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de zorg, het sluiten van verzorgingshuizen 
en wijkcentra zijn burgers meer en meer 
op elkaar aangewezen. Omdat de overheid 
de zorg voor ouderen in toenemende mate 
uitkleedt, zijn stadsdorpen geen luxe maar 
noodzaak.’ aldus Henny Brouwer.

Stadsdorpgebied 
Ons gebied sluit aan bij de bestaande wijk-
indeling van Buurt 7. De grenzen worden
gevormd door Prins Hendrikkade, Damrak,
Dam, raadhuisstraat, Prinsengracht, Brou-
wersgracht en directe omgeving. 

Doelgroep
Het gaat volgens Henny Brouwer in de 
eerste plaats om ouderen. ‘Veel ouderen 
doen vrijwilligerswerk, het zou mooi 
zijn als daar assistentie van jongeren bij 
komt. De buurt verjongt. Wat is er mooier 
dan een oppasoma te hebben voor wie als 
wederdienst bijvoorbeeld boodschappen 
worden gedaan. Het is goed voor de cohesie 
in de buurt.’

Juridische vorm
Er is gekozen voor een Coöperatie Ua 
(uitgesloten aansprakelijkheid). Iedereen 
kan meebeslissen en leden kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld. 

Kleinschalige opzet
Ons stadsdorp wordt door de eigen leden 
vormgegeven. tot nu toe voorgestelde 
initiatieven en onderwerpen zijn: Helpen 
met klussen in huis. Hond uitlaten. 
Vervoer naar dokter of ziekenhuis. Een
lijst opstellen van betrouwbare dienst-
verleners zoals loodgieter, schilder, 

elektricien. Computerondersteuning. Op-
ruimen van zwerfvuil. Op huizen 
passen. telefooncirkel. Voorlezen voor
slechtzienden. Ontlasten van mantel-
zorgers. Eetclub. Leesgroep. Wandelen. 
tafeltennissen. muziek maken. theater-, 
concert-, opera- en bioscoopbezoek. Er 
wordt contact gelegd met organisaties en 
instellingen die zich richten op ouderen 
in onze buurt. Hotels en café/restaurants 
die ruimte willen bieden, zijn van harte 
welkom.

Burendag
Door een van de leden is voorgesteld 
om in de zomer op diverse plekken met 
naaste buren een feestelijke burendag te 
organiseren.

Website in ontwikkeling 
Wij zijn op zoek naar een websitebouwer 
die interesse heeft om de site te verfijnen. 
De bedoeling is dat er een -interactief- 
overzicht komt van vraag- en aanbod van 
buurtbewoners.

Vragen, wensen en ideeën
Helpt u mee ons stadsdorp verder op te
bouwen? Om u te inspireren is het inte-
ressant te kijken naar de sites van andere 
stadsdorpen. Op 6 maart, 14.00 uur is er
een werkbijeenkomst voor leden in Wijk-
centrum d’Oude Stadt, (Nieuwe Doelenstraat 55).

B U U RT K R A NT Z EV E N

B U U R T B O R R E L   

Ontmoet je buurtgenoten in De Vergulde Gaper, 
Prinsenstraat / hoek Prinsengracht, elke laatste 
maandag van de maand vanaf 17.00 uur

■ 31 maart ■ 28 april ■ 26 mei ■ 30 juni

STADSDEEL ?

Liset Peters

Als paddenstoelen schieten ze uit de 
grond, de Amsterdamse stadsdorpen. 
Achttien zijn het er inmiddels. Met 
pionier StadsdorpZuid als voorbeeld is in 
juni 2013 door een aantal bewoners 
Stadsdorp Buurt Zeven opgericht. Een 
gesprek met initiatiefneemster Henny 
Brouwer. 

Met en voor elkaar

De doelstelling van ons stads-
dorp is het ontwikkelen van 
‘een dorp in de stad’. Noem 
het modern nabuurschap. We 

willen elkaar op basis van wederkerigheid 
ondersteunen, bijvoorbeeld door te bemid-
delen bij betrouwbare zorg aan huis, 
betaalbare dienstverlening op het gebied 
van klussen en door het organiseren van 
sociale- en culturele activiteiten. 
Door zorg en ondersteuning met en voor 
elkaar te organiseren wordt het mogelijk 
dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, 
onder eigen regie, thuis kunnen blijven 
wonen en oud worden in de eigen buurt. 

Terugtredende overheid
‘Door bezuinigingen en veranderingen in 

Ook te lezen op www.oudestadt.nl

Stadsdorp
in de steigers
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STADSDORP !

Prinsenstraat 30

Stadsdorp Buurt Zeven

VOOR EN DOOR BEWONERS

ENTHOUSIAST GEWORDEN?

Op www.stadsdorpbuurt7.nl vindt u informatie en een 

aanmeldingsformulier. Tot en met juli 2014 is de leden-

bijdrage € 20,- per persoon. U kunt ons bereiken per mail: 

contact@stadsdorpbuurt7.nl en telefonisch: 06 46 25 64 12
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Voor je buurt spreken
Els Willems

Achter de computer, met stapels papieren om zich heen, tref ik Eveline van Nierop 
aan, hard aan het werk. Ik wil meer weten over een nieuw initiatief, een platform 
van en voor bewoners- en buurtgroepen, die vinden dat zij meer regie en zeggen-
schap moeten hebben over beleid en beslissingen die hun woonomgeving aangaan.

I
k zie papieren met drie rode schuine hoofdletters B onder elkaar. De letters staan voor 
Bewoners Buurtbelangen Binnenstad en onder deze naam doet het platform (het is géén 
partij) als Lijst 28 mee aan de verkiezingen voor de bestuurscommissie.

Op de waaromvraag is het antwoord van Eveline helder: ‘Wil je participeren, dan 
moet je aan de bestuurstafel zitten’. De bestuurscommissie, die in de plaats komt van 
de stadsdeelraad, is half zo groot, waardoor naast de grote partijen, een apolitieke 

burgervertegenwoordiging nodig is. Leef- en woonomgeving is buurtgebonden, de ene 
buurt wil meer, de andere buurt juist minder terrassen, parkeren, etc. Het draagvlak 
in de buurt is leidend. De kandidaten op de lijst zijn gespreid over diverse delen van de 
binnenstad, daardoor zijn er al contacten met de  buurtgroepen.

Velen denken dat het stadsdeel verdwijnt, dat is niet zo, het raamwerk blijft, aldus 
Eveline.  De bevoegdheden liggen bij de centrale stad, maar deze delegeert en mandateert 
naar de bestuurscommissies. Eveline toont een dik pakket van 75(!) pagina’s, waarin de 
regelgeving is uitgewerkt. Dit pakket staat sinds kort op het net. 

Eveline vindt dat de buurt beter moet worden geïnformeerd, de bewonersbrief moet 
daarom weer terug. als de buurt er niet uit komt, dan moeten in ieder geval de 
procedures goed worden gevolgd. Immers: ‘Het kan toch niet zo zijn dat vastgestelde 
bestemmingsplannen en nota’s (horeca, hotels, wonen) niet nageleefd of steeds gewijzigd 
worden?’ Boosheid over bijvoorbeeld de Elandsgracht, waar de politiek het door bewoners 
en bedrijven overeengekomen plan van inrichting op het laatst van tafel veegde (er 
komt nu een referendum). Of Soho, waar het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel de 
maatschappelijke bestemming van het pand af wilde halen om er een hotel mogelijk te 
maken, zoals op andere plekken al is gebeurd. De motivatie van Eveline komt voort uit het 
feit dat het stadsdeel de wijkcentra afknijpt en te vaak lak heeft aan de bewoners.

Juist de bewoners die al actief zijn of waren in diverse bewoners- en buurtgroepen 
doen mee met BBB. Zij hebben te vaak ervaren dat, bij besluitvorming in het stadsdeel, 
partijbelang ging boven buurtbelang.  
Burgerparticipatie komt van onderop en het Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft deze 
bewonersinitiatieven altijd apolitiek ondersteund en gefaciliteerd. Bestuurders vonden 
dat lastig en draaiden de subsidiekraan steeds verder dicht.

BBB is de enige geregistreerde burgerinitiatiefgroep die mee doet aan de verkiezingen voor de Bestuurscommissie 
Centrum. Voor nadere informatie:  www.bbbinnenstad.nl

SEIZOENSGEBONDEN GERECHTEN     ELKE WEEK ANDERE DAGSCHOTEL

Lel iegr acht  60
1015 DJ  Amsterdam
T +31 20 639 01 09

E span jerenvantwis t@planet .n l
www.span jerenvantwis t .n l

dage l i j ks  geopend van 10-01 uur
lunch 10-17 uur

d iner  17 :30-22 uur

Iedereen weet van nix

‘Liberté, égalité, fraternité ‘ klinkt niet 
alleen melodieus en verlicht, maar ís het 

ook. De leus uit de Franse Revolutie heeft 
nauwelijks aan bezieling ingeboet, behalve 
tijdens de Duitse ‘ORDE’ toen Hitler’s mario-
net, maarschalk Pétain, er een verraderlijke 
draai aan gaf: ‘travail, famille, patrie’. Gerust-
stellend voor angstig tjilpende huismussen 
onder ons, maar té bekrompen voor vrije 
vogels, die zich buiten de rooilijn laven aan 
alles wat groeit en bloeit en altijd weer boeit.
Daarom maak ik me als Euroburger zorgen 
over de Europese verkiezingen in mei. 
Nationalisten en kompanen voeren ‘popu-
listisch correct’ het hoogste woord. De 
doorsnee media zijn muisstil, althans verge-
leken met de hijgerige publiciteit die we een 
jaar lang door onze strot geduwd krijgen als 
er weer zo’n verkiezing aankomt in de *ver-
van-mijn-bedshow*Amerika.

Conclusie: de toekomst van 500 miljoen 
Europeanen om de hoek is niet sexy en 
mediageniek genoeg voor journalistieke 
inspanning. Waren we maar pinguins !!! 

En dan de politici, geloven ze nog in de zaak? 
Mag de kiezer dit op tijd weten?
Nee dus, Postbus 51(leuker kunnen we 
het niet maken, wel makkelijker) komt 
dit keer onze woonkamers binnen met de  
betuttelende zedenpreek: 18 nix (niet roken, 
niet drinken). Pathetische bevoogding van 
het gezinnetje.

Vertel ons liever dat het wél iets is, zo niet 
alles. Vertel ons dat, in lang vervlogen dagen, 
voor alle stevig rokende en drinkende Neder-
landers een verenigd Europa symbool stond 
voor vrijheid, dat grenzen en politieke muren 
gruwelijke obstakels waren, dat goedkoop 
winkelen bij de buren met onze unieke 
bankbiljetten smokkelen heette, dat werken, 
wonen en studeren in één van de 28 lidstaten 
slechts voor de elite was weggelegd. En ook 
welke zegeningen de EU in petto heeft. 

Edoch, eerlijk gezegd, is al dit gefoeter op 
traditionele instituten onnodig en gedateerd 
want ik kan toch vrijelijk het internet op. Maar 
wat ik op mijn zoektocht al niet aan feiten, 
beloftes, oordelen en conclusies tegenkwam, 
je wilt het niet weten. Daar werd ik ook niet 
wijzer van.

Waarom stemmen? Lees: decorrespondent.nl
‘Is ons zaad van moeder natuur of van Monsato’ 
en ‘Is Europa echt zo ondemocratisch?’ van 
Tomas Vanheste.

Krabbels Marijke Winnubst

 Het draagvlak in de buurt is leidend
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Hans Bergmans

Het zal u opgevallen zijn dat de Wester-
kerk in de steigers staat. Hét symbool 
van Amsterdam wordt ingrijpend en 
langdurig gerestaureerd. 

D
it omvangrijke project van onder-
houds- en restauratiewerkzaamheden 
gaat 4 jaar duren en zal in twee fasen 

plaatsvinden: de buitenkant zal 2 jaar in 
beslag nemen, waarna in 2016 het interieur 
aan de beurt komt. Het vochtprobleem 
wordt het eerst aangepakt. De hoofdoorzaak 
van de slechte staat van het gebouw gaat 
terug tot de bouwperiode (1620-1631). toen 
werd (vanwege de Zuiderzeeverbinding) 
brak water uit de grachten gebruikt voor 
het stuc- en metselwerk. Dit materiaal 
heeft de tand des tijds slecht doorstaan. 
Door kristallisatie van het zout zijn voegen, 
bakstenen en stucwerk ernstig aangetast en 
vielen in de kerk grote stukken stucwerk 
spontaan en onvoorspelbaar naar beneden. 
Om de veiligheid in de kerk zeker te stellen 
zijn begin dit jaar via hoogwerkers alle 
binnenmuren nauwkeurig geïnspecteerd. 
De slechte stukken werden verwijderd. 
Zodra deze droog zijn, worden proef-
vlakken aangebracht om vast te stellen wat 
de beste methode is voor de restauratie van 
het interieur in 2016.
Minstens 4.000 bakstenen moeten 
vervangen worden. De bouwcommissie 
heeft een zeer zorgvuldige selectie van de 
stenen gemaakt, gebaseerd op kwaliteit, 
duurzaamheid en kleur. Op dit moment 
worden ze op 4 proefvlakken getest. De 
stenen worden handgevormd uit een 
mengsel van kleisoorten, waardoor kleuren 
en formaten kleine variaties vertonen. Door 
vermenging van de nieuwe met de oude 
stenen zullen de kleurverschillen straks 
niet opvallen. 
Kerkrentmeester teun Hoeve, die het 
restauratieproject coördineert, legt uit 
dat na advies van diverse instanties en 
disciplines (o.a. monumentenzorg en tNO) 

is vastgesteld dat 50% van de voegen 
gerepareerd moet worden. Om de muren 
weer te laten ademen moet 2,5 cm van 
de voegen uitgehakt worden, waarna er 
nieuwe ambachtelijke specie van zand, kalk 
en ’n beetje cement wordt aangebracht. 
Ook de natuurstenen onderdelen van 
de buitengevels, zoals pilasters en orna- 
menten, worden onderzocht. De ver- 
wachting is dat kleurenonderzoek van de 
verflagen informatie zal opleveren die het 
mogelijk zal maken de oorspronkelijke 
kleuren naar het ontwerp van bouwmeester 
Hendrick de Keyser weer aan te brengen.

De restauratie van het interieur wordt 
ook een heel omvangrijk project. De 
latex-, stuc- en verflagen worden van alle 
muren en gewelven verwijderd zodat 
die kunnen drogen. ter bescherming 
van de kerkgangers wordt een enorme 
‘doosconstructie’ geïnstalleerd. De kerk-
dienst blijft weliswaar gewoon doorgaan, 
maar er zullen tijdens de restauratie geen 
concerten meer gegeven worden. Ook 

het orgel wordt, na 25 jaar, opnieuw aan 
groot onderhoud onderworpen; het wordt 
volledig ingepakt en via overdruk stofvrij 
gehouden. Ook hier zal op onderdelen 
kleuronderzoek worden gedaan en de bijna 
4.000 orgelpijpen worden stuk voor stuk 
schoongemaakt. 

Dit alles kost natuurlijk heel veel geld. De 
restauratie is begroot op €3,3 mi., waarvan 
de steigers alleen al €500,000 kosten. De 
helft van de benodigde fondsen komt 
uit subsidies (stad, provincie en rijk), de 
andere helft moet uit bijdragen komen 
(BankGiro Loterij, sponsors en vrienden). 
De financiering van het buitenwerk is rond 
en aan die van het interieur wordt gewerkt. 
Vandaar de oproep dit belangrijke project te 
steunen door Vriend van de Westerkerk 
te worden! 

www.vriendenwesterkerk.nl

restauratie van de Westerkerk

Minstens 4000 bakstenen moeten vervangen worden  
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Ina Wilbrink
 
Multatuli, P.C. Hooft, Frans Banning 
Cocq… Aan beroemde bewoners van 
oudsher geen gebrek in onze buurt. 
Dankzij het Digitaal Vrouwenlexicon 
kennen we nu ook een aantal belang-
wekkende bewoonsters. In de vorige 
Buurtkrant maakten we kennis met 
negen beroemde of ten onrechte 
vergeten buurtgenotes. 
In deze tweede aflevering zetten we de 
kennismaking voort met een rondgang 
langs negen adressen in de westelijke 
grachtengordel. 

10  Feministe en verzetsvrouw Mies 
Boissevain-van Lennep (1896-1965) 
werd geboren op Herengracht 197 in 
een bankiersgezin en trouwde zelf 
ook een bankman. Naast het gezin 
had zij echter ook een praktijk als 
schoonheidsspecialiste en vervulde 
bestuursfuncties in verschillende 
vrouwenorganisaties. In de oorlog 
zat het hele gezin in het verzet, 
haar man en twee zoons kwamen 
om. Ongebroken door dit verlies en 
eigen kampervaringen in Vught en 
ravensbrück was ze betrokken bij vele 
naoorlogse initiatieven. Ook bedacht zij 
de ‘nationale feestrok’, samengesteld 
uit ‘lapjes met een (oorlogs)verhaal’, 
die gedragen werd op bevrijdings- en 
koninginnedag.

11  Geboren op Herengracht 1702, be- 
hoorde Jacoba Victoria Bartolotti 
van den Heuvel (1639-1718) van jongs 
af tot de upper ten van de grachten-
gordel. Haar talloze amourettes 
gingen tot ver daarbuiten over de tong, 
evenals twee op het nippertje afge- 
zegde bruiloften en haar rampzalige 
huwelijk met oud-burgemeester en 

diplomaat Coenraad 
van Beuningen .

Na diens dood in 
1693 verbleef zij 
voornamelijk op het 
familielandgoed  in 
Soest, waar langs de 
Eem nog steeds het 
door haar gebouwde 
en geëxploiteerde 
veerhuis staat.

12  De toekomst van Elisabeth de 
Flines (1681-1746), opgegroeid in het 
monumentale pand Herengracht 132, 
leek eveneens verzekerd. Van het feit 
dat dit pand door haar grootvader aan 
haar was nagelaten hield haar vader 
haar echter onkundig. Over haar erf- 
deel moest ze uiteindelijk zo’n twintig 
jaar procederen, werd gescheiden van 
haar geliefde en haar kind, gegijzeld, 
onterfd en onder curatele geplaatst en 
gedwongen tot een huwelijk met een 
‘gekochte’ bruidegom. 

 
13  Ook Louise Went (1865-1951) groeide 

op aan de Herengracht, op nummer 
95. Na de mmS volgde ze colleges 
over maatschappelijke vraagstukken 
aan de universiteit en raakte gegrepen 
door het woningvraagstuk. Ze was 
woninginspectrice, directrice van een 
woningbedrijf en medeoprichtster van 
de School voor maatschappelijk Werk 
en bleef samen met haar man, architect 
Ernst van der Pek, levenslang actief in 
de volkshuisvesting.

14  Als voorzitter van de Partij van de 
arbeid had Karin Adelmund (1949- 
2005) enkele jaren haar amsterdamse 
werkadres op Herengracht 54. Na 
een glansrijke loopbaan in de FNV, 
waar ze binnenkwam als stagiaire, in 
1984 als eerste vrouw in het bestuur 
kwam en in 1988 vicevoorzitter 
werd, maakte ze in 1994 de overstap 
naar de tweede Kamer. Ze was 
staatssecretaris van onderwijs in Paars 
II en vanaf 2002 opnieuw kamerlid.  
 

Belangwekkende     Buurtvrouwen II

Jacoba V. Bartolotti door C. Netscher (1674)

Karin Adelmund
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Bij haar vroegtijdige dood werd vooral 
haar baanbrekende werk voor de 
vrouwenzaak binnen de vakbeweging 
gememoreerd.

15  Op de hoek van Keizersgracht en 
Herenstraat werd dichteres Lucretia 
van Merken (1721-1789) geboren in 
een remonstrants gezin. met Vondel 
als haar grote voorbeeld begon ze al 
jong met gelegenheidsgedichten. 
Brede bekendheid als ‘Nederlandse 
Sappho’ kreeg ze door haar leerdicht 
‘Het nut der tegenspoeden’, haar 
psalmberijmingen en de treurspelen 
die ze samen met haar echtgenoot 
schreef.

16  Ook Maria Griethuizen (1746-
1818) begon met gelegenheidspoëzie. 
Later was ze actief lid van een 
dichtgenootschap, maar de grootste 
inspiratiebron van haar door 
tijdgenoten zeer gewaardeerde poëzie 
was de levenslange vriendschap met 
haar oudere vriendin Lucretia van 
merken. Ze woonde op verschillende 
adressen in de grachtengordel, onder 
meer op de Keizersgracht tegenover 
de Westermarkt.

17  Op diezelfde Westermarkt woonde de 
uit Dokkum afkomstige  graveerster 
en etster Anna Folkema (1695-1768). 
Opgeleid door haar vader, goudsmid 
en graveur Johannes Folkema, had 
anna met haar zuster en broer hier 
een gezamenlijke werkplaats. Haar 
etsen en gravures werden in talloze 
publicaties afgedrukt, daarnaast 
maakte ze fijnzinnige miniatuur-

portretjes in andere technieken. Zij 
werd in de Westerkerk begraven.  

18  Anne Frank (1929-1945) woonde 
slechts twee jaar in het achterhuis van 
Prinsengracht 263, negen maanden te 
kort om de oorlog te overleven. toch 
is ze de enige van de buurtgenotes 
die wereldberoemd werd; zeventig 
jaar later zijn de rijen voor het anne
Frankhuis nog steeds spreekwoor-
delijk. aan de ‘stille’ kant van de 
Westerkerk wordt ze herdacht in 
een van de mooiste beelden van mari 
andriessen, dat hier in 1977 een plaats 
kreeg.

Belangwekkende     Buurtvrouwen II

Portret van Lucretia Wilhelmina van Merken 
gegraveerd door Reinier Vinkeles in 1792 naar een 
tekening van H. Pothoven in 1771. Uit: De waare 
geluksbedeeling

Anne Frank, sculptuur van Mari Andriessen
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BRONNEN:
•  Els Kloek e.a. (2013) 1001 Vrouwen uit de 

Nederlandse geschiedenis, www.vrouwenlexicon.nl 
•  Machiel Bosman (2008) Elisabeth de Flines. Een 

onmogelijke liefde in de achttiende eeuw. 
•  Gustav Leonhardt (1979) Het huis Bartolotti en zijn 

bewoners.

18

buurtkrant 102.indd   5 24-02-14   11:30



BUU RTKRANT Z EVEN  |  maart  2014  |  No. 102  |  7

VERENIGINGEN VAN EIGENAREN

V.V.E. BEHEER
BUREAU COMAITA

Ervaring met oud- en nieuwbouw 
en met monumenten
Kleine V.v.E.’s zijn ook welkom

Marianne Dijkman
Bloemgracht 119 hs
1016 KK Amsterdam
020 6234875
06 53594443
comaita1@hetnet.nl
www.bureaucomaita.nlwww.bureaucomaita.nl

ZELF IN TE VULLEN DOOR 
DR en DV !
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Ontwerp nodig?

Ik ontwerp uw logo, huisstijl, 
boek,uitnodiging, advertentie, 
catalogus, brochure, fl yer, website 
en meer.

Mail voor een vrijblijvende offerte 
naar info@ch-ontwerp.nl

www.ch-ontwerp.nl

Mijn 
doelgroep

 woont 
in buurt 7

Waarom 
adverteer je 
dan niet in 
BUURTKRANT 

ZEVEN ?

Voor informatie mailt of belt u met:
Hans Bergmans
mail: hans@wbergmans.nl
telefoon: 6240034
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Uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl

Cantatediensten (gratis toegang):    
•  18 APRIL 2014, 19.30 uur: 

J.S. Bach – BWV 245 Johannes Passion 
door Westerkerkkoor, solisten en orkest o.l.v. JanJoost van Elburg 

•  25 MEI 2014, 19.30 uur : 
J.S. Bach - BWV 37 Wer da gläubet und getauft wird 
door Westerkerkkoor, solisten en orkest o.l.v. JanJoost van Elburg 

Lunchpauzeconcerten (gratis toegang):
Van april tot en met oktober is er – bijna – wekelijks op vrijdag 
van 13.00 – 13.45 uur een lunchpauzeconcert in de Westerkerk. 
Westerkerk-organist Jos van der Kooy neemt een groot aantal 
concerten voor zijn rekening.

De Westerkerk staat in de steigers voor een lange restauratie. 
Op de website van de kerk wordt een restauratieblog bijgehouden.

INTEGRAAL GEBIEDSCOÖRDINATOR GEBIED WEST: 
Barbera Lavell: blavell@centrum.amsterdam.nl, tel. 06 30695193
VOOR VRAGEN OVER DE OPENBARE RUIMTE IN DE WESTELIJKE BINNENSTAD:
Anatashia Kemnaad, akemnaad@centrum.amsterdam.nl, 
telefoon 06 83639211
Immelien Visser, ivisser@centrum.amsterdam.nl, 
telefoon 06 51399583

INTEGRAAL GEBEIDSCOÖRDINATOR GEBIED 1012:
Arjen Hoogeveen, ahoogeveen@centrum.amsterdam.nl, 
tel.06 28539949
VOOR VRAGEN OVER DE OPENBARE RUIMTE IN POSTCODEGEBIED 1012:  
Roel Plugge, rplugge@centrum.amsterdam.nl, 
telefoon 06 51714579
Chris Seinen, cseinen@centrum.amsterdam.nl, 
telefoon 06 28883440

KLACHTEN OPENBARE RUIMTE
Klachten over de openbare ruimte kunnen ook te allen tijde worden gemeld bij de 
klachtentelefoon: 2563555, of via de website www.centrum.amsterdam.nl

 COLOFON
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D
e Posthoornkerk is zaterdagavond 22 
maart 20.15 uur voor de tweede keer de 
trotse gastheer van het benefietconcert 

voor ark, de non-profit organisatie die 
liefdevolle opvang mogelijk maakt van 
mindervalide kinderen. 
Zie voor details: www.arkstichting.nl

En wederom is het het ‘ouderwetse 
nabuurschap’ dat het concert een feestelijk 
tintje geeft. Voor de hapjes zorgen Daalder, 
Sushi Me, Reypenaer. Garant voor de wijn 
staan De Ware Jacob en Chabrol. De prachtige 
boeketten komen van Pompon en Prinselijk 
Gebonden, en natuurlijk de Erard piano van 
Frits Janmaat.

Komt allen kijken en luisteren naar:

Benefietconcert Stichting ark
Komt allen kijken en luisteren naar:

Benefietconcert Stichting ark

300 | M E N TA L I T E I T

6 LUISTERAARS

Hoe kan ik me vrij voelen als anderen mijn improvisaties horen?

 | 300
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ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed....... 112
geen spoed (€ 0.14 p/m)........................................ 0900-88 44
Aangifte diefstal ....................................................... 559 88 44
Centrale doktersdienst (ma-vr) ................................ 592 34 34
Centrale doktersdienst (nacht)  ........................ 088-30030 600
Eerste Hulp O.L.V.G. .................................................. 599 30 16
Landelijke Geneesmiddelen Infolijn(10-16 uur)  0800-099 8877

GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Gemeente Amsterdam .... 14 020
Voorlichtingscentrum Gemeente Amsterdam .... 020 624 11 11
Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht .................  020 553 05 21 
Info Stadsdeel Centrum ..................................... 020 256 44 44
Klachten bestrating ........................................... 020 551 95 55
Milieudienst Geluidsoverlast -  
handhaving terrassen ........................................ 020-551 34 56
Milieudienst (klachten filmopnames) ................ 020-256 44 57
Openbare verlichting / Dynamicom - 
KimDivv@amsterdam.nl .................................... 020-597 26 26
Meldpunt discriminatie ...................................... 020-638 55 51
Meldpunt extreme overlast binnenstad ............. 020-256 44 42
Meldpunt overlast te water - 
www.waternet.nl - 24 uur per dag ........................ 0900-93 94

 
Meldpunten overlast short stay: * Zoeklicht .................... 14020
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen
* Wijksteunpunt wonen: www.meldshortstay.nl 
Waternet o.a. Putzuigdienst en Storingen .............. 0900-93 94
Milieu klachtenlijn ............................................. 020-620 79 76
Reiniging – grofvuil, vragen en klachten 
& Reinigingspolitie ............................................. 020 551 95 55
Horeca klachtentelefoon  - 24 uur per dag ....... 020-421 45 67 
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) ...... 0800-70 00
 
HULPDIENSTEN EN ADVIES
Wijkcentrum d’Oude Stadt ................................ 020-638 22 05
Kindertelefoon [gratis] ........................................... 0800-04 32 
Bureau Rechtshulp ............................................ 020-520 51 00
Sociaal Raadslieden: d’Oude Stadt - 
Blankenberg Stichting ....................................... 020-344 51 20
Stopera .............................................................. 020-552 25 37 
Amsterdams Steunpunt Wonen ......................... 020-523 01 30
Huurspreekuur d’Oude Stadt ............................. 020-638 22 05
Huurteam Binnenstad ....................................... 020-421 48 68
Thuiszorg Amsterdam ............................................. 0900-95 51
CentraM- [vh Blankenberg Stichting] ................ 020-557 33 33
 

Blokkeren bankpassen en pincodes ........................ 0800-03 13
Dieren Ambulance ............................................. 020-626 21 21
Ongedierten Bestrijding GG&GD ........................ 020-555 56 00
Geluidoverlast Schiphol ..................................... 020-601 55 55
Bureau Brandveiligheid ..................................... 020-555 66 66 

BUURTREGISSEURS en GEBIEDBEHEERDERS
Gebiedbeheerder Stadshart Noord -
Roeland Plugge ................................................. 06 517 14 5 79
e-mail: rplugge@centrum.amsterdam.nl
Gebiedbeheerder Westelijke Grachtengordel - 
Immelien Visser ................................................. 06 513 99 583
e-mail: ivisser@centrum.amsterdam.nl 
Buurtregisseur Stadshart Noord, 
Harm Versloot .................................................... 06 531 97 227
e-mail: harm.versloot@amsterdam.politie.nl 
Buurtregisseur Nieuwendijk, Chris Merks .......... 06 200 35 225
e-mail: christiaan.merks@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel, 
Piet Zwaneveld  06-53 34 69 63 
e-mail: piet.zwaneveld@amsterdam.politie.nl 
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