijden. Het wijkcentrum geeft uw 
ideeën graag aan haar door. 

wijkcentrum@oudestadt.nl


