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Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
638 22 05
www.oudestadt.nl
wijkcentrum@oudestadt.nl

Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur
van Jan Overes
Elke donderdag van 14 tot 16.00 uur
Juridisch advies voor bewoners en kleine ondernemers.
Denk aan problemen op het gebied van arbeid, letselschade,
familierecht, sociale zekerheid en problemen van kleine
ondernemers met een juridisch aspect.

De website van het wijkcentrum krijgt binnenkort
een prikbord. Daar kunt u contact leggen met
buurtgenoten door het plaatsen van oproepen en
buurtberichten.
Heeft u suggesties voor inhoudelijke of technische
verbeteringen, mail uw opmerkingen naar:
wijkcentrum@oudestadt.nl t.a.v. de webredactie.

Spreekuur voor gastouders kinderopvang
door Ronald Goedhart van Oppas.nl
Iedere donderdag 14 tot 16:00 uur
Gastouders zijn particulieren die thuis of bij de ouders
thuis kinderen opvangen en die ten minste beschikken over
het diploma Zorg en Welzijn niveau 2 en landelijk zijn
geregistreerd. Inbellen mag ook - alleen op donderdag van
14 tot 16:00 - op 06-4704 9605.
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Leidse / Wetering
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Maandag 13 - 17 uur
Dinsdag 10 - 17 uur
Woensdag 10 - 17 uur
Donderdag 10 - 17 uur
Vrijdag 10 - 13.30 uur

Van Wijkraad naar Buurtenoverleg
Actieve wijkraadsleden van wijkcentrum d’Oude
Stadt willen hun bijeenkomsten vooral richten
op het samenwerken en het uitwisselen van
ervaringen in de buurten en werkgroepen.
Alle actieve bewoners zijn welkom op het nieuwe
Buurtenoverleg van wijkcentrum d’Oude Stadt.
Doel van de bijeenkomsten is het uitwisselen
van ervaringen en het samenwerken bij buurtoverschrijdende thema’s.
Zo’n thema is de Rode Loper. Die is niet alleen
buurtoverschrijdend, maar gaat over de grenzen van
het stadsdeel heen, richting de Pijp. Er komt meer
ruimte om dit soort issues ‘stadsbreed’ te bespreken
en gezamenlijk aan te pakken.
Want ook short-stay (vakantieverhuur), de toename
van vrachtverkeer en toerisme met drukte in de
binnenstad zijn belangrijke gemeenschappelijke
problemen die we samen moeten aanpakken.
Het is belangrijk de energie van alle actieve bewoners
te bundelen voor dit soort kwesties.
Bent u een actieve buurtbewoner of ondernemer
dan bent u van harte welkom op het Buurtenoverleg
wijkcentrum d’Oude Stadt.
Agenda en nieuws: www.oudestadt.nl
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Oproep Cultuurbudget 2015 –
Stadsdeel Centrum
Heeft u ideeën voor evenementen in de openbare ruimte
of andere culturele activiteiten die de betrokkenheid in
uw buurt versterken? Of ideeën die bijdragen aan de
creatieve ondernemersgeest in stadsdeel Centrum?
Dien dan uiterlijk zondag 12 april 2015 uw projectvoorstel in voor een bijdrage in de financiering van uw
plan en creativiteit van de stad.
Iedere bewoner, bedrijf of instelling kan een
projectvoorstel indienen. De inschrijving geldt voor
activiteiten in de periode 1 juli tot en met 31 december
2015. Mochten de activiteiten doorlopen naar 2016, dan
kunt u dat aangeven.
Wij hopen nieuwe en verrassende initiatieven op
onverwachte locaties in stadsdeel Centrum binnen te
krijgen. Houd u rekening met een of meerdere van
onderstaande criteria:
• De culturele identiteit van Amsterdam: innovatie,
handelsgeest, creativiteit
• Ontmoeting tussen (startende) creatieve ondernemers
• Kleinschalige culturele activiteiten in de eigen buurt
(binnen of buiten) in stadsdeel Centrum
Meer informatie:
www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/
nieuwsberichten-2015-0/cultuurbudget/
of:
https://nl-nl.facebook.com/stadsdeelcentrum

Zorg van onderop, maandag 23 maart
Pakhuis de Zwijger 20-22 uur
Avond voor en door buurtinitiatieven en -communities
(stadsdorpen) op het gebied van zorg en mantelzorg.
Uitwisselen van informatie en een markt van buurtzorginitiatieven. Met onder andere José van KootenNagelmaeker (SIPI) van het Buurtverzorgstersproject uit
Amsterdam-Oost.
Toegang is gratis. Meld je voor dit programma aan op de
site van Pakhuis de Zwijger. www.dezwijger.nl/138266/
nl/buurtcommunities-9-zorg-van-onderop

5 mei vrijheidsmaaltijden
Op 5 mei organiseren veel buurtgroepen en instellingen
een vrijheidsmaaltijd om gezamenlijk stiltl te staan bij de
vrijheid en die te vieren.

www.4en5meiamsterdam.nl/49343/nl/
vrijheidsmaaltijden-2015
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20 maart zonsverduistering 82% 10.37 uur

 Maart : 5  , 8 ♀-dag, 13  , 20  Lentepunt, 21 Naw-Rúz, 27 , 29 Zomertijd

GROOT WATERLOO

April : 2 Witte Donderdag, 3 Goede Vrijdag, 4  Paaszaterdag,

Vereniging De Zondagsschilders viert
haar 80-jarig bestaan (1935 - 2015)
Expositie van 22 t/m 26 april van 12.00 tot 17.00 uur
in onze ateliers op de Geldersekade 101.

Tussen Zwanenburgwal, Amstel,
Nieuwe Herengracht, Oosterdok
en Oude Schans
Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag 12 maart, 9 april
en 14 mei 20.00 - 23.00 uur

In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52

Iedereen is welkom
info: cliff@kpnplanet.nl

Presentatie van alle groepen vanaf de ateliers tot op de
Nieuwmarkt: op zondag 26 april van 12.00 tot 16.00 uur.
Op die dag kunt u leden aan het werk zien.
Bekende Amsterdammers komen poseren.
Als u wilt kunt u een portret van uzelf laten maken.
KOM KIJKEN, KOM MEE DOEN!
www.dezondagsschilders.nl

Bloemenbaskets Waterlooplein
Dit voorjaar worden er 43 baskets met bloemen op en rond
het Waterlooplein opgehangen.
Op dit moment is het gebied op en rond het Waterlooplein
niet altijd even veilig. Zo is er onder andere sprake van
drugsoverlast van verslaafden en dealers. Op de lange
termijn zijn er plannen om de openbare ruimte op te
knappen om de sociale veiligheid te bevorderen.

Geveltuinendag
Zaterdag 9 mei van 11.00 -16.00 uur
Een feestelijke groenmarkt op het J.W. Siebbeleshof
met vooral biologische kwekers en verkopers van
vaste en eenjarige planten, potgrond en allerlei
tuinbenodigdheden. Er zijn deskundigen voor advies over
aanleg en onderhoud van uw geveltuin. Kinderen kunnen
bloemstukjes schikken voor moederdag.
Meer informatie: www.ijsterk.nl

Open Toren Dag

zaterdag 28 maart 10.00-16.00 uur

Er kan eindelijk comfortabel gefietst worden achterlangs NEMO
via Arcam & Museumhaven naar Openbare Bibliotheek & Centraal Station

Programma Huis

Huis de Pinto
Sint Antoniesbreestraat 69
contact@huisdepinto.nl
020-370 02 10

de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69

Programma maart/april 2015
Vr 6 maart 19.00 uur
Denkdiner met als thema: Roekeloze avonturen
Entree € 19.90 (incl. diner en een glas wijn)
Onder leiding van Pieter Jan André en Diet Verschoor zullen de
deelnemers hun gedachten verruimen en verdiepen.
Denken, delen, vertellen en verwonderen
onder het genot van een heerlijke maaltijd.
Aanmelden via contact@huisdepinto.nl
Ma 9 maart 20.30 uur
Han Bennink en ‘Trolleybus Trio’
Entree € 7,50
Solo: Han Bennink / drums
Ensemble: Trolleybus Trio - CD release ‘Buiten Dienst’
Yedo Gibson / sax, hoorn, frula, helicon
Renato Ferreira / contrabas, Nora Mulder / piano
Di 17 maart 20.00 uur
Literaire Lezing: Philip Snijder
Entree € 7,50 / € 5,- (stadspas)
Philip Snijder (1956) debuteerde in 2007 overtuigend met
Zondagsgeld, het verhaal van een familie op het Bickerseiland.
De lezer ervaart de rauwheid en ruikt de armoede, maar alles is
met liefde en eerbied beschreven.
De lezing zal het gaan over zijn nieuwste boek ‘Volcontinu’.
Een jongetje van tien is getuige van de commotie rond de
geboorte van zijn zusje, een zestienjarige jongen blowt zich de
psychose in en een vijftigjarige man wordt verantwoordelijk voor
de dood van een verre neef.
Za 21 maart. 20.00 uur
Poezië: Van de tachtigers naar het feest der poëzie
Entree € 6,Stichting ‘Feest der Poëzie’ organiseert poëzieavonden met
vormvaste dichtkunst. Op deze avond een theatrale collage voor
alle zintuigen over de dichtersgroep uit de jaren 80 van de 19e
eeuw, met o.a. voordracht, foto’s en zeldzame beelden.
Voordrachtskunstenaar Simon Mulder verzorgt hierbij een lezing
over de beweging van de tachtigers. Susanne Winkler vertolkt
liederen op gedichten van de tachtigers, die door vergeten
componisten als Diepenbrock, Dresden en Tusschenbroek zijn
getoonzet.

In de pauze wordt, onder begeleiding van door sonnetten, absinth
geschonken aan de Poëziebar.
Ten slotte verzorgt Lies Balkstra de Lies en Luus show, waarbij
het publiek een persoonlijk gedicht overhandigd krijgt.
Zo 22 maart 16.00 uur
Muziekmatinee op zondag: Slavuj
Entree €5,- / € 3,50 (stadspas) / € 2,50 (kinderen)
Onder het genot van een hapje en een drankje treedt op: Slavuj
Melancholisch en meeslepend. Dat is de sfeer van de
volksliederen die het Amsterdamse Balkankoor Slavuj ten gehore
brengt. Slavuj staat voor nachtegaal.
Het koor bestaat uit plm. 20 krachtige stemmen en staat onder
leiding van Ivo Boswijk. Koorzang wordt afgewisseld met solo’s,
duetten en kwartetten.
Wo 25 maart 20.00 uur
Spreekstof: Amsterdam te water
Entree € 5,- / € 3,50 (studenten)
Gerrit Jeuring vertelt over de altijd lastige, maar ook interessante
verhouding tussen Amsterdam en het water door de tijd heen.
Er komt een gastspreker, die een bijzondere band heeft met het
Amsterdamse water.
Ma 13 april 20.30 uur
Thollem McDonas en ‘New Rumours (And Other Noises)’
Entree € 7,50
De solo zal verzorgd worden door Thollem Mcdonas / piano
Ensemble; ‘New Rumours (And Other Noises)’
Ada Rave / tenor en sopraan sax, klarinet + preparaties.
Nicolas Chientaroli / piano + preparaties
Raoul van der Weide / contrabas, crackle box, objecten
Zo 19 april 11.00 uur
Kees en Koos kindertheater
€ 5,- / € 4,- (stadspas)
Ik word een heel blij visje
Dit is het strand, dat is de zee.
Kijk daar de zon, wie gaat ermee?
Een peutertheaterprogramma, waarbij kinderen worden
uitgedaagd om mee te spelen. Met zijn allen laten we het visje
in de golven spelen. Steeds grotere strandballen maken het uitje
naar het strand compleet. Kees & matroos Koos maken van de
eerste kennismaking met theater een magische ervaring.
Meer informatie:

www.huisdepinto.nl

21 torens openen hun deuren voor het publiek.
Torens van de Beurs van Berlage, de Waag, het Lloyd
Hotel, het Mövenpick Hotel, het Fletcher Hotel en de
Ransdorpertoren, zijn te bezichtigen én te beklimmen.
Evenals aan de Zuidas de ABN Amro toren, de VU Kapel,
het ROCvA (Europaboulevard), de Symphonytoren
(Arcadis NV) en het nieuwe Deloitte gebouw aan de
Gustav Mahlerlaan. De opening geschiedt in de Beurs van
Berlage toren door de ‘hoogste’ vrouw van Amsterdam:
Alexandra Hutter van de Rembrandt Tower Boardroom
(150 meter boven NAP!)
Gedurende de dag zijn er vele activiteiten in en rondom
deze torens. Meer info op: www.opentorendag.nl

NLdoet 20 en 21 maart

Doe mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Bijvoorbeeld:
20 maart 10-17 uur
Schoonmaken Wereldhuis, Nieuwe Herengracht 20
Het Wereldhuis is een centrum voor informatie en
advies, scholing en cultuur voor mensen zonder
verblijfsvergunning. Mensen met weinig rechten
op zoek naar nieuwe perspectieven
Contactpersoon: mevrouw C. Tulp
info@wereldhuis.org 06-2087 9306
21 maart 13-16.30 uur
Zwieren in de Flesseman, Nieuwmarkt 77
Heerlijk zwieren op meeslepende muziek. En voor alle
muurbloempjes een heerlijk drankje en een hapje.
De vrijwilligers van NLDoet zwieren met u mee
en zorgen voor een onvergetelijke middag.
Contactpersoon: mevrouw L. Kuipers
l.kuipers@amsta.nl 554 04 04
21 maart 9.30 -16.30 uur
Meebouwen aan de natuurspeelplek van Shaffy’s Tuin,
Dijksgracht 7
Shaffy’s Tuin ligt tussen het Oosterdok en het spoor. We
bouwen muurtjes, timmeren plantenbakken, plaatsen
boomstammen, planten en vlechten wilgen.
De pannenkoeken van de Dijksgracht zijn beroemd en het
is een heerlijke plek om te zijn. Kom en help ons mee om
hier een onmisbaar groen paradijsje te creeëren.
Contactpersoon: mevrouw J. Alting
joanne@amsteleny.nl 419 01 41

19 maart, 16 april & 21 mei aanvang rond 18u
Turfsteeg 4, bij het Waterlooplein
svp opgeven via buurtrestaurantdhw@gmail.com
of 06-2810 3808

LENTE 2015
5 Pasen, 12 ,18 , 26  , 27 ♕-dag
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Mei : 4  Wesak, 5 Bevrijdingsdag, 11  , 14 Hemelvaart, 18  , 23 Luilak, 24 Pinksteren, 25 

 Juni : 2 

Kaarslichtconcert donderdag 26 maart 19.30 uur

Synagogale muziek van Curaçao
Elke maand zorgen de prachtige akoestiek en honderden
brandende kaarsen voor unieke concertavonden in de
Portugese Synagoge. In het kader van de tentoonstelling
Joden in de Cariben ditmaal synagogale muziek van
Curaçao te horen, uitgevoerd door chazan Avery Tracht en
pianist Marcel Worms.
Deuren open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, Prijs: € 14,50
Mr. Visserplein 3
www.portugesesynagoge.nl

Joden in de Cariben. Vier eeuwen geschiedenis
in Suriname en Curaçao nog t/m 14 juni

Voor het eerst wordt in een grote tentoonstelling de bloei
en neergang belicht van de joodse gemeenschappen in
landen als Brazilië, Curaçao en Suriname
www.jhm.nl

Leukste en langste huiskamer van Amsterdam op 24 mei

Leven op een fijne, mooie en inspirerende plek
waar voldoende schone lucht is om gezond op
te groeien, dat willen alle stadsbewoners.
Ook de bewoners langs de Wibaut-as, van de Prins
Hendrikkade tot Amstel Station. Zij namen daarom het
initiatief om een gezellig, leuk, creatief, cultureel en
duurzaam buurtfestival te organiseren. Met en voor elkaar.
Waar bewoners, bedrijven en scholen participeren en
samen op straat het belang van gezonde lucht aan elkaar en
de wereld vertellen.

Rancuneus theater
over het Beleg van Haarlem

Herstelde Hongers-Dwang
Het is 3 december 1573. Don Frederik, de zoon van de
gevreesde Hertog van Alva, strijkt met zijn troepen
neer voor de muren van Haarlem met het verzoek of
de bevolking zich over wil geven.
De Haarlemmers weigeren. Een ontluisterende
belegering van 7 maanden volgt.
Aanvankelijk lukt het om de stad over het bevroren
Haarlemmermeer te bevoorraden, maar als de dooi inzet
wordt de situatie nijpender. De Watergeuzen proberen de
stad te bevrijden, maar de Spanjaarden lijken te sterk….
Op zaterdag 7 maart 2015 bijt de spelersploeg van
Theater Kwast zich vast in ‘Herstelde Hongers-dwang’
Of ‘Haarlems lange en strenge Belegering, en het
overgaan der zelver Stad, door het scherpe Zwaard der
ellenden van Steven vander Lust’. Een stuk uit 1660 over
de beruchte maandenlange belegering van Haarlem in
1572/73.
Ook hét stuk waarin de beroemde Kenau Simonsdochter
Hasselaar haar toneeldebuut maakte. Vander Lust schreef
het stuk naar eigen zeggen, omdat hij steeds vaker om
zich heen hoorde zeggen dat den Spangiaert en is oock
soo quaet niet als men van hem wel seght, en dat kon
natuurlijk niet. Kortom; een aanrader.
MOND OP MOND
In de serie Mond op Mond blaast Theater Kwast
17e-eeuwse theaterteksten eenmalig nieuw leven in.
In één dag repeteren acteurs en musici een stuk en spelen
het vervolgens dezelfde avond met tekst in de hand voor
publiek. Alle groten en mindere goden uit de Gouden
eeuw komen aan bod. Een unieke reeks.
MoM: Herstelde Hongers-dwang
Wanneer: Zaterdag 7 maart, 20.15 uur
Waar: Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86
Entree: €12,50
Reserveren via: www.theaterkwast.nl

Festival De Groene Boulevard toont zondag 24 mei wat
de Weesper- en Wibautbuurten aan mooie culturele,
educatieve en groene initiatieven te bieden heeft.
In samenwerking met alle culturele-, educatieve- en groene
buurt-instellingen laten buurtbewoners en -ondernemers
zien hoe de Wibaut-as eruit ziet als culturele, groene
boulevard. Waar nu vooral een verkeersader is met
luchtvervuiling, geluidsoverlast en gevaarlijke
oversteekplaatsen ontstaat op 24 mei de langste openlucht
huiskamer van Amsterdam.
Meer informatie: www.degroeneboulevard.com
Tel.: 06-2058 3677, degroeneboulevard@gmail.com

Huis van de Buurt de Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
In het onlangs verbouwde
buurtcentrum kunt u
terecht voor verschillende
diensten en activiteiten.
SPREEKUREN
Pluspunt De Boomsspijker
Werkplaats voor financiële en
administratieve zaken, en alle vragen
over de buurt. Open inloop elke
maandag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Chinees Spreekuur
CentraM houdt elke maandagochtend
van 9.30-11.30 uur een
inloopspreekuur voor Chinese
ouderen vanaf 60 jaar.
Ze kunnen terecht in hun eigen taal
voor alle vragen over hun post en
administratie.
Wijksteunpunt Wonen Centrum
Geeft huurders informatie, advies
en ondersteuning op het gebied van
huren en wonen.
Inloopspreekuren: elke woensdag
van 14.00-17.00 en 19.00-20.00 uur.
www.wswonen.nl/centrum
Huurteam (op afspraak) voor controle
huurprijs, onderhoudsklachten en
woningopnames. 421 48 68
CentraM
Maatschappelijke dienstverlening.
Ook voor schuldhulp. Maandag t/m
vrijdag van 9.00-11.00 uur bereikbaar
op tel. 557 33 38 of kom langs bij het
Pluspunt.
Mantelzorg - Markant
Inloopspreekuur dinsdagmiddagen in
de even weken van 12.30-15.00 uur.
www.markant.org
Ymere
Elke 2e woensdag van de maand
houdt de gebiedsbeheerder van
woningcorporatie Ymere een
inloopspreekuur van 15.30-16.30 uur.

626 40 02

www.facebook.com/boomsspijker

OVERIGE DIENSTEN EN

ACTIVITEITEN

Bibliotheekservicepunt
De Boomsspijker beschikt over een
bibliotheekservicepunt van de OBA.
Elke dinsdag en donderdag van
10.00-12.00 uur is er een vrijwilliger
aanwezig voor hulp.

Gespreksgroep filosofie
Eens per twee weken op dinsdag
van 10.00-12.00 uur. Oosterse of
westerse filosofie of religies kunnen
aan de orde komen. Informatie: Fred
Fischer, tel. 627 90 57

Internet en leestafel
U kunt dagelijks, ook in de
avonduren, gebruikmaken van de
computers met internetverbinding in
de barzaal. Er is ook een leestafel met
een keur aan tijdschriften. In iedere
ruimte is WiFi beschikbaar.

Fotografieworkshop
i.s.m. Mentrum/Roads
Vrijdag van 15.30-17.30 uur.
In deze cursus worden de basisregels
van compositie geleerd en in praktijk
uitgevoerd. Ervaring is niet nodig.
Kosten: € 3,50.
Aanmelden: Danielle Maas (Roads),
danielle.maas@roads.nl
tel. 06- 1134 6829

Bewonersraad Nieuwmarkt en
Groot Waterloo
De bewonersraad vergadert elke
tweede donderdag in de maand van
20.00-23.00 uur
Ouderen 70+/Creatieve middag
Op de maandagmiddag van 13.0016.00 uur komen ouderen bijeen om
elkaar te ontmoeten. Eenmaal in de
veertien dagen voor de bingo en de
andere middag voor de creatieve
club. Iedereen is welkom.
Buurtsoep
Elke maandagochtend wordt
verse soep gemaakt voor alle
buurtbewoners, ouderen van de
ouderensoos en bezoekers van het
Pluspunt. Een kop soep kost € 1,50.
Gezonde lunch
Iedere vrijdag van 12.00-13.30 uur.
Kosten € 3,50. Info Danielle Maas
tel. 06-1134 6829
e-mail danielle.maas@roads.nl
Filmavond met maaltijd
Iedere 2e vrijdag van de maand om
18.00 uur krijgt u voor € 12,50 een
heerlijke maaltijd geserveerd.
Aansluitend is er een film in de
theaterzaal.
Reserveren vanaf de eerste maandag
van de maand: tel. 626 40 02

Kunstclub/Filmhuis
i.s.m. Mentrum/Roads
Donderdag 14.00-17.00 uur
We draaien films en documentaires
over alle soorten kunst, kunstenaars
en kunstgeschiedenis. Iedereen
is welkom. Informatie: Sandra
Hummel, tel. 06-1107 7583
sandra.hummel@roads.nl
Buurtzorg
Buurtzorg, team Centrum, heeft een
kantoor in de Boomsspijker.
Buurtzorg levert wijkverpleging
en -verzorging, zowel op basis van
indicatie als PGB.
Nadere informatie kunt u vinden op
www.buurtzorgnederland.com
Tel. 06-2291 9112
24 uur per dag bereikbaar.

IJSTERK
Zie onze website

www.ijsterk.nl
met de activiteiten voor
volwassenen en kinderen die in
het buurtcentrum plaatsvinden.
Voor het huren van ruimtes
kunt u een e-mail sturen naar
boomsspijker@ijsterk.nl
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Amstelkerk 18 maart-17 april Expositie - Rivier en land www.gonniepaul.nl

AMSTELVELDBUURT

 15 maart 16.00 Orgelconcert Bert Augustus speelt Joseph Haydn www.deduif.net

Stand van zaken Frederiksplein
plannen schoolplein ASVO

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein
Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit
Buurtraad Amstelveld

Maandag 30 maart en 25 mei
20.15- 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Vorig jaar mei werd de buurt opgeschrikt door wel
erg wilde plannen. De ASVO zou mogelijk flink
uitbreiden. Voor voldoende veilige speelruimte moest de
omgeving op de schop, van wijziging verkeerscirculatie,
parkeerplekken tot hekken en privatisering
plantsoentje. Honderden bezwaren volgden.
Inmiddels zijn de plannen teruggebracht tot normale
proporties en bovendien aanzienlijk verbeterd.
Op www.centrum.amsterdam.nl/asvo-school is
te vinden wat er intussen allemaal gebeurd is, zoals
verslagen van diverse werkbijeenkomsten, aangepaste
‘voorlopige ontwerpen’, boomtechnische onderzoeken en
bewonersbrieven.
De werkgroep van omwonenden kwam talloze malen
bijeen en onderhield per mail intensief overleg met
geïnteresseerden, belanghebbenden en adviseurs. Deze
groep is te bereiken via: buurtwerkgroepaf@gmail.com
Het doel is een goed functionerend, veilig en overzichtelijk
schoolplein, met duidelijke begrenzing en respect voor de
openbare ruimte, groen en bereikbaarheid.
Veiliger met het oog op het verkeer en voor school én
buurt, binnen en buiten schooltijd, ook sociaal veiliger.

Aanvang Zomertijd zondag 29 maart
Met of zonder Kerstverlichting

Het overleg tussen stadsdeel, ASVO (bestuur en ouders)
en de buurtwerkgroep heeft uiteindelijk geleid tot een
aangepast plan, dat binnenkort gepresenteerd wordt.
Het wordt geen ‘dichtgetimmerd’ plan. Nog veel zal in
overleg met de buurt nader ingevuld kunnen worden.
Buiten de speelkwartier en schooltijden blijft
Frederiksplein en omgeving immers openbare ruimte.
PS

Jammer

This Day is The First Day of The Rest of Your Life
1 April 2015 (Met dank aan Marcella)

Amsterdam viert in 2015 haar jaar van

Stichting Buurtplatform
De NachtWacht
Belangenbehartiging bewoners op en rondom
het Rembrandt- en Thorbeckeplein
Medio januari 2015 is het initiatief ontstaan voor Stichting
de NachtWacht opgericht door Amsterdammers als
buurtplatform om de belangen van bewoners cq. eigenaren
van huizen en bedrijven op en rondom het Rembrandt- en
Thorbeckeplein te behartigen. Doel van de stichting is
gesprekspartner te zijn bij overleg met gemeente, instanties
en andere belangenorganisaties.
Het Rembrandtplein is a priori geen stiltegebied. Bewoners
op en rondom het uitgaansgebied preferen liever een
bruisend stadshart dan een hutje op de hei. Toch zijn er
grenzen aan het incasseringsvermogen en het aantal uren
zonder slaap dat een bewoner zich laat welgevallen. Dat is
de ontstaansreden van de NachtWacht. Met hoeveel uren
slaap per nacht kunt ù toe ? Hoe vaak per week wordt ùw
stoep ondergekotst en waant ù zich ook onveilig in de straat
waar u woont…?
De huidige situatie is door een falend handhavingsbeleid tot
ver onder de (van gemeentewege) acceptabele norm gezakt
qua overlast van zowel de horeca als het uitgaanspubliek.
Desondanks is de gemeente Amsterdam van plan om per
1 juli 2015 verruimde openingstijden in te voeren voor de
horeca (tot 8 uur ’s morgens!) op het Rembrandtplein en
Leidseplein. Hoeveel uur slaap per nacht blijft er dán over!?

creativiteit en eigen wijsheid

Niet alleen dankzij schilder Vincent van Gogh, nu een succesvol wereldmerk van de BV Amsterdam.
Ook de culturele bewegingen die in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, ‘buiten’ de maatschappij
stonden worden nu opgetrommeld om tot boegbeeld van Mokum te dienen.
Zo werd de première van de leerzame film ‘Rebelse
Stad, over Provo en de onstuimige jaren 60’ door onze
burgemeester in het patsige Eye te water gelaten.
Burgemeester Van der Laan vertelde dat hij in die tijd zijn
hond ‘Provo’ noemde en dat hij in Rijnsburg opgroeide,
de stad waar B. d. Spinoza kwam te wonen, nadat hij om
zijn rebelse opvattingen over Levenskunst uit Amsterdam
verbannen werd.

In het versluierd gemeentebeleid, waarbij bewoners niet
tijdig zijn gekend in de besprekingen gevoerd door de
gemeente Amsterdam met politie en horeca, worden de
bewonersbelangen en passant genoemd maar niet naar
waarde ingeschat. De gemeente Amsterdam baseert zich
in haar plannen op het ideaalbeeld van een festivalterrein
zonder uitgaansexcessen waar geen geweldsincidenten en
strafbare delicten worden gepleegd. De uitvoering rust op
de schouders van veertig werkstudenten, actief als gastheer,
en wordt gefinancierd door de horeca in de betreffende
uitgaansgebieden. Nog vóór de huidige problematiek is
opgelost en de bewoners een tussentijdse evaluatie wordt
geboden zal deze pilot een looptijd hebben van drie jaar!
Daar liggen we lang van wakker.

Marketingbedrijf I amsterdam is een van de sponsors.
De film, die gaat over de tijd waarin enkelingen speels
zochten naar een eigenwijs leven met vrije expressie.
Sommigen vonden dat dit een politieke richting op moest,
en zo ontstond Provo, met rellen, zodat de gevestigde
orde er de opgekropte agressie op kon loslaten.
Voor de vele prachtig bedachte oplossingen was geen
plaats, zoals de openbare gratis ‘Witte Fietsen’ (bedacht
als oplossing tegen de benzinevergiftiging van de
leefomgeving) en de onzinkbare ‘Drijvende Tuinen’ voor
huisvesting van R. J. Grootveld).
Denk eens in, dat alleen al de ‘Witte Fietsen’ zouden
zijn aangenomen: Gratis gemeentelijk vervoer, dat
veel weesfietsen een mooi nieuw leven had kunnen
geven. Ook het stallen van fietsen, die natuurlijk alle
goed onderhouden zouden zijn op de gemeentelijke
werkplaatsen en altijd in schone fris witte lak, had een
mooi straatbeeld opgeleverd. Gezond en uniek, dus
wereldprimeur en reklame voor Amsterdam.
Nu hebben we de I a, I amsterdam-promotie.
Wel een beetje duur en nog steeds jaren achterlopend op
het waarderen en ruimte geven aan gezonde eigewijze
stads-initiatieven.

Het burgerinitiatief de NachtWacht neemt stelling tegen de
aanvang van de pilot per 1 juli zolang de huidige handhaving
in het gebied onder de maat blijft presteren (gegevens
Rekenkamer) én het normatieve beleid niet is aangepast op
de bewonersbelangen. De droom van de NachtWacht is
een uitgaansgebied waar Amsterdam kan feesten zonder de
bewoners op te breken!
Ligt U ook wakker? Sluit u bij de NachtWacht aan als
donateur of (gratis) vriend.
Als Amsterdam natuurlijke en vanzelfsprekende leefruimte
geeft, dan krijgt het een eigen melodie, dan groeit
reklame voor Amsterdam vanzelf door haar eigen integere
originaliteit.
CTvM

Stuur een mail naar: info@denachtwacht.org
kijk ook eens op onze website: www.denachtwacht.org
en Facebook www.facebook.com/stichtingdenachtwacht
Zie daar ook de info over de volgende vergadering.
U bent van harte welkom!
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Teekenen is spreken en schrijven tegelijk (Tekst van VdS op gevel Teekenschool van het Rijksmuseum)

De Keurtuinen
en de wettelijke regels

Sloop van het parkeerplatform in de Lijnbaansgracht.
Voor sommigen verdwijnen deze parkeerplaatsen te vroeg.
De garage Vijzelgracht is pas over jaren klaar.

NLdoet 20 en 21 maart

Doe mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Bijvoorbeeld :
20 maart 9-17.00 uur
Bellen voor Humanitas, Sarphatistraat 4
Bij ons krijg je behalve een gezellige middag op het
hoofdkantoor van Humanitas met koffie, thee en gebak
ook een lijst met namen van onze trouwe leden. Met
hen ga je een gesprekje aan en vraag je of je het e-mail
adres mag noteren. Op deze manier help je de vereniging
Humanitas. Hoe eerder we over de e-mailadressen van
al onze leden beschikken, des te makkelijker, goedkoper
en sneller Humanitas onze vrijwilligers en onze leden op
de hoogte kan brengen van actuele ontwikkelingen. Wat
doet Humanitas dan? Humanitas is er voor iedereen die
tijdelijk een steuntje in de rug nodig heeft. Onze goed
geschoolde vrijwilligers bieden jaarlijks gratis hulp aan
meer dan 54.000 mensen op het gebied van eenzaamheid,
thuisadministratie, opvoeden, opgroeien, detentie en
verlies.
Contactpersoon: mevrouw V. Rinat
v.rinat@humanitas.nl 523 11 00

Kleur*Plaats
Vooral Voor Volwassen

In de grachtengordel en in de Plantage/Weesperbuurt
vindt men de zgn. Keurblokken achter de huizen.
De tuinen in deze keurblokken heten in de
bestemmingsplannen keurtuinen en er gelden extra
wettelijk beschermende regels om deze tuinen te
behouden. Deze regels dateren al vanaf het begin van
de zeventiende eeuw en hebben tot doel het behoud
van een groen- en stiltegebied achter de huizen in
onze overvolle stad.
Voor alle duidelijkheid, deze keurtuinen mogen niet voor
parkeren van auto’s en motoren, voor opslag en voor
horecadoeleinden gebruikt worden. Ook mogen ze niet
verhard en onderkelderd worden.
Er is één uitzondering: met een vrijstelling mag er
wel, onder duidelijke voorwaarden, een tuinhuis op de
achtergrens van de tuin gebouwd worden.
Nu heeft Den Haag bedacht dat er vanaf 1 december
2014 vergunningsvrij aan-of uitbouwen gebouwd mogen
worden of zelfs vrijstaande gebouwen in de tuinen.
De werkgroep Keurtuinen & Groen die al meer dan
40 jaar de tuinen van de 27 Keurblokken probeert te
beschermen, schrok enorm. Veertig jaar voor niets
gewerkt? Maar gelukkig blijkt dat dit vergunningsvrij
bouwen niet is toegestaan in het gebied van het
rijksbeschermend stadsgezicht en dat is gebied waar de
keurblokken zich bevinden.
Gelukkig kunnen de keurtuinen dus ook na 1 december
2014 hun belangrijke cultuurhistorische waarden
behouden voor nu en voor de toekomst van onze stad.
Vera Amende
v.amende@oudestadt.nl

Vrije inloop op woensdag
tussen 2 en 4 uur
bij fris weer in

d’Oude Stadt

Nieuwe Doelenstraat 55
www.oudestadt.nl
bij warm weer zitten we

in het Sarphatipark

Neem kleurtjes, een kopje
en wat lekkers mee voor bij de thee.
Corina Teunissen van Manen
visiblevoice.nl@gmail.com

Stadsdorp Utrechtsestraat
Jeu de Boules op het Amstelveld
Om de twee weken op maandagmiddag van 17 tot 18 uur.
We starten weer op maandag 30 maart!
Vrije inloop, zo mogelijk zelf ballen meenemen.
Café Nel heeft ballen en een hark om de baan aan te vegen.
Koffie-inloop bij Café Nel. Om de twee weken op
zaterdagochtend van 11 tot 13 uur. Minimaal één lid van de
startgroep zal voor ontvangst aanwezig zijn.
Eettafel bij restaurant Sluizer (Utrechtsestraat) op iedere
eerste dinsdag van de maand (3 maart, 7 april, 3 juni, maar
5 mei wordt overgeslagen).
Belangstelling en/of ideeën voor de buurt?
Meld je dan aan via www.stadsdorputrechtsestraat.nl

Speeltuin
U.J.KLaren
Tweede
Weteringplantsoen 10

Nog eventjes het speelterrein voor hele grote kinderen

www.ujklaren.nl

UJ Klaren wordt nóg mooier. Opening 8 MEI, Voor medewerkers, sponsors, de burgermeester, de wethouders, vrienden, kinderen, omwonenden, oftewel iedereen.

Gertjan Scholte-Albers

Expositie recente ‘plein-air’schilderijen t/m 18 april
Vrijdags en zaterdags van 12.00 tot 16.00 uur
Al vijftien jaar trekt hij erop uit om zijn natuurbelevingen in
eigenzinnige olieverfschilderijen vast te leggen.
Bossen in zijn nabijheid met contrasten van licht en donker
veranderen in explosieve heldere kleurharmonieën.
In samenwerking met het Conservatorium Amsterdam
organiseert Galerie Bel-Etage tijdens de expositie
twee gratis lunchpauzeconcerten:
vrijdag 6 maart van 12.30 tot 13.00 uur
vrijdag 10 april van 12.30 tot 13.00 uur

Prinsengracht 1097A

www.bel-etage.nl

UP ART EXPO

Amit door Pipsqueak was here!!!
(acryl en aerosol op doek, 50x60 cm )

voor iedereen kosteloos toegankelijk
tijdens de Open Atelierroute
op zaterdag 3 en zondag 4 mei aan de Amstel 340

Over UP
Het initiatief UP is rond het Amstelveld ontstaan.
Er doet een tiental buurtgenoten mee. Met name uit het
vrouwennetwerk BUVR (spreek uit Buffer) dat wekelijks
bij elkaar komt. Dit zijn Anna Lont, Linda Hartman, Esther
Kin, Ploon van Wijk, Irma Braat en Rosetta Spadaro. Andere
buurtbewoners die met UP meedoen zijn Sam Drukker,
Liesbeth Limburg en Thérèse van de Berg.

35 kunstenaars zijn aan het werk voor UP, Art for Learning.
De kunstwerken zijn geïnspireerd op een foto van een
Indiase basisschool leerling met een sjabloneerwerk dat in
een gastles van UP is gemaakt.
Alle kunstenaars doen belangeloos mee.
De gehele opbrengst gaat naar meer basisonderwijs voor
kansarme kinderen in India.
Van de koper(s) en het aangeschafte kunstwerk wordt een
foto gemaakt dat weer terug gaat naar het kind.
Zo is het cirkeltje weer rond.

Bent u geïnteresseerd in de aankoop van een schilderij
dan kunt u zich aanmelden via rosetta@xs4all.nl voor de
preview op zaterdag 28 maart en/of de opening op zaterdag
18 april of een andere afspraak.
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Ook voor interessant
vrijwilligerswerk
kunt u terecht bij CentraM

ZusterJansen

Contact
Inloopspreekuren Het PlusPunt
Wekelijks op maandag
van 9.30 – 11.30 uur
Huis van de Buurt de
Boomsspijker, Rechtboomssloot 52

Particuliere Thuiszorg

Voor zorg welke
aansluit op uw
wensen...

Ondersteuning bij
Langer thuiswonen
Netwerkuitbreiding
Problemen met geld, administratie
en instanties
Persoonlijke en relationele
problemen
Veilig thuiswonen

...uitstekend verzorgd
door Zuster Jansen!

Historisch café op Prinsengracht 96
Iedere 2e woensdag van de maand in
Café P96 van 20:00 tot 22:00 uur.
Gratis toegang. Meer informatie:
http://historischcafe.nl/wordpress/

Waarom Zuster Jansen?
Verzorging en verpleging op niveau
Kleine vaste zorgteams
Uitstekende referenties
Persoonlijk betrokken
Zorg afgestemd op uw wensen
In uw eigen vertrouwde omgeving

PIANOLES door enth., gediplomeerd
docent. Voor alle leeftijden.
Kan ook bij u thuis.
Bel gerust voor meer INFORMATIE:
06-219 232 90

Voor afspraak 020-557 33 38
op werkdagen tussen 9.00 – 11.00
uur

www.centram.nl
www.sociaalwijkteamamsterdam.nl/

Word vrijwilliger
www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk
Telefoon: 020 - 683 92 60
De Regenboog

Groep

Café
Waterlooplein ‘77
Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam
tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl

Zuster Jansen
Asterweg 19 D12 I 1031 HL Amsterdam
Tel: 020 - 63 66 837
www.zusterjansen.nl

info@zusterjansen.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. 624 13 63

IN DE ZUIDERKERK
SPECIALE ACTIE VOOR OUDEREN UIT DE BUURT:
Ouderen kunnen onder begeleiding van een vrijwilliger (ook mantelzorger)
voor slechts € 10,- naar binnen (prijs normaal € 17,50) en de vrijwilliger kan GRATIS mee.
Stuur een mailtje naar info@vriendenconcerten.nl om uw stoel(en) te reserveren
onder vermelding ‘oudere-vrijwilliger actie’
Zondagmiddag 8 maart Aanvang 15.00
Big B’s Palmis Trio
Sabine Simon - piano
Allan Ware - klarinet
Pamela Smits - cello
Met werken van Beethoven, Bach/Busoni,
Bernstein, Bartók en Brahms
info: www.vriendenconcerten.nl

Zondagmiddag 17 mei Aanvang 15.00
Hollands Vocaal Ensemble - koor
Fokko Oldenhuis - dirigent
Pamela Smits - cello
Maarten den Hengst – piano
Met werken van: Jan Koetsier, Henk Badings,
Frank van Gompel, Hans Kox, Julius Röntgen,
Géza Frid, Wolfgang Amadeus Mozart

Aan de Amstel Mondhygiënisten
Amstel 49 D / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761

info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com

LENTE 2015

7

BINNENK ANT 69

55-Plus Sociëteit
Tweede Uitleg
Films
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Muziek

Films

Lezingen

18 maart Verfilming van de aangrijpende bestseller over het tragische
leven van twee tieners, Hazel en Gus. Ze ontmoeten elkaar bij een
praatgroep voor kankerpatiënten en herkennen bij elkaar hetzelfde
cynische gevoel voor humor. Een bijzondere liefde bloeit tussen de twee
op. Regie Josh Boone, 2014

11 maart Leven in de Plus Iris van Asch, psycholoog, over een cursus
voor senioren op internet, bedoeld om de regie over het eigen leven te
houden. Versterken van eigen netwerken en positiever leren denken. Via
een zogeheten Prikbord kan men contact hebben met andere deelnemers.

Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee of koffie
De bar is open tot 18.00 uur

1 april Het waargebeurde verhaal van Eugene Allen (Forest Whitaker),
een kamerheer die meer dan drie decennia actief is geweest in het Witte
Huis. Hij was in dienst van acht presidenten. Zijn carrière begon in 1952
toen Harry Truman president was en eindigde in 1986, ten tijde van
Ronald Reagan. Ook met Oprah Winfrey. Regie Lee Daniels, 2013
15 april Pianist David Helfgott is een wonderkind, die een slechte relatie
heeft met zijn vader. Na een mentale inzinking wordt hij opgenomen
in een inrichting. Jaren later begint hij weer eens piano te spelen in een
bar, wat leidt tot een terugkeer in de concertzalen. Met Geoffrey Rush,
Armin Mueller-Stahl en Sonia Todd. Regie Scott Hicks, 1996

En vooral
Gezelligheid
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 13.00 uur

Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam
020-625 98 79
tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl
Vast Weekprogramma:
FITGYM, COMPUTER- EN INTERNETINLOOP,
NAAILES, MUZIEKCURSUS, MUZIEKCLUB, YOGA,
MEER BEWEGEN, BRIDGEN, BREI-INLOOP,
DIALOOGGROEP, FRANSE CONVERSATIE, SCHILDEREN
EN TEKENEN, DUITSE LITERATUUR, DE EETTAFEL,
BRIDGE-INLOOP, COMPUTERLES WINDOWS 7 EN 8.1,
LEESGROEP

Museum Plus Bus voor senioren
De Museum Plus Bus is een initiatief van twaalf musea.
Het werkt zo: groepen senioren uit verzorgingshuizen of met
thuiszorg gaan naar één museum op één dag. Ze worden gastvrij
ontvangen, krijgen koffie of thee, een rondleiding en genieten naar
hartelust. De bus haalt op, brengt, brengt terug.
Minimaal 30, maximaal 45 personen, rollators mee.
Gratis! Dankzij de genereuze steun van de BankGiro Loterij.
De Museum Plus Bus is er speciaal voor groepen.
Die kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier op de
website:
www.museumplusbus.nl

Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,- inclusief thee of koffie
De bar is open tot 18.00 uur

25 maart Hella Haasse Lida Stefansi, neerlandica, spreekt over
de geliefde Nederlandse schrijfster van onder veel meer Woud der
verwachting en Heren van de thee. Hella Haasse ontving zowel de
P.C. Hooftprijs als de Prijs der Nederlandse Letteren.
8 april Artis in Oorlogstijd Maarten Frankenhuis, oud-directeur van
Artis, verzamelde ruim twintig jaar archiefmateriaal, verhalen, artikelen,
foto’s en andere gegevens over hoe de hoofdstedelijke dierentuin de
oorlog heeft doorstaan. Behalve de dieren vonden ook tussen de tweeen driehonderd mensen in de tuin, verstopt in tal van dierverblijven, op
hooizolders en in de holle apenrots, een veilig onderkomen.

29 april Gescheiden ouders (Patricia Arquette en Ethan Hawke)
voeden toch min of meer samen hun kinderen op. Zij werden twaalf jaar
gevolgd. Centraal staat het leven van de zesjarige zoon Mason en de
emotionele reis die hij in die jaren aflegt vanaf zijn kindertijd tot aan de
volwassenheid. Regie Richard Linklater, 2014

22 april Een handreiking Gaby van Meerwijk, fysiotherapeut en
handtherapeut. De hand is prachtig, krachtig, soms machtig. Zij bestaat
uit botjes, gewrichten, kapsels, lange en korte spieren, bloedvaten,
haarvaatjes, lymfevaten en zenuwen. De hand heeft belangrijke
expressieve betekenis; haar tastzin is het meest wezenlijke orgaan.
Aanwezigen kunnen in een ‘Open spreekuur’ vragen stellen over (hun
eigen) handen

6 mei Oskar Schindler was een ijdele en harde Duitse zakenman die
tijdens het Nazi-regime menselijke trekken kreeg. Hij gebruikte zijn
fabriek als vluchtplaats voor Joden en redde op die manier ongeveer
1100 Joodse landgenoten. Een aangrijpend, waargebeurd verhaal. Met
Liam Neeson, Ralph Fiennes en Ben Kingsley. Regie Steven
Spielberg 1994

13 mei Vriend en vijand Iwan Sewandono, bestuurskundige en
cultureel antropoloog, geeft een inkijkje in de koloniale verhoudingen,
vanuit de Javaanse samenleving. Zijn perspectief is dat van de
vorstenhuizen en de dorpsbevolking op Java in de 19e en 20e eeuw.
Even iets anders dan vanuit de Nederlandse geschiedwetenschap!

20 mei De avond voor Nick (Ben Affleck) en Amy (Rosamund Pike)
hun vijfjarig huwelijk zullen vieren krijgt Nick twijfels over hun
relatie en gaat hij op bezoek bij zijn tweelingzus (Carrie Coon) voor
advies. Als hij de volgende ochtend thuiskomt is Amy verdwenen. De
ingeschakelde politie verdenkt na onderzoek Nick zelf. Regie David
Fincher, 2014

27 mei Mens en Technologie Ilja Sligte - Assistant Professor of
Cognitive Neuroscience aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe kunnen
we ons brein verbeteren met cognitieve training of hersenstimulatie? Hoe
verkrijgen we meer inzicht in het eigen functioneren en het aanpakken
van handvatten om beter met de problemen in het denken om te gaan?
En om onze hersenen lang ‘scherp’ te houden?

3 juni New Yorker Mathias Gold (Kevin Kline) zit financieel aan de
grond. Hij gaat naar Parijs om een appartement dat hij heeft geërfd om
te zetten in geld. Bij aankomst treft hij daar een oude vrouw (Maggie
Smith), die er samen met haar dochter (Kristin Scott Thomas) woont.
Het appartement is daarom onverkoopbaar. Regie Israel Horovitz, 2014

Special op zondag 12 & 19 april Aanvang 11 uur
Weer twee series van de spannende Amerikaanse politieke thriller!
In het politieke kaartenhuis van Washington zijn het genadeloze
congreslid Francis Underwood (Kevin Spacey) en zijn vrouw Claire
(Robin Wright) nog net zo geslepen bezig als in de voorgaande twee
series die we begin van dit jaar vertoonden. Ze deinzen nergens voor
terug om aan de macht te komen en te blijven
Aanvang 11 uur. Opgeven vóór 29 maart
Toegang € 10,- voor twee zondagen (vooruit betalen)
Zes afleveringen van 50 minuten op de 1e zondag (298 minuten).
Zeven afleveringen van 50 minuten op de 2e zondag (349 minuten).
Beide keren onderbroken door een lichte lunch.

www.vrijwilligerswerkinamsterdam.nl
Vrijwilligers Centrale Amsterdam heeft het initiatief genomen
om helderheid te geven in het aanbod van vrijwilligerswerk.
In samenwerking met vijftien partijen is een webportal
ontwikkeld waarop deze organisaties, op verschillende
criteria, makkelijk te vinden zijn.
Meedoen aan een bewonersinitiatief rondom een nieuwe
speeltuin, met je collega’s een ontmoetingsruimte voor ouderen
opknappen, één middag pannenkoeken bakken met dak- en
thuislozen, juridisch organisatieadvies geven aan een stichting,
één keer per week met iemand afspreken om Nederlands te
oefenen, bezoekers van een ziekenhuis verwelkomen.
Het vrijwilligerswerk in Amsterdam is heel divers en er

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

Exposities

Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00
Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.
Nog te zien tot 11 maart
Werken op cement
Schilder Jan Grotenbreg werkt vanaf 2000 met cement op linnen als
ruwe ondergrond voor een schilderij. Zo benadert hij het effect van de
verweerde overblijfselen van middeleeuwse fresco’s.
Van 13 maart tot 8 april
Colorisme op hout en papier
Molly Mackenzie maakt kleurige schilderijen en pastels vol poëzie.
Daarnaast fijngeschilderde kinderportretten in opdracht en in vrije vorm.
Opening vrijdag 13 maart van 16.30 tot 18.30

zijn meerdere organisaties die vrijwilligers koppelen aan
maatschappelijke organisaties en die vrijwilligersprojecten
organiseren. De één richt zich op flexibel vrijwilligerswerk,
de ander op projectmatig werk, de één zit in één stadsdeel, de
ander is er speciaal voor groepen. Op de webportal staan al deze
organisaties nu bij elkaar en zijn hun verschillen ook duidelijk.
Bezoekers van deze webportal kunnen een test doen om erachter
te komen welk soort vrijwilliger zij zijn en wat voor activiteiten
daar bij passen.
Aan de website werken mee:
ABC West, Amsterdam Cares, stichting laluz, Gilde Amsterdam, Venzo, ViiA,
Burennetwerk, Nestorkring, Serve the City, Protestantse Diaconie, Stichting
Present, Unie van Vrijwilligers, Post Oost, Kansennet, Taalcoachwijzer en
Vrijwilligers Centrale Amsterdam.

Mantelzorgondersteuning in Amsterdam-Centrum
Markant, centrum voor mantelzorg biedt ondersteuning aan
mantelzorgers en hun hulpbehoevende naasten. Doel is dat de
mantelzorger de zorg kan volhouden en niet overbelast raakt.
In Amsterdam Centrum geeft Markant hulp door middel
van mantelzorgspreekuren, informatie en lotgenotencontact
in de mantelzorglunchroom, cursussen, het inzetten van
vrijwilligers en netwerkcoaches. De hulp is gratis.
Mantelzorgspreekuur De Boomsspijker Recht Boomssloot 52.
Inloopspreekuur: tweewekelijks op dinsdagmiddag van 12.3015.00 uur.
Data: 3 en 17 feb, 3, 17 en 31 mrt, 14 en 28 apr, 12 en 26 mei,
U kunt ook een afspraak maken via Markant: tel. 886 88 00
of direct via de mantelzorgmakelaar: tel. 06-5241 4751
of mail: hcox@markant.org
Zonodig komt de mantelzorgmakelaar op huisbezoek.
Vrijwilligers van Markant kunnen de zorg van de mantelzorger een
paar uur per week overnemen zodat deze even tijd voor zichzelf
heeft. Vrijwilligers worden ingezet bij volwassenen en kinderen
met een chronisch ziekte of een beperking, bij dementerende
ouderen en bij mensen in de laatste levensfase.
Nieuwe cursus ‘De Zorg de Baas’
In deze cursus leren mantelzorgers in 5 bijeenkomsten beter met
hun situatie om te gaan en de balans te vinden tussen zorgen voor
de ander en zorgen voor zichzelf.
Mantelzorglunchrooms: ontspanning, informatie en lunch
Informatieve lunchbijeenkomsten over uiteenlopende thema’s met

lotgenotencontact en ontspanning voor mantelzorgers.
Data: 10 mrt en 19 mei. Tijd: 11.30 tot 13.30 uur.
Locatie: De Boomsspijker, Recht Boomsloot 52.
Versterk uw netwerk
Een goed sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Voor
aanspraak, gezelligheid en hulp.
Is de kring van mensen om u heen niet zo groot en zou u graag wat
meer contacten hebben? Weet u niet hoe u dat moet aanpakken.
Een netwerkcoach van Markant kan u helpen.
Ondersteuning in de laatste levensfase
VPTZ-Amsterdam is het steunpunt voor palliatieve terminale
zorg, onderdeel van Markant. Het steunpunt biedt informatie,
advies, emotionele en praktische zorg en nazorg aan mensen in
de laatste levensfase en hun naasten. Ook kunnen vrijwilligers
worden ingezet met als doel dat de laatste fase thuis kan worden
doorgebracht.
Expertisecentrum voor professionals
Markant ondersteunt niet alleen mantelzorgers maar heeft ook een
kennisafdeling voor en door professionals: het Expertisecentrum
mantelzorgondersteuning Amsterdam.
Het Expertisecentrum richt zich op het versterken van de
mantelzorgondersteuning.
Markant, Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam
020-886 88 00
info@markant.org
www.markant.org

‘Doorbreek de Cirkel Samen’

Mantelzorgondersteuning bij niet-aangeboren hersenletsel
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door bijvoorbeeld een beroerte
of ongeluk, kan iedereen treffen.
De gevolgen voor de naaste omgeving zijn vaak zeer ingrijpend;
een partner die jou niet meer herkent of niet meer kan werken
of die juist continu toezicht nodig heeft.
Mantelzorgers die thuis de zorg hebben voor iemand met NAH en
wat aan hun situatie willen doen, kunnen ondersteuning krijgen.
‘Doorbreek de Cirkel Samen’ is een coachingsproject van Markant
en Heliomare, dat gericht is op het bieden van ondersteuning aan
de mantelzorger, om de thuissituatie te verbeteren. Een deskundige
begeleider van Heliomare legt vijf huisbezoeken af om de
mantelzorgtaken in kaart te brengen, knelpunten te bespreken en
samen naar oplossingen te zoeken.
De mantelzorger krijgt hierdoor inzicht in de gevolgen van
hersenletsel en de gedragsveranderingen, praktische tips hoe
hiermee om te gaan, het leren aangeven van de eigen grenzen en
er kan samen worden gezocht naar mogelijkheden om het eigen
netwerk te versterken.
Een indicatie is niet nodig, deelname is kosteloos.
Contactpersoon: Sharon Daalder
020-886 88 00 of 06-1582 1204
info@markant.org
www.markant.org
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LEIDSE- WETERING

http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwprojecten/leidseplein/project/

Een veilig Leidsplein en Rembrandtplein
Het convenant betreffende de uitgaanspleinen
Bewoners niet aan tafel
Op 4 december 2014 ondertekenden zeven partijen een
“Samenwerkingsakkoord gastvrije en veilige Amsterdamse
uitgaanspleinen”.
Daarover hadden deze partijen al ruim twee jaar gepraat:
de burgemeester van Amsterdam, de voorzitter van de
bestuurscommissie Centrum, de politie, de ondernemers
van het Rembrandtplein, de belangenvereniging horeca
Leidsebuurt, de ondernemers van het Leidsepleintje, de
Koninklijke Horeca Nederland, allemaal hadden ze aan tafel
gezeten.
Grote afwezigen: de omwonenden. Die werden op 27
januari jl. door burgemeester Eberhart van der Laan en
voorzitter van de bestuurscommissie centrum Boudewijn
Oranje in een bijeenkomst van drie kwartier geïnformeerd;
dus pas nadat het akkoord al was ondertekend.
Het akkoord
Kern van het akkoord is: de sfeer op de uitgaanspleinen
moet beter, gastvrij en veilig. Er is veel geweld, de
leefbaarheid moet verbeteren en de overlast bestreden.
Tot zover zijn ook bewoners het hartgrondig met de
akkoordpartijen eens. Zij zien dagelijks de puinhoop die
bezoekers onder invloed van alcohol en drugs aanrichten in
hun buurt.
En dagelijks ervaren ze de overlast, niet alleen in de
weekends. Men vreest echter dat het convenant zal
betekenen dat de bestaande overlast alleen maar langer
zal duren. Bovendien wordt in het convenant vooral
ingegaan op het gedrag van bezoekers, niet op de overlast
die horecagelegenheden zelf veroorzaken met hun muziek,
hun bassen, hun feesten, en dat deze ook, of soms juist
vooral, buiten de vrijdag- en zaterdagavond plaatsvindt. De
handhaving schiet nu al ernstig tekort, buiten de vrijdag- en
zaterdagavond wordt er helemaal niet gecontroleerd.
Het convenant houdt in het kort het volgende in:
Door goede onderlinge samenwerking tussen de betrokken
partijen wordt toegewerkt naar meer gastvrijheid en
veiligheid op het Rembrandtplein en de Leidsebuurt.
Hiervoor werken partijen gezamenlijk aan de uitvoering
van 30 maatregelen. Er wordt uitgegaan van een gedeelde
verantwoordelijkheid van alle partijen.
Begonnen wordt met 4 maatregelen:
• Aanstellen van informatie verstrekkende en de-escalerende
horecahosts op de pleinen;
• Verbetering van de kwaliteit van het horeca-personeel
(bar en portiers);
• Uitwerking van festivalbenadering: pleinregels, pleinregie
en pleinmarketing;
• Individuele inspanningen van horeca ondernemers, met
een bonus/ malus regeling; ondernemers die meedoen
krijgen verruiming van hun openingstijden tot 06.00 uur
of 08.00 uur ’s morgens.
Bonussen
De situatie op de pleinen moet verbeteren. Maar het is gek
om, nog voor er van enige verbetering sprake is, al een
bonus uit te delen. Is het niet heel normaal dat het personeel
goed opgeleid en geïnstrueerd is? Dat er niet wordt
doorgeschonken aan aangeschoten bezoekers?
Dat de horeca ondernemer niet te veel mensen toelaat?
Dat hij bereikbaar is voor omwonenden en reageert op
klachten? Moet je daar een bonus voor uitdelen?
De acties uit het convenant, prima, voer die vooral uit!
Pas als blijkt dat de overlast en het geweld zijn afgenomen
kan gesproken worden over verruiming.
Maar vooral: breng eerst de handhaving op orde.
Evaluatie
Het convenant wordt natuurlijk ook geëvalueerd.
Interessant is wat er daarbij wordt gemeten:

Vredig in het 1e Weteringplantsoen aan de Singelgracht

• Het aantal incidenten, waarbij wordt uitgegaan van de
landelijke definitie van uitgaansgeweld
• Beleving van de bezoekers op de pleinen
Ook hier zijn omwonenden de grote afwezigen. In de
doelstelling van het convenant wordt verbetering van de
leefbaarheid genoemd, maar of de door bewoners ervaren
overlast is afgenomen wordt niet gemeten. Dat moet dus
in de evaluatie worden meegenomen. Onder omwonenden
dienen overigens ook de bewoners te worden begrepen van
woningen aan de aan- en afvoerroutes, want het nachtelijk
gelal gaat in de weekends vaak onbekommerd door tot op
grote afstand van de uitgaanspleinen.
Eerder opgedane ervaringen
Het verbaast ons dat het gemeentebestuur gelooft in het
effect van deze maatregelen, gezien de ervaringen uit het
verleden. Zo schreven de toenmalige raadsleden Meijer en
Irik in hun nota ‘De binnenstad in evenwicht’ van november
2000 het volgende: “Er zijn betere contacten tussen
Politie en horeca en voor zover deze nog onvoldoende
zijn werkt men aan verbetering. De nieuwe aanpak met
cool-down en verlate weekendsluitingstijden moet nog
worden geëvalueerd, maar de verwachtingen [van Politie
en horeca] zijn niet slecht. Men mag hopen dat het geweld
tegen personen op beide pleinen weer zal afnemen na de
toename van de laatste jaren”.

Het Leidseplein wordt een autovrij plein
met zo min mogelijk obstakels
Alle wegen, fietspaden en voetpaden worden gefundeerd
om de belasting van het laad- en losverkeer aan te
kunnen. Het carré van bomen in het terrassengebied van
het Leidseplein en de rij bomen langs het Hirschgebouw
worden uitgedund. De Hans Snoek fontein tegenover
Amsterdam American Hotel wordt gehandhaafd in het
nieuwe ontwerp. De lantaarns op het ‘terrassenplein’
worden vervangen door kroonlantaarns.
Laad- en losverkeer
Binnen de venstertijden (07.00 -12.00 uur) mag overal
worden geladen en gelost, mits men de fietspaden,
trambanen of busbanen niet stremt. Op de Leidsekade
(ter hoogte van het Amsterdam American Hotel) en
bij Paradiso komen laad- en losplaatsen. Deze zijn
bereikbaar als de vezippalen naar beneden staan (van
07.00- 21.00 uur).

Dus 15 jaar geleden ook al latere sluitingstijden als
probleemoplosser! Dat heeft kennelijk niet gewerkt en de
beloofde evaluatie is er nooit gekomen. In 2005 volgde
een herhaling van zetten en daarna weer in 2011, als B&W
een voorstel van het raadslid Flos afwijst in de volgende
bewoordingen: “De verwachting van de politie is, mede
gebaseerd op de eerdere verruimingsmogelijkheid van 2005,
dat de bezoekuren doorschuiven en minder geleidelijk zullen
afnemen. Dan verschuift niet alleen de sluitingstijd, maar
ontstaat rond 07.00 uur een kritiek punt met betrekking
tot de beschikbare handhavingscapaciteit. Een dergelijk
besluit zou daarom meer inzet van de politie vragen om de
openbare orde en veiligheid te kunnen waarborgen. Die
capaciteit is niet voorhanden”.
Wij zien niet wat er sinds 2011 veranderd kan zijn op grond
waarvan nu een tegenovergesteld standpunt gerechtvaardigd
is. Bovendien is handhaving van de openbare orde een
taak van de politie en niet van ‘hosts’ die in dienst zijn
bij potentiële overtreders. De veiligheid van de burger op
straat is al vanaf de middeleeuwen een primaire taak van de
overheid. Wij pleiten dus voor meer politie-inzet en behalve
dat ook voor handhaving op het zogeheten doorschenken,
want ook dat veroorzaakt de problemen op straat. Als er
alleen frisdrank geschonken zou worden (wat wij echt niet
bepleiten) zouden twee politieagenten per plein volstaan.
Het is te gek voor woorden dat niet of in elk geval niet
effectief wordt opgetreden tegen het dronken voeren van
bezoekers, of erger nog, om daarvoor méér tijd te geven
als beloning voor goed gedrag. Als spreiding van de
sluitingstijden inderdaad de bedoeling zou zijn zou men dat
doel overigens beter kunnen bereiken door gespreid eerder
te sluiten in plaats van later.
Samenvatting
- Structureel omwonenden raadplegen
- Eerst handhaven, zowel buiten als binnen, op lawaai en
doorschenken
- Geen bonus voor normaal fatsoenlijk gedrag en zeker niet
vóór dat goed gedrag is vastgesteld
- Afname overlast voor omwonenden in evaluatie betrekken
- Nieuw beleid baseren op opgedane ervaringen in plaats
van op de plannen van veroorzakers van overlast
Els Iping
Vrienden Van de Amsterdamse Binnenstad

Platform Rijks blijft voor bouw garage Boerenwetering

(Brom)fietsplekken
• Ondergronds: circa 2.000 plekken voor fietsen in een
stalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen
• Op straat: 360 bromfietsen en 260 fietsen in gemengde
vakken, behoud van 400 fietsplekken (nietjes)
• Lijnbaansgracht: voorzieningen op het water voor 1.000
fietsen, bij de Melkweg en achter het Barlaeus

De uitvoeringsplanning Leidseplein
(belangrijkste onderdelen)
• Voorbereidende werkzaamheden (hulpbrug): najaar 2015
• Renovatie Leidsebrug: 2016-18
• Verplaatsing taxistandplaats, herinrichting Leidsebosje
en Stadhouderskade: 2017
• Maaiveld Leidseplein, Marnixstraat: 2016-2018
• Bouw fietsenstalling Kleine-Gartmanplantsoen: 2019-21

Bloemen voor Charlie Hebdo bij Maison Descartes

LENTE 2015
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Magisch Centrum Amsterdam 1965–1975 , 13 maart t/m 12 juli, De Bazel, Vijzelstraat 32, www.stadsarchief.amsterdam.nl
De lucht om je hoofd
kreeg een andere kleur
wolken stapelden zich
in je haar
om te gaan regenen
uit je ogen.
Trillend eenzaam zat je daar
zonder de leugen
nog te geloven
waarmee je zolang
jezelf had bedrogen
zat je daar.
Zo transparant
was je nooit gezien
nee zelfs niet
in mijn dromen
je vasthouden
anders kon ik niet
om een stortbui
te voorkomen.
Blozend
lig je nu tegen mijn borst
mijn hemelsblauw hemd
weekt een rivier
waar al je pijn
in weg kan stromen.
Laat ik mijn troost
voor altijd hier.

2

1

3

Vijzelgracht komt tevoorschijn

4

1 Sloop verbreding brug prinsengracht
2 Bouwterrein en hekken bijna weg
3 Nog wel werken aan ingangen garage
4 Sloop dam westzijde lijnbaansgracht
5 Sloop platform Lijnbaansgracht oost
6 Normale oversteek Nwe Looiersstraat
7 Verwijderen damwanden
8 Tijdelijk plein voor van alles en nog wat

5

( Zondvloed )
Erica Lastdrager

4-Mei Herdenking op het
1e Weteringplantsoen vanaf 19.30 uur
bij de Gevallen Hoornblazer
Dit jaar houdt cabaretier Freek de Jonge een toespraak
bij het monument. Het koor Esthers Tiental zingt voor
de 2 minuten stilte een aantal liederen.
Daarna zal de Last Post gespeeld worden door
trompettist Rende Luitjes. Na de twee minuten stilte en
tijdens de bloemlegging lezen leerlingen van De Kleine
Reus verhalen voor en is er muziek.

NLdoet 20 en 21 maart

Doe mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Bijvoorbeeld :
20 maart 15-18.30 uur
Voorjaarsschoonmaak in de kruidenpluktuin
Eerste Weteringplantsoen, Weteringschans 113.
Voor we weer kunnen zaaien en planten, moeten er wat
opruim- en opknapklusjes gedaan worden: de opbergkisten
en het hekwerk moeten worden schoongemaakt, geschuurd
en geverfd, de belijning van de grintpaden moet opnieuw
worden uitgezet, vuil moet worden verwijderd uit de haag
en ons bijenhotel moet worden opgehangen. Meldt u aan
voor licht of wat zwaarder werk! De (kruiden)thee en
lekkers staan uiteraard klaar!
Voor meer informatie: weteringgroen@gmail.com
www.weteringverbetering.nl/wetering-groen/
21 maart 13-16.00 uur
Voorbereiding Buurten in de Openlucht
Stichting Zij-krik, Weteringschans 97
We hebben heel veel oude ansichtkaarten; daar moeten
handmatig teksten op geplakt worden. Daarnaast moeten
nieuwe borden beplakt worden met de teksten als
aankondiging. Kleding bekijken en lappen strijken, etc.
Spandoeken maken met verf. Foto’s uitzoeken op de
computer, teksten helpen maken, etc. We zoeken aardige
mensen die met behanglijm en schaar ons willen helpen!
Contactpersoon: mevrouw G. van Oudenallen
info@buurtenindeopenlucht.nl 488 00 99

6

8

7

Woensdag 18 maart Boomfeestdag
met als thema ‘Bomen & Water’

Een meer dan actueel thema en dat niet alleen vanwege de
Waterschaps-verkiezingen ook op deze datum.
Water is net zo goed de eerste levensbehoefte voor mensen,
als voor de natuur: zonder water is er namelijk geen leven.
Bomen spelen een belangrijke rol, omdat zij met haar
wortels de grond vasthouden. En in onze volgebouwde
steden zorgen ze ervoor dat het overtollig hemelwater
wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ten
goede aan een goede waterberging en waterbeheersing.
www.boomfeestdag.nl

Fietsparkeerkeervakken zijn handig
maar je moet voor de voetgangers
natuurlijk wel wat ruimte vrij laten

www.weteringverbetering.nl

Sportieve oproep

Wetering Verbetering (WeVe) is de buurtvereniging in de
Weteringbuurt in Amsterdam.
WeVe bestaat al meer dan dertig jaar en heeft actieve en
minder actieve periodes gekend.
Formeel heeft WeVe tot doel (artikel 3 statuten)
de belangstelling van
de inwoners voor de buurt
te bevorderen en
het leefklimaat in de buurt
te verbeteren.

Zin in een sportief en geëngageerd
project? Doe samen met mij mee
aan de New York Marathon 2015
in een team voor een prachtig
maatschappelijk doel: Amnesty!
Woon je in de Weteringbuurt,
dan kunnen we misschien samen
trainen.
Mail voor meer info:
csvaneeden@hotmail.com

De schade is nog lang niet hersteld

Maison Descartes niet meer achter hekwerk verstopt
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COR (Jaring) WAS HIER , Het avontuurlijke oeuvre van een Amsterdamse fotograaf, 1936–2013, 14 maart t/m 28 juni, Keizersgracht 401, www.huismarseille.nl

Buurt 6 Tussen: Leidsegracht,

Grofmazig OV
GVB managementspeak

Prinsengracht, Westermarkt,
Raadhuisstraat, Paleisstraat,
Dam, Rokin, Munt, Singel,
Koningsplein en Herengracht

Heeft u wel eens een GVB-manager gezien die met
een been in het gips, een rollator, een zware koffer
of 3 kleuters naar een halte loopt? Want dat is wat
‘ze’ moeten doen eer ze besluiten haltes op te heffen.
Het werkwoord ‘Luisteren’ komt kennelijk niet
in hun vocabulaire voor. Wel managementspeak:
‘Toekomstbestendig’.

STAD onder DAK, de kleine Utopie
Tegen het eind van dit decennium trekt de UvA uit het
PC Hoofthuis aan de Spuistraat. We zijn met een groep
buurtbewoners hard op weg dit prachtige pand van
Theo Bosch nieuw leven in te blazen en kunnen jouw
deskundige hulp goed gebruiken!
Al bijna een jaar buigen we ons over verschillende
buurtfuncties voor het PC Hoofthuis: wonen, werken,
leren, zorg en recreëren. Om die functies te kunnen
realiseren hebben we werkgroepen opgericht. Hierin kun jij
als specialist meewerken.

Stadsdorp

Gracht en Straatjes

is volop in beweging

De maandelijkse buurtborrel van het stadsdorp is in
de loop van het afgelopen jaar uit haar jasje gegroeid
en verhuisde naar een grotere locatie in Proeflokaal
De Admiraal. Hoewel stadsdorpers soms al jaren in de
buurt wonen, was deze locatie voor velen nieuw.
Er blijft dus altijd nog wat te ontdekken in eigen buurt.
De recent gestarte eettafel in Café De Doffer is een
succes en wordt goed bezocht. Belangstellenden maken
gebruik van de eettafel en de buurtborrel om kennis te
maken met het stadsdorp.
Steeds meer kleinschalige activiteiten worden door de
leden opgestart. De stadsdorpzangers komen regelmatig
bij elkaar, er is behoefte aan een tweede leesclub
en de verhalensalon gaat op tournee in de buurt bij
buurtbewoners die het leuk vinden om naar hun verhalen
te luisteren. Vanaf maart start het stadsdorp met een
maandelijkse koffieochtend in de buurt. Het Genever
Genootschap bezoekt met regelmaat een proeflokaal in de
stad. In de agenda op de website van het stadsdorp zijn alle
activiteiten te volgen.
Ook ondernemers in de buurt leggen contact met het
stadsdorp en willen graag de bewoners in de buurt beter
leren kennen. Uit die contacten ontstaan leuke activiteiten
die de sociale cohesie tussen bewoners en ondernemers van
de buurt bevorderen. Beide realiseren zich het belang van
een goede relatie tussen buurtbewoner en buurtwinkel.
Leden van het stadsdorp verdiepen zich ook in hun
toekomst. “Hoe ziet ons leven eruit over 5 jaar”. Wat
hebben we nodig om in deze buurt te kunnen blijven
wonen. Een belangrijk onderwerp waarover men graag met
elkaar in gesprek gaat.
Er zijn contacten met in de buurt gevestigde thuiszorgorganisaties. Binnen het stadsdorp wordt een
expertisegroepje gevormd die stadsdorpers kunnen
ondersteunen bij het zoeken naar de weg binnen de
gemeentelijke instanties op het gebied van zorg.
De komende thema avond in dit voorjaar is ‘Veiligheid’
Het contact met één van de buurtregisseurs is gelegd om
een interessante en leerzame avond te organiseren.
Ook het onderwerp ‘Levenstestament’ zal mogelijk dit jaar
aan de orde komen.
De succesvolle ‘Opentuinenmiddag’ van vorig jaar, waarbij
stadsdorpers elkaars tuinen bezoeken en een leerzame
snoeicursus staan ook dit voorjaar weer op het programma.
Voor meer informatie over het stadsdorp en de activiteiten
verwijzen wij u naar de website.
www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl
Debora van de Water

Werkgroep Duurzaamheid:
Welke duurzame functies zijn haalbaar in het PC
Hoofthuis? Wat zijn revolutionaire ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid? Waar zijn succesvolle en
geschikte duurzame voorbeelden te vinden?
Werkgroep techniek:
Hoe herontwikkel je kostenefficiënt? Hoe laat je de
gewenste functies passen in dit gebouw? Wat komt er
kijken bij het uitvoeren van de werkzaamheden?
Werkgroep Groen:
Hoe kunnen de buitenmuren met groen aangekleed
worden? Hoe combineer je het groen met het respect
voor de architectuur? Hoe kun je binnen- en daktuinen
realiseren?
Werkgroep Exploitatie:
Hoe financier je dit plan en hoe maak je een kosten/
baten analyse? Aan welke ondernemingen heeft de buurt
behoefte? Welke bestuursvorm geef je aan beheer en
exploitatie? Hoe garandeer je buurtgericht generatiewonen en zelfbeheer?
Ben je een professional of belangstellende met veel kennis
en kunde en wil je meehelpen het PC Hoofthuis bruisend,
groen & duurzaam te maken voor en van de buurt?
Kijk op onze website www.dekleineutopie.nl
en mail ons: contact@dekleineutopie.nl

Bij managementspeak gaat het niet meer om de
dienstverlenende doelstelling van het GVB, maar om
het verhullen van visie, beleid en vooral de uitwerking.
Beetje bij beetje worden haltes opgeheven, zogenaamd
om de trams beter te laten doorrijden en de forenzen
beter te ‘bedienen’. Het werkelijke doel is het uitsparen
van trams, bussen en werknemers: bestuurders en
conducteurs.
In de echte dagelijkse praktijk is dit nadelig voor de
goede dienstverlening. De reistijd neemt vooral toe
omdat de passagiers verder moeten lopen naar de haltes.
Ook de doorlooptijd van de tramroute neemt niet af. Voor
de stoplichten op de Martelaarsgracht bij het CS staan
de stoplichten slecht afgesteld. Lang wachten voor de
trams en nog steeds lange tramfiles. De trambestuurders
beamen dat het opheffen van deze halte geen enkele
verbetering oplevert. Begin dus eerst met het voorrang
geven van stoplichten aan het GVB op dit lastige
verkeersknooppunt. Bij het Stedelijk in de Paulus
Potterstraat staan tram 2 en 5 ook lang te wachten op
het stoplicht, dat net als bij het CS daarna ook nog eens
veel te kort op groen staat. Dan is de oplossing toch het
aanpassen van de stoplichten en niet het opheffen van
de halte! Die trams staan er nu toch te wachten. Op die
manier is het stilstaan van de trams helemaal nutteloos.
Maar dit is gezond verstand, praktijkervaring en dus
totaal iets anders dan managementspeak!
Een ander kenmerk van de managementspeak bij het
GVB is dat voor de ene situatie een argument gebruikt
wordt terwijl pal ertegenover een 100% tegengesteld
argument wordt gebruikt!
Neem de tramhaltes bij Magna Plaza.
Hier rijden 6 trams en zijn er in totaal 3 haltes. De halte
waar nu 5 trams stoppen wordt gesplitst, omdat de
doorstroming hapert. De managers GVB zeggen zelf dat
de eerdere ‘toekomstbestendige’ beslissing om haltes
samen te voegen slecht uitvalt.
De twee haltes daar tegenover, voor respectievelijk 2 en
3 trams, worden samengevoegd. Rara! Over een paar jaar
zal blijken hoe slecht dit is o.a. voor de doorstroming,
héél toekomstbestendig. Om maar niet te spreken van het
feit dat mijn buren en ik nu minstens 200 meter EXTRA
moeten lopen naar de ‘nieuwe’ halte die voorbij de
Nieuwe Kerk ligt.
Wat vooral zo ergerlijk is aan de GVB managementspeak
is dat ‘ze’ nooit willen praten over het grote plaatje.
De werkelijkheid wordt in zo klein mogelijke stukjes
opgeknipt opdat de effecten van de veranderingen
nooit duidelijk worden. Het gaat telkens over een
klein deelgebiedje. Over de nabijgelegen halte(s) en
andere ingrepen weigert men informatie te geven op
de zogenaamde informatieavonden. Moeten we vrezen
voor het opheffen van de haltes bij het Spui? En de
Nieuwezijds Kolk? Vaag over het mogelijke verdwijnen
van een tramlijn die nu in de Leidsestraat rijdt. Ai, dat
was niet de bedoeling, ‘t floepte er per ongeluk uit…
Waarom denkt het GVB toch het beter te weten dan alle
andere Europese steden, waar de metro en spitslijnen
grofmazig zijn met trams en (trolley-) bussen voor de
korte afstand. Waarom wil het GVB dit principe nu
overboord zetten? Wat denken ze te weten wat wij en
andere grote steden niet weten?
ONS GVB is en blijft voor iedereen: bewoner, forens,
dagjesbezoeker, toerist en minder valide. Jong en ouder.
Rot op met je managementspeak!
Amsterdammeren

De verbouwing van het oude CREA-gebouw is
medio maart gereed. CREA verhuisde naar het
Roeterseiland. De creatieve cursussen blijven voor
iedereen toegankelijk: www.crea.uva.nl

Uitsmijter:

Amsterdam wordt Venetië,
maar is al Salou!
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Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen
(NO) SOHO House / Hotel
Behalve de SP hebben alle leden van de
bestuurscommissie stadsdeel Centrum op 17 februari groen
licht gegeven voor de komst van SOHO House/hotel in
het Bungehuis, Spuistraat 210. Helaas is het Bungehuis
één van de 28 uitzonderingen waar hotels mogelijk zijn
ondanks de Hotelstop. Bij de uitwerking worden nadere
voorwaarden gesteld. Dit is een teleurstelling voor
buurtbewoners die niet alleen het woningaanbod steeds
verder zien verminderen maar ook hun ‘woongenot’
zal verder verslechteren. Het blijft buitengewoon vaag
wat SOHO voor de buurt gaat doen, een vereiste. Zeker
niet hun zwembad beschikbaar stellen! Pas bij de
omgevingsvergunning kan ‘inspraak’ plaatsvinden.

Het Bungehuis 2 x in het nieuws
Bezetting Bungehuis
Op vrijdag 13 februari bezetten studenten het
Bungehuis Zij eisen onder meer democratisering van
de universiteit, transparanter bestuur en het stopzetten
van het reorganisatieplan Profiel 2016 voor de Faculteit
der Geesteswetenschappen. Het College van Bestuur is
drukker met het ontwikkelen van gebouwen dan met het
inrichten, de kwaliteit en de vrijheid van de wetenschap.
Dat is de klacht van zowel studenten als veel professoren
en medewerkers. Of ze nu achter de bezetting staan of niet.

In april zullen honderdduizenden tulpen bloeien: op
bruggen en pleinen, in plantsoenen, parken en straten
zal een uitbarsting van kleur te zien zijn.
Van Amsterdam Zuid tot in Amsterdam Noord is de tulp
te bewonderen. Ook musea en hotels hebben hun tuinen
volgeplant met de meest exotische en bijzondere soorten.

Ogen en oren van de buurt?
Aan de bewoners van stadsdeel centrum werd het concept jaarplan 2015 voorgelegd met de vraag daarop
inhoudelijk te reageren. Er kwamen 14 inhoudelijke reacties. Eén daarvan had betrekking op hergebruik van oude
bouwmaterialen waarover in het concept jaarplan 2015 onder punt 3.2, onderhoud en herinrichting van openbare
ruimte is vermeld dat oude bouwmaterialen zoveel mogelijk worden hergebruikt.
Dat geldt ook voor de oude handgevormde klinkers die in
een deel van de grachtengordel gespaard zijn gebleven.
Deze onregelmatig gevormde klinkers blijven beter liggen
dan de nieuwe strakke stenen. Bovendien ogen de oude
klinkers met wisselende kleuren fraaier dan de eenvormige
en eenkleurige nieuwe klinkers.
Omdat in het najaar van 2014 op een groot rak van de
Keizersgracht de oude klinkers werden vervangen door
nieuwe, hetgeen dus indruist tegen het geschrevene in het
jaarplan, had ik een punt voor inhoudelijke reactie op het
concept jaarplan. De beleidsmedewerker van stadsdeel
centrum antwoordde desgevraagd dat de oude klinkers
versleten waren. Zo’n antwoord roept vragen op. Zeker,
er zullen oude bouwmaterialen sleets zijn of zodanig
beschadigd dat hergebruik uitgesloten is. Maar of dat
geldt voor al die fraaie, en in de handel altijd nog dure
‘steentjes’ is natuurlijk de vraag.
Het antwoord van de beleidsmedewerker luidde (citaat):
“Het al dan niet versleten en/of geschikt zijn van
materialen is de expertise van onze uitvoering. Als zij
oordelen dat de handgevormde klinkers niet meer geschikt
zijn voor hergebruik, dan is dat wat ons betreft een feit.
Een rapportage verstrekken hieromtrent, ligt daarom
niet in de rede. Wat mij betreft is deze discussie dan
ook gesloten.” Dit bleek ook werkelijk einde discussie
want op aanvullende vragen kwam geen reactie van
de beleidsmedewerker. Hoe valt dit te rijmen met de
nieuwe functie van de medewerkers van onze voormalige
stadsdeelraden?

Ter opfrissing van het geheugen het volgende: Op 5 juli
2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel afschaffing
deelgemeenten aangenomen. Hiermee leek Amsterdam
definitief terug bij de toestand van voor 1981. Maar dit
was niet helemaal het geval, omdat de door de bevolking
gekozen ex-bestuurders van de stadsdeelraden uiteindelijk
aanbleven als leden van bestuurscommissies, die op
19 maart 2014 in het leven werden geroepen. Deze
commissies zijn qua personele samenstelling hetzelfde als
de oorspronkelijke deelraden, maar wel met veel minder
bevoegdheden. Zij mogen uitvoeren wat is besloten in
de gemeenteraad. Als doekje voor het bloeden werd het
begrip verlengd lokaal bestuur geïntroduceerd, waarbij als
één van de belangrijkste rollen van de bestuurscommissies
het zijn van ‘de oren- en ogen in de buurt’ werd. Omdat
de maatschappelijke verhoudingen per stadsdeel in
min of meerdere mate uiteenlopen heeft deze ‘oren- en
ogenfunctie’ betekenis. Het schept de mogelijkheid om op
deze diversiteit in te spelen en om op de buurt afgestemd
maatwerk te leveren.
De bestuurscommissies werken onder het stadsbestuur,
hebben een uitvoerende en een signalerende taak die in het
nieuwe stelsel ‘verlengd lokaal bestuur’ wordt genoemd.
De vraag is hoe de gekozen leden van bestuurscommissies
en de aan die commissies verbonden beleidsambtenaren
invulling gaan geven aan de functie die zij hebben
gekregen na afschaffing van de deelraden. Eenzijdig
afkappen van een korte discussie plaatst een vraagteken
bij de taakopvatting van de beleidsmedewerker en van
betekenis van het begrip ‘oren- en ogen van de buurt’.
J. Overweg

Geniet van het Artisplein waar een tapijt van ruim 50.000
tulpen wordt uitgerold, ga kijken op het dak van Nemo
waar een kleurrijk patroon van tulpen over de treden ligt
uitgespreid of loop binnen bij het Bijbels Museum waar
witte tulpen de show stelen.
Het Tulp Festival is een festival voor iedereen die van
tulpen houdt. Alle locaties met de tulpen die daar te zien
zijn staan beschreven in een gratis gids.

www.tulpfestival.com

NLdoet 20 en 21 maart

Doe mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Bijvoorbeeld :
21 maart 9-17.00 uur
Verfmaatjes
Stichting Gilde Amsterdam, Keizersgracht 332
Ons kantoor is toe aan een opknapbeurt. De muren,
plafonds, deuren en kozijnen snakken naar een lik verf.
De zwarte vegen zijn niet meer op een hand te tellen.
Opfrisser gewenst!
Contactpersoon: mevrouw A. Bevers
annemarie@gildeamsterdam.nl 625 44 50
Nee toch: Binnen 2 weken al 8 van onze
nieuwe plantenbakken kapot gereden!

28 Maart Landelijke Opschoondag
Aanmelden en info: www.amsterdam.nl/afval

Weer een bedreigde mussenkolonie gered!
Sinds de jaren 70 holt de huismuspopulatie hard
achteruit. Sinds 2004 staat ze op de Nederlandse
Rode Lijst van Bedreigde Dieren. In Amsterdam is de
afname zelfs 90%. Gelukkig hebben wij net alweer een
mussenkolonie weten te redden.
Stichting ‘De Mussen Toevlucht’ werd gebeld door
een wanhopig klinkende dame. Zij vermeldde dat er
een kolonie huismussen in haar tuin woonde, in haar
klimop. Nu stond de woningbouwvereniging bij haar op
de stoep met de mededeling dat deze klimop verwijderd
zou worden. Er moest namelijk een nieuw dak op haar
schuurtje komen.
De tegenwerpingen van mevrouw kregen geen gehoor,
“De mussen moeten maar een andere plek zoeken.” was
het commentaar van de opzichter. Ook het laten zien
van de nesten maakte geen indruk. De bouwvakkers
kwamen er al aan met groot materieel. Het was dus een

race tegen de klok voor Stichting ‘De Mussen Toevlucht’.
Daar aangekomen constateerden wij direct dat er zowel
huismussen als nesten in de klimop zaten. Het ‘kijken’ van
de opzichter had al geresulteerd in een verstoord nest en
een vertrapt mussen-eitje.
Toen de opzichter terugkeerde vertelden we hem over
de Flora- en Faunawet en dat de huismus jaarrond
beschermd is. Dit betekent dat zowel de woon- als slaapals broedplek niet verstoord of vernietigd mag worden. In
het geval van werkzaamheden dient er eerst ecologisch
onderzoek te worden gedaan en daarna een ontheffing
te worden aangevraagd. De opzichter had geen van
beide gedaan en moest dus onverrichter zake huiswaarts
keren. Hij vertrok met de belofte dat hij hierover met de
woningbouw zou gaan praten.
Een maand later kreeg mevrouw een brief dat de
woningbouwvereniging alsnog terug zou keren om het
werk af te maken, daar “het broedseizoen nu afgelopen

was”. Maar jaarrond beschermd betekent dus óók later
in het jaar, ná het broedseizoen. Wederom zocht onze
stichting contact met de woningbouwvereniging, maar die
weigerde ons nu te woord te staan, zowel onze telefoontjes
als brieven bleven onbeantwoord. Wij hebben de zaak dus
maar aangekaart bij het Ministerie en die hebben er netjes
voor gezorgd dat de werkzaamheden geen doorgang meer
konden vinden. Gelukkig is de mussenkolonie op tijd
gered en kunnen ze veilig de winter doorkomen.
Stichting ‘De Mussen Toevlucht’ is een meldpunt voor
huismussen in nood. Mocht er een kolonie in nood zijn,
bel gerust: 06-3630 8058 of mail, dan komt de stichting
direct in actie. Mocht u een aannemer, hovenier of
woningbouwvereniging zijn; vraag dan een ontheffing aan
bij werkzaamheden waar huismussen bij betrokken zijn,
dan kan u dat een flinke boete schelen.
www.stichtingdemussentoevlucht.nl
info@stichtingdemussentoevlucht.nl
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Waar het leven barsten vertoont, kan licht naar binnen schijnen

Demonstratie zaterdag 14 maart
“STOP DE HUUREXPLOSIE”

Start om 14.00 uur op Jonas Daniël Meijerplein,
de slotmanifestatie vindt plaats om 15.00 uur op de Dam.
Ruim 50 organisaties roepen op
om op zaterdag 14 maart massaal
te protesteren tegen de steeds
maar weer stijgende huren.
Het protest wordt georganiseerd en
ondersteund door o.a. huurdersorganisaties
uit alle stadsdelen, de Huurdersvereniging
Amsterdam, huurderskoepels,
bewonerscommissies deel uitmakend van
de ‘Huurderkaravaan’, FNV Amsterdam,
bewonerscommissies uit verschillende
buurten, de Bijstandsbond en de ASVA
studentenunie.
Zij constateren dat huren voor velen
onbetaalbaar wordt.
In de afgelopen twee jaren is de huur
jaarlijks met 4% tot 6.5% verhoogd.
Steeds meer huurders maken zich zorgen of
zij in de toekomst de huur nog wel kunnen
betalen.
Van de honderden Euro’s die men jaarlijks
meer kwijt is aan huur, verdwijnt een groot
deel naar de schatkist. Dat komt omdat
de regering de ‘verhuurderheffing’ heeft
ingevoerd, een belastingmaatregel voor
verhuurders van sociale huurwoningen,
maar de kosten ervan worden volledig
verhaald op de huurders.
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De Binnenk ant

Ook maken de organisaties zich zorgen
omdat er steeds meer sociale huurwoningen
worden verkocht en leeggekomen woningen
een enorme huursprong maken als deze
opnieuw verhuurd worden.
Zij zien dat het gat steeds groter wordt
tussen de gerechtvaardigde vraag naar een
passende betaalbare huurwoning en het
beschikbare aanbod.
Met als gevolg: steeds langere wachtlijsten.
We vinden dat dit beleid moet stoppen;
het beleid dat jong tot oud met een laag of
middeninkomen treft.
Daarom roepen de organisaties op tot “Stop
de huurexplosie” en pleiten ze voor:
- een inflatievolgend huurbeleid
- meer sociale huurwoningen voor de lage
en midden-inkomensgroepen.
Deze boodschap willen ze duidelijk
overbrengen aan de Amsterdamse politiek,
de verhuurders (wooncorporaties) en aan de
politici in Den Haag.
Voor informatie of als u mee wilt helpen bij
de organisatie van deze demonstratie mail:
secretariaat@ibw-n.nl
Ook de Woonbond voert actie, teken daarom
de petitie op: http://petities.nl/petitie/
blokkeer-de-huurverhoging
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N Nieuws van het

Verspreidingsgebied

Project Wooncoach van start
Bent u 65+, huurt u van een woningcorporatie
en wilt u meer informatie over prettig langer
thuis wonen, of weten wat de mogelijkheden
zijn om te verhuizen? Meldt u dan aan voor een
huisbezoek door de Wooncoach. Wooncoaches
kijken naar uw persoonlijke woonsituatie en
kunnen advies op maat geven over prettig wonen,
in uw eigen woning of een andere.
Als u wilt verhuizen, zijn er in Amsterdam twee
regelingen voor 65-plussers:
Van ‘Hoog naar Laag’ en ‘Van Groot naar Beter’.
De wooncoach kan informatie geven of deze
regelingen voor u van toepassing zijn.
Heeft u interesse in een bezoek van de
wooncoach of wilt u meer informatie? Bel dan
met het WSWonen 622 42 88.

verschijnt 4x per jaar
Oplage: 12.000
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Woonspreekuur

622 42 88

Voor alle vragen over huren en wonen kunt
u elke woensdag van 14-17 uur en van
19-20 uur terecht op het Woonspreekuur,
Recht Boomssloot 52.

Woonduur verdwijnt, alleen inschrijfduur telt

Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet: iedereen moet
zo veel mogelijk kunnen wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten
mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor
eigen inwoners. In de Stadsregio Amsterdam veranderen daardoor de
regels. De opgebouwde woonduur vervalt.
Voor iedereen die in de toekomst in aanmerking wil komen voor een
sociale huurwoning, is het daarom verstandig zich in te schrijven bij
WoningNet. De nieuwe regels gaan 1 juli 2015 in en hebben zowel effect
op huurders als op mensen met een eigen woning.

Wat verandert er?
De regio Amsterdam is populair: veel mensen willen er wonen. Daarom zijn
er ook regels voor de verdeling van sociale huurwoningen: wie de langste
wachttijd heeft, is bij de meeste woningen het eerst aan de beurt. Tot nu toe
telde zowel de woonduur mee (hoe lang u in de regio woont, in uw huidige
zelfstandige woning) als de inschrijfduur (hoe lang u als woningzoekende
staat ingeschreven bij WoningNet). Dat verandert vanaf 1 juli 2015.
Dan vervalt de woonduur en geldt alleen nog de datum van inschrijving
bij WoningNet. Ook vervallen de regelingen die met woonduur te maken
hebben: het samenvoegen van woonduur bij samenwonen of tijdelijk
behoud van woonduur en inschrijfduur na verhuizing.
Wat betekent dat voor u?
Voor iedereen die in de toekomst in aanmerking wil komen voor een
sociale huurwoning in de Stadsregio Amsterdam is het verstandig om

zich in te schrijven bij WoningNet. Dat geldt zowel voor huurders als
voor mensen met een koopwoning. Zo bouwt u inschrijfduur op en die is
noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Hoe langer
uw inschrijfduur, hoe eerder u aan de beurt bent wanneer u wilt verhuizen.
Bijvoorbeeld als u met pensioen gaat en uw inkomen daalt, of na een
scheiding.
Woonduur houden? Vóór 1 juli 2015 inschrijven!
Om de huidige inwoners van de stadsregio tegemoet te komen, is een
overgangsregeling ingesteld. Zo kunt u de opgebouwde woonduur na 1
juli 2015 nog vijftien jaar gebruiken wanneer u verhuist naar een sociale
huurwoning. Die periode is ongeveer gelijk aan de gemiddelde woonduur in
de regio voordat mensen verhuizen.

Afrekening stookkosten collectieve ketels en
de Warmtewet
Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking
getreden. De Warmtewet is onder meer van
toepassing op wooncomplexen met een
collectieve verwarmingsketel. De wijze van
afrekenen van de collectieve stookkosten moet
anders. Ook moet er een meter worden geplaatst
die de warmte uitstroom van de collectieve ketel
meet, zodat de gebruikers niet de dupe worden
van een energieverslindende ketel. Als u een
eindafrekening van uw verhuurder ontvangt die
deels over het kalenderjaar 2014 gaat, neem dan
contact met ons op zodat wij u verder kunnen
voorlichten. Indien nodig helpen wij u met een
procedure bij de huurcommissie. Tel 622 42 88.
Meer informatie hierover staat op onze website.

Huurteam

421 48 68

Voor vragen over huurprijs- en
onderhouds-procedures kunt bellen met het
Huurteam Binnenstad

www.wswonen.nl/centrum
centrum@wswonen.nl

Gemeente Amsterdam
Algemeen nummer ...................

14 020

(idem) ........................................ 624 11 11
Reiniging, Grofvuil, Fietswrakken
en Openbare Ruimte .............. 256 35 55
Fout geparkeerde auto’s
en touringcars ......................... 553 03 33
Storing straatverlichting ........ 597 26 26

- Staat u al ingeschreven bij WoningNet, dan hoeft u niets te doen. Uw
woonduur wordt op 1 juli 2015 automatisch één-op-één omgezet naar
inschrijfduur, tenzij uw inschrijfduur bij WoningNet langer is dan de tijd die
u in uw huidige woning woont. Wel is het verstandig te controleren of uw
inschrijfgegevens nog kloppen.

Sociaal Loket ........................... 256 48 00

- Heeft u zich nog niet aangemeld bij WoningNet? Schrijf u dan in vóór 1
juli 2015. Uw woonduur wordt dan op 1 juli 2015 omgezet in inschrijfduur.

Meldpunt Overlast te Water .. 0900 9394

Na vijftien jaar stopt de overgangsregeling en telt alleen nog de
inschrijfduur, vanaf de datum dat u zich heeft ingeschreven bij WoningNet

Digitale meldingen openbare ruimte:
Zie bij: www.centrum.amsterdam.nl/
algemene_onderdelen/contact/

Meer informatie op www.woningnet.nl.

Steunpunt Huiselijk Geweld .. 611 60 22
Meldpunt Horecaoverlast ...... 421 45 67

