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Amsterdam, 3 juni 2017 
 
Stichting Wijkcentrum d’Oude Stadt, gemaakt in Amsterdam in 1957, heeft als belangrijkste doel het 
in stand houden en bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in de buurten binnen haar 
werkgebied. 
 
Het wijkcentrum past binnen het concept “Gemaakt in Amsterdam” en de hieraan ten grondslag 
liggende uitgangspunten. Het wijkcentrum maakt of verkoopt weliswaar geen spulletjes of 
etenswaren, maar  er worden ideeën en plannen gemaakt. Daar komt de nodige kennis en 
creativiteit bij kijken.  
Met inpassing van d’Oude Stadt in het gebouw wordt een binnen het concept vereiste 
maatschappelijke functie gewaarborgd. 
 
Het zijn in de eerste plaats de bewoners(-groepen) die bepalen wat voor hen een goed woon- en 
leefklimaat is. Actieve bewoners en bewonersgroepen zijn voortdurend bezig met elkaar ideeën te 
ontwikkelen hoe hun omgeving leefbaarder, socialer, veiliger of aantrekkelijker te maken is. Daar 
kunnen natuurlijk ook lokale ondernemers (zoals die van het Waterlooplein) bij betrokken zijn.  
Dat kan op het niveau van een buurt(je) zijn, een verzameling buurten, en afhankelijk van de thema’s 
een heel stadsdeel of zelfs de hele stad. Het kan om een speelplek gaan, groenvoorzieningen, maar 
ook grote thema’s als wonen, verkeer, openbaar vervoer, veiligheid en milieu. Of voorzieningen voor 
bepaalde doelgroepen. 
 
Meestal is samenwerking met het  stadsdeel of centrale stad noodzakelijk, vaak betekent het 
beïnvloeden van lokale en soms zelfs landelijke beleidsmakers.  
 
Het Wijkcentrum d’Oude Stadt faciliteert de bewoners hierbij en werkt met hen samen door het 
bieden van ontmoetings- en vergaderruimte, het gebruik van computerapparatuur e.d. Indien nodig 
hulp bij het schrijven van brieven, bezwaarschriften, informatie over gemeentelijke procedures, 
raadplegen van het netwerk of deskundigen daarbuiten.  
Daarnaast is het wijkcentrum een laagdrempelig inloopcentrum voor vragen op allerlei gebied, van 
het zoeken naar een klussendienst tot wie de wethouder is die gaat over fietsers. 
Verder organiseert het wijkcentrum, samen met de gebruikers, bijeenkomsten waar mensen uit de 
verschillende buurten informatie krijgen en mee kunnen praten over actuele thema’s.  
 
Tenslotte wordt in het Wijkcentrum de wijdverspreide Binnenkrant gemaakt en vindt de redactie 
van d’Oude Binnenstad er haar plek. 
 
Dit alles in aansluiting op het Bestuurlijk Kompas, waarin ooit de basale uitgangspunten zijn 
neergelegd om te komen tot goed gedrag in een behoorlijk bestuur, was de kernzin: “alles dat ik 
doe, doe ik voor de Amsterdammer”.  Dat is feitelijk ook het uitgangspunt van d’Oude Stadt en haar 
gebruikersgroepen. Het Wijkcentrum zorgt voor informatieverschaffing over ontwikkelingen in de 
buurt, voor advisering en ondersteuning. Niet iedereen is zo maar in staat om volwaardig mee te 
kunnen doen aan de bestuurlijke processen. 
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In 2018 wordt het bestuurlijkstelsel van de stad aangepast. Daarbij  wordt een  betere en heldere 
samenwerking  tussen bestuur van de stadsdelen en het college verwacht, waarbij het bestuur meer 
naar buiten gericht is, het beleid beter aansluit op wat er lokaal speelt en er meer ruimte komt voor 
participatieve democratie. 
 
Het nieuwe bestuurlijke stelsel wil  gebruik maken van de bestaande organisaties en comités in de 
buurten en wijken. Het Wijkcentrum d’Oude Stadt  heeft  binnen haar werkgebied en inmiddels ver 
daarbuiten, in kaart welke de actieve bewonersgroepen zijn. En daarmee ook de onderwerpen die 
spelen in hun buurt. Al jaren geeft d’Oude Stadt en hun gebruikersgroepen inbreng bij lokale 
kwesties, gebiedsplannen en adviezen over stedelijke kaders. Het college heeft bij de voorstellen 
geconstateerd dat de Amsterdammers steeds meer behoefte hebben aan participatie en 
betrokkenheid bij besluitvorming over hun directe leefomgeving. Het college hecht hieraan. En wil 
dit verder stimuleren.  
 
Het wijkcentrum d’Oude Stadt raakt na 30 jaar zijn vaste onderkomen kwijt, en vraagt u hen te 
faciliteren door ruimte ter beschikking te stellen in het ”Huis van de Democratie”. Ruimte die nodig 
is om burgers samen te laten komen en hun stem te laten horen.  Hierdoor kan het Wijkcentrum 
met zijn gebruikersgroepen doorgaan met zijn maatschappelijke taak. En daarmee een positieve 
bijdrage leveren aan het democratische proces,  door inspraak, zienswijzen en inhoudelijk protest, 
het organiseren van debatten over thema’s die relevant zijn voor visie- en beleidsontwikkeling, 
waardoor bewoners in een vroeg stadium betrokken worden, ook bij grote projecten. Door een plek 
voor d’Oude Stadt in de plint van het Stadhuis versterkt de gemeente bestaande overlegstructuren 
in wijken en buurten, zoals overleggen, platforms, verenigingen, spreekuren. Daarmee geeft de 
gemeente ook vorm aan haar maatschappelijke betrokkenheid met het Wijkcentrum, die niet alleen 
ligt in de subsidie-relatie,  maar ook in de Statuten nu in artikel 13 li4 staat dat: “Voor een 
statutenwijziging is de goedkeuring vereist van het College van Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam“. 
 
 
Het Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft de voorkeur voor een gedeelte van ruimte 3, maar tegen 
ruimtes 1 of 2 is geen bezwaar.  
Ruimte die het wijkcentrum voor de huidige functies nodig heeft: 

- Kantoor voor ca. 4 werkplekken voor wijkcentrum en Binnenkrant, tevens beperkte 
ontmoetingsruimte, folderkasten voor bezoekers. 

- Kantoor voor 1 werkplek, tevens spreekkamer, 
- Vergaderruimte voor ca 60-70 personen, flexibele ruimte: te splitsen in kleinere en 

middelgrote vergaderruimtes,  
- Pantry, toiletten, waaronder een invalidentoilet. 

Wanneer er andere gegadigden/huurders zijn die behoefte hebben aan vergaderruimte kunnen die 
ruimtes met hen gedeeld worden, of in overleg anders ingedeeld. Het totaal benodigde metrage 
hangt daar van af.  
Zijn er geen partners, dan zal exclusief pantry en toiletten ongeveer 140 m2 nodig zijn. 
 
Als partners om vergaderruimte te kunnen delen valt te denken aan andere organisaties die zich op 
bewoners en hun leefklimaat richten. Bewoners van buurten buiten het gebied van d’Oude Stadt, 
milieugroepen, jongerenorganisaties, actiegroepen op allerlei gebied, enz.  
Het wijkcentrum is 7 dagen en avonden in de week beschikbaar voor vergaderingen. Het kan 
daardoor wanneer de markt gesloten is, zonder overlast voor omwonenden een bijdrage leveren 
aan het veiligheidsgevoel van passanten. 
 


