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Amstelveld

Groot Waterloo

de bewoners van de binnenstadsbuurten:

Leidse|Wetering

Buurt 6

Ontwikkelingen in
Vastgoedland
De ABN Amro trekt zich terug uit de Zuidelijke

entree. En zonder financiële medewerking van

Grachtengordel richting Zuid-As. De grote kan-

het stadsdeel kan de Tweede Uitleg niets.

toorgebouwen die zij achterlaat, krijgen lang-

Inmiddels is IMCA Vastgoed verkocht aan de

zamerhand een nieuwe bestemming.

Larense ondernemer Joop Koster en het zittende
management van het IMCA en heet nu Maeyveld.

Brandhout zo groot

De ombouw van kolos De Bazel tot Gemeente-

Of de onderhandelingen soepeler gaan verlopen

archief is al in volle gang.

is onduidelijk. Wel heeft intussen Het Juridisch

Voor het lege kantoor aan het Rembrandtplein

Loket intrek genomen aan de Vijzelgrachtkant.

circuleren al jaren de mooiste plannen. De werk-

De verbouwing van hun kantoor is nog in volle

naam van het allerlaatste plan van Bouwfonds

gang, maar de klanten stromen nu al binnen. In

MAB en de Kroonenberg Groep is 'Rembrandt

ieder geval verhuist Milieudefensie naar de

Plaza', een vijfsterren hotel met toprestaurant

Vijzelhof. Verder is er het plan voor een parkeer-

annex club in Britse stijl.

garage onder de grote tuin. Nu is het een saaie

boven mijn pet. Een

De nieuwe invulling van het Vijzelhof, een com-

betegelde binnenplaats. Dus wel terugkeer van

woudreus werd

plex van allerlei gebouwen aan de Vijzelgracht,

het groen, maar zonder grote bomen. De wever-

gekapt in een

Noorderstraat en Nieuwe Looiersstraat, begon zo

huisjes worden tijdelijk (anti kraak) bewoond,

binnentuin tussen

en oud gaat ver

aardig. IMCA Vastgoed (van Erik de Vlieger) zag

maar zullen straks na verbouwing pittig aan de

Prinsengracht en

wel wat in het plan van enkele buurtgenoten om

prijs zijn.

Kerkstraat. Er kwam

hier een mix te maken van wonen (herstel van de

een hoge hijskraan

wevershuisjes in de Noorderstraat), winkels (aan

Tot slot het kantoor aan de Vijzelstraat tussen

aan te pas om de

de Vijzelgracht), kantoren en een kleine uitbreiding

Prinsengracht en Keizersgracht. Nog vier jaar

kolossale moten

van Hotel Mercure. Ook Ouderensociëteit De

blijft de ABN Amro hier, maar het pand is al ver-

stam over de huizen

Tweede Uitleg zou er een plekje krijgen. Die voelt

kocht aan woningbouwvereniging Het Oosten en

heen op straat te

zich opgejaagd, want haar huidige huisbaas denkt

projectontwikkelaar Vesteda. Voordat hier het

het pand aan de Prinsengracht, na fundatie-

bankgebouw verrees, stond er een groot woon-

herstel, beter te kunnen exploiteren. De onder-

complex, dat afgebroken moest worden vanwege

handelingen verlopen echter stroef en traag. De

te slechte fundering. Hopelijk lukt het nu eens

gevraagde kale casco-huur plus servicekosten

wel om in onze voorstandswijk sociale woning-

lijken overdreven. Er is onduidelijkheid over

bouw te realiseren.

takelen. De tuin is
RN

winterklaar.

De steigerdoek affaire

PS

oppervlakte, keukenventilatie, vluchtweg en

Enige tijd geleden heeft de werkgroep Buiten-

had geregend; de reclame-aanbieder had het verkeerd

reclame de grensoverschrijdende werkzaamheden

begrepen (in plaats van eenmaal negen weken dacht

aan gebouwen waar steigerdoeken hangen, bij

hij tweemaal zes weken); de ijzeren kozijnen die

de deelraad aangekaart. Wij zijn en blijven van

geschilderd zouden worden, bleken verroest en

mening dat vergunningverstrekking voor steiger-

moesten vervangen worden.

doeken, die voor de deelraad inkomsten genereren,

Kortom, de excuses die door de werkgroep al

en handhaving, weliswaar door andere ambtenaren

voorspeld waren.

Het leek zo mooi allemaal in februari 2005. Alle

gevaarlijke taxi's midden op het Kleine-

maar wel onder dezelfde wethouder vallende,

De animositeit over dit onderwerp tussen de

theaters, de horeca, de bewoners en het

Gartmanplantsoen. En voor de fietsenchaos heeft

een farce is.

insprekers en wethouder Iping en Van der Stoel

Barlaeusgymnasium maakten een gezamenlijk

het architectenburo dat Iping inhuurde, dat van

Geld binnenhalen, controleren of de werkzaam-

nam ongewenste vormen aan. Wellicht omdat

plan om aan de levensgevaarlijke verkeerssituatie

Ben van Berkel van dat monstrueuze gebouw op

heden enigszins kloppen en bij overtreding er zelf

wij ons niet voldoende realiseerden dat wij, in

op en rond het Leidseplein radicaal een einde te

de Nieuwezijds Kolk - een "fantastische" oplossing

rijker van worden, leg dat maar eens uit.

plaats van een debat aan te gaan met gekozen

maken. Er moest een veilig en aangenaam voet-

in petto. In het diepste geheim - niemand mag

Nu, wethouder Iping deed haar best en las de

vertegenwoordigers, een discussie kregen met

gangersgebied komen. Weg met de auto's, de

iets weten, dat is de stedenbouw van wethouder

verklaringen van haar ambtenaar voor: Het doek

wethouders die in deze kwestie exploitant zijn.

taxi's en een groot deel van de trams. Voor de

Iping - wordt gewerkt aan een plan om tussen de

bewoners van de binnenstad en de rond het

Balie en de Citybioscopen net zo'n "Ezelsoor" te

Centrum gelegen wijken zou(den) er een (of meer

maken als op het Museumplein bij Albert Heyn.

Dood of Levend?

spits)tram(s) in de Leidsestraat blijven. Helaas,

Het is diezelfde mevrouw Iping die de hele

PvdA-wethouder Els Iping van het Stadsdeel

binnenstad verkankert met ordinaire gigantische

In het Stadsblad van 16 november las ik: “Aanvraag kapvergunning Rembrandtplein (midden-

Centrum wenste niet een dergelijk massaal

gevelreclame lappen, om een paar rotcenten te

was net vóór de bouwvakvakantie opgehangen; het

AJT

Het verkeersriool Leidseplein De voortdurende miskleunen van Wethouder Els Iping

terrein), de aanvraag betreft negen Malus sp. bomen. De bomen zijn dood.”

ondersteund plan gewoon fatsoenlijk uit te voeren.

verdienen om voor haarzelf en haar collega´s

Eerst zien en dan geloven, dacht ik en maakte snel een ommetje. Drie van de bomen staan bij het

Nee, zij dacht alles beter te weten (ze heeft geen

van het Stadsdeel Centrum dat schaamteloze

toilethuisje vlak naast café Unique. De zes andere staan aan weerszijde van het gazon. Een boom

idee van wat stedenbouw is) en koos voor een

peperdure nieuwbouwpaleis aan het IJ te kunnen

dient als kapstok voor uitbundige klimop. In een andere zingt een merel. En welverdraaid, ze zijn zo

politieke egotrip. Wat is nu de situatie: de PvdA-

bouwen. En dames en heren, binnenstadsbe-

springlevend als maar wat. Er zitten zelfs nog een paar blaadjes aan de bomen en op de grond liggen

politici in de Deelraad en de Gemeenteraad voelen

woners, kijk eens hoe de Dam er bij ligt, totale

vrolijk gekleurde sierappeltjes (ter grootte van een kers).

zich door kritische opmerkingen zo op hun tere

uitverkoop voor de commercie van ons aller

Gewoonlijk zijn de bomen in november al helemaal kaal. De gemeente had vast niet gerekend op het

zieltjes getrapt dat ze niets meer aan de tram-

openbare ruimte. Over een paar maanden zijn er

fraaie najaarsweer van oktober, maar dacht met bluf de goedgelovige burgers te kunnen overtroeven.

plannen doen. Over de verplaatsing van de taxi-

verkiezingen voor de Deelraad, als u stemt, stem

Leugen en bedrog! Je maakt mij niet wijs dat de gemeente werkelijk dacht dat de bomen overleden

standplaats

gerust links of rechts maar alstublieft niet op Els

naar

de

zijkant

van

het

waren. Of zijn ze stekeblind? Over smaak valt veel te twisten, maar om je zin door te drukken met

Hirschgebouw wordt niet meer gesproken.

een gemene truc, is Amsterdam te min. Beste Goedheiligman, stop dat onbetrouwbare stelletje in je

Wethouder van der Horst wil een flitspaal op het

PS

Plein en we blijven dus zitten met de scheurende

zak en voer ze af naar Spanje.

Iping en haar PvdA-volgelingen.
ir. Maarten Lubbers, stedenbouwkundige
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Amstelveld, Den Texbuurt,
Noorderbuurt en Rembrandtplein

Buurtmagnetisme
Vanwege de perikelen rond GSM-masten kwam
de vraag op of het grote NUON-gebouw pal naast
De Kleine Reus schadelijke elektromagnetische
velden uitstraalt. Het is immers heel wat krachtiger dan het eerste het beste transformatorhuisje. Na meting en speuren naar normen, bleek
de veldsterkte veel hoger te zijn dan toegestaan.
De school staat er nu 100 jaar en het transformatorgebouw 40 jaar. Van klachten, zoals die bij
GSM-masten vaak voorkomen, is nooit sprake
geweest. Toch stellen deskundigen dat de gemeten krachten de kans op leukemie bij kinderen
licht verhogen. Dan rinkelt bij diverse ouders
meteen de alarmbel.
In allerijl verwijdert de gemeente de wipkip van
het speelpleintje. Twee schoollokalen worden tot
nader order niet meer gebuikt. Het komt allemaal
zeer ongelegen. De school kampt al met ruimtegebrek. Het NUON brengt stalen platen aan, ver-

RN
Amstel bij Halvemaansteeg
De nieuwe VOP, oftewel Voetganger oversteek plek, is een vluchtheuvel met zebrapad. Onverwacht stopt op de Amstel een auto om me over te laten steken.
Onwennig betreed ik de witte strepen op het hoofdnet auto. Wat een unieke ervaring om als wandelaar hier eens voorrang te krijgen. Zo'n VOP werkt dus wel
degelijk, maar blijf goed opletten. Een goede ervaring in het heden geeft geen enkele garantie voor de toekomst

diept de spoelen en meet opnieuw. Tegen veront-

Jawel, boven in metrostation Vijzelgracht zit heel

Een koude
kerst

haven. Zodra ik mijn schulden had afbetaald,

datum januari 1999) maakte ik tevergeefs

veel loze ruimte. Waarom zou dat volledig par-

Ik droom van vluchten naar de wal, naar zekerheid

kreeg ik eindelijk eens tijd om wat aan het schip te

bezwaar. De belastingdienst vond mijn verzoek

keergarage moeten worden? Met nog geen 30%

en rust. Het wonen op de boot wordt mij te zwaar.

renoveren. Verspreid over tien hellingbeurten liet

niet zinvol om een taxateur te laten kijken naar

is NUON uit de brand. De hoogspanningskabel

De lasten stijgen vliegensvlug. Nieuwe regels

ik vrijwel het gehele onderwaterschip met 5 milli-

mijn romantische, maar tevens ongewoon primi-

loopt daar toch al langs. Het plan voor het her-

tieve onderkomen. Ach wat maakt het uit; geen

ruste ouders is geen kruid gewassen. De school
vreest voor haar goede naam. Verhuizing van het
transformatorgebouw lijkt een onbetaalbare
zaak. Tenzij...

over boord gooien, want ik kon het collegegeld

argument voor die extreme verhoging noemt het

niet meer betalen. Bovendien was er voor studeren

stadsdeel: “Het krappe financiële kader”. Van zulke

nauwelijks tijd. Het werd koffers sjouwen op

diefstal wordt je niet echt vrolijk. Tegen de vorige

Schiphol, kantinewerk, brandwacht spelen in de

waardebepaling van mijn schip (€ 92.000,- , peil-

beknotten de vrijheid als maar meer. Pal voor de

meter plaat verdubbelen. Met veel krabben, hak-

graven van de Vijzelgracht wordt er niet door

boeg ligt bovendien een torenhoge berg werk op

ken, staalborstelen en schuren wist ik uiteindelijk

WC of douche, de beperkte stahoogte etc. De

gehinderd. Het lelijke gebouw in de Nieuwe

mij te wachten; de drie-jaarlijkse hellingbeurt,

de roest te bedwingen. Langzaam maakt het zwarte

waarde wordt bepaald voor wat de gek ervoor

Looiersstraat maakt dan plaats voor uitbreiding

metaalherstel van dek en roef, bestrijden van lek-

teer plaats voor frisse kleuren. De hele opbouw is

over heeft. Zo zijn onze regels.

van de school met zes á negen nieuwe leslokalen.

kages, de aanleg van een echte douche en een toilet

inmiddels getransformeerd. Nog lang niet tot

Nou ja, dan maar op zoek naar die gek (of roman-

Dan wordt het toch nog een echte brede school.

met versnijder, pomp, vuilwatertank, doorvoer in

genoegen, maar je kan ook niet alles tegelijk. Er

ticus). Jawel, de roeiboot ligt vaarklaar naast de

Als het Projectbureau Noord/Zuidlijn, de Kleine

de scheepswand, koppeling en vorstvrije rubber

moet brood en materiaal verdiend worden.

deur, na één brug ben je al op de Amstel, de eend

Reus, het NUON en de gemeente samen de som

slang, het maken van een goede entree (nu moet

Daarnaast hecht ik aan een sociaal leven en spen-

broedt op het dak, de meerkoet op het roer, het

eens narekenen, ontdekken ze allemaal dat ze

water spiegelt op het plafond, de boot ligt aan de

je heel diep bukken om naar binnen te kunnen

deer veel tijd om tegen al te dwaze gemeente-

spekkoper zijn. Dank je wel oplettende ouder, die

klauteren en sommige vrienden lukt dat niet), de

plannen te ageren. Soms werk ik in de tuin, kook

zonnige kant, de zwanen bedelen om brood, per

dit alles aan het rollen bracht.

aanleg van gas en verwarming (nu bevriezen aan

een lekker potje, roei met vrienden door de gracht,

week fotograferen minstens tien toeristen het

boord zelfs aardappelen en ui) en heel wat isolatie.

vis de bal van de kinderen uit het water, maak een

unieke schip, het grachtje loopt dood op het

Op mijn verlanglijst staat nog een schuifraam,

fietstochtje of ga zelfs eens een middag naar de

Frederiksplein dus geen overlast van rondvaart of

elektra, kabel, telefoon en een tiental andere kleine

zee. Een echte vakantie is echter weer allang gele-

zo, hier wonen geweldig lieve buren, de Zuidelijke

en grote zaken. Dat komt niet allemaal vanzelf

den. Wat zou dat heerlijk wezen.

Grachtengordel is A-lokatie, de buurt zit vol cultuur,

Amstelveldbuurt
Beheergroep

aanwaaien, maar vraagt zeeën van tijd en een flinke

bijzondere winkels en vrolijke horeca, Albert Cuyp,

investering.

Aanslag

19.30 - 21.30 Info: 552 43 35

Niet dat ik de laatste dertig jaar stil gezeten heb.

Dan valt eind oktober de gecombineerde aanslag

binnen handbereik. Je moet wel gek zijn om mijn

Kerstconcert Tweede Uitleg

In 1974 was het een roestbak. Veel klinknagels

2005 in de bus. Een pittige rekening die ik binnen

schip niet te willen kopen. Kom op, bied!

stonden op springen. In de doorgerotte roef dreven

twee maanden dien te voldoen. Au, dat worden

Met de opbrengst koop ik vervolgens een 2- of 3-

vrijdag 23 december

herfstblaadjes en regende het naar binnen.

dan twee maanden waarin ik slechts € 340,- per

kamerwoning in Noord. (Naar een woning met

woensdag 21 december

Magere Brug, Artis en Waterlooplein liggen

15.00 Prinsengracht 688

Dakwerk en ramen waren aangetast door grote

maand te besteden heb. Daar gaat het ziekenfonds

redelijke huur kan ik slechts fluiten, want ik sta

Nieuwjaarsborrel U.J. Klaren

schimmels. Op het vlak lagen centimeters dikke

etc. nog van af. Kortom een droge boterham met

niet op een wachtlijst.) Ik werk ruim 20 jaar in

roest- en teerplakken, vastgekoekt stof en muizen-

kerst. Maar wat zou ik klagen, volgens de Dienst

Noord en zal daar best wel kun aarden. Heerlijk

17.00 - totdat de kerstbomen op zijn

nesten. De houten vloer en dak werd bevolkt door

Belastingen is mijn woonboot wel € 153.000,-

om al dat bootgezwoeg eens los te laten. Zelfs met

Buurtraad

houtworm. Een vuilniszak deed dienst als ruit. En

waard (peildatum januari 2003). Wow, ik ben een

vakantie gaan zal weer mogelijk worden. Eindelijk

op de wal tippelden junks en verslaafde hoertjes.

rijk man, maar een die met zijn bezit niets kan.

eens tijd voor studie, dichtwerk en guitaar.

maandag 30 januari 2006

Kortom, oneindig veel werk aan de winkel. Maar

Met mijn bescheiden inkomen kan ik niet eens een

Eindelijk ook eens al die verwaarloosde oude

20.15 - 22.30 Prinsengracht 688

ja, je zoekt een eigen plek onder de zon en de aan-

hypotheek op eigen schip verkrijgen. 2006 wordt

vrienden bezoeken.

Buurtraad

koopprijs was redelijk. Niet dat ik geld genoeg

niet veel beter. Stadsdeel Centrum wil dan het lig-

Wat een genot, ik smacht naar een leven op de wal.

bezat, maar het lukte me om een flink bedrag te

geld met 30% verhogen, terwijl het dit jaar al de

lenen. Mijn studie aan de universiteit moest ik

pan uit rijst met een verhoging van ruim 25%. Als

zondag 8 januari

maandag 27 februari 2006
20.15 - 22.30 Prinsengracht 688
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Werken aan de weg

Komende en gaande sterren
van Wijkteam Prinsengracht

Gelukkig is de wegversperring op het Rembrandtplein bij de Halvemaansteeg voorbij. Het
drukke fietsverkeer zoekt drie weken lang allerlei sluipwegen om onze buurt in- of uit te
komen. Zodra de tramrails netjes in een stenen bedje rust, keert ook de rust terug in de
Bakkersstraat en omliggende stoepen. Dan komt het Thorbeckeplein aan de beurt. Eerst
worden van de platanen enige forse takken afgezaagd en dan gaan rond de muziektent alle
stenen aan kant. De ondergrond moet weer eens netjes gladgestreken worden. Even
verderop is echter nog geen zicht op oplossing van het damwand obstakel in het
Herengrachtenwater. Dat wordt wellicht tot monument verheven. Wel is in korte tijd het
Hans en Fred

stukje Herengracht tot aan de Utrechtsestraat gepromoveerd met het Nieuwe Standaard

Dick en John

Monique

Jerry

Grachtenprofiel.
Bewoners aan de Vijzelgracht hebben een veel langere adem nodig. Hier zal de puinzooi
nog jaren voortsukkelen. De komende maanden wordt tot diep in de nacht aan de tramrails

In de hele stad houden de buurtregisseurs een

en nog bedankt voor de geweldige inzet en

gesleuteld. De huidige rijbaan wordt werkterrein en omgekeerd. De schoolkinderen zijn

stoelendans. Zodra wijkagenten met buurt en

prettige omgang.

inmiddels wel gewend dat je op de Vijzelgracht voortdurend voor verrassingen komt te

bewoners goed vertrouwd raken, krijgen ze een

staan. Opeens staat een stoplicht voor joker, omdat de oversteekplaats 80 meter verschoven

nieuw werkgebied aangewezen en kunnen ze

De nieuwe ploeg wordt gevormd door Hans

is. Opnieuw assisteren verkeersregelaars op de drukste schoolverkeersuren. Om zo'n stop-

weer van voren af aan beginnen met het opbou-

Magnus, Dick Jansen en Jerry van Dijck. Zij heb-

licht meeverhuisd te krijgen moet je wel aan de hoogste stadsdeelbel trekken.

wen van contacten. Dat houdt het personeel

ben allen ervaring als buurtregisseur op een

Even verderop groeit de brug over de Singelgracht (brug 84). Ook dit is een klus met lange

fris, meent de hoofdcommissaris van politie.

ander stek; Hans kent de buurt rond het

adem, maar de voltooiing lijkt eindelijk in zicht. Wel blijft het de vraag of we ooit nog

Fred Sterk moet voortaan aan de slag in de

Leidseplein

meemaken dat de krokussen bloeien tussen de bomen op een vredig Weteringcircuit.

Haarlemmerstraat. Monique de Boer komt in de

Waterloopleinbuurt en Jerry de Ferdinand Bol.

Spaarndammerstraat terecht en John Noorbeek

Wees welkom. Het is wel even wennen, maar

krijgt de Frans Halsbuurt. Veel succes gewenst

we zien jullie komst met vertrouwen tegemoet.

op

zijn

duimpje,

Dick

de

Nieuw wijkraadslid (duo)
Bij de wijkraadsverkiezingen op 31 oktober bleken alle deelnemers aan de Buurtraad
Amstelveld al tot hun nek in het (vrijwilligers)werk te zitten. Albert-Jan Tuijn stelde zich
herkiesbaar, maar er konden geen opvolgers gevonden worden voor Johan Boerhave
(overleden) en Helen Ignatius (het werd even teveel). Gelukkig was Joris Borsboom
(Den Texstraat) bereid Albert Jan voortaan te assisteren als duo-wijkraadslid.

RN

Amstelveld
In de brievenbus valt een uitnodiging van het stadsdeel. Het betreft de 'bomenproblematiek' die al veel langer speelt op het Amstelveld. Op sommige plekken hebben de wortels
van de vleugelnootbomen de bestrating onbehoorlijk omhoog gedrukt. Het stadsdeel
meldt dat er nu een oplossing gevonden is. Kom eind november naar de Amstelkerk, dan
krijgt u die oplossing te horen.
Ik kan mijn nieuwsgierigheid naar die oplossing niet drie weken lang bedwingen.
Bovendien ligt deze buurtkrant eind november bij de drukker. Het is al erg genoeg dat ik in deze
krant geen verslag kan geven van die bijeenkomst. Dus bel ik maar gelijk de behandelend
ambtenaar om een tipje van de sluier te lichten. “Die bomen hebben geen levensverwachting.
We gaan voor de drastische aanpak. Er wordt nu al gedreigd met schadeclaims als hier iemand
struikelt” Dat is even schrikken. En dan mijn vraag, waarom nou uitgerekend de laatste
maandag van de maand gekozen is. Dat is immers de vaste vergaderdatum van buurtraad
Amstelveld. “Ja sorry, daar hebben we helaas even niet aan gedacht.” Dat is dan jammer.
De buurtraad vindt vast wel een oplossing.
De volgende dag zie ik langs de Prinsengracht op een oude iep de oproep: “Behoud de 105
bomen!” Goh, wat een snelle reactie, maar op het Amstelveld worden toch maximaal zestig
bomen bedreigd? Een misverstand; deze aktiegroep strijdt tegen het kappen van de bomen
in de Bilderdijkstraat.
U heeft waarschijnlijk in Stadsblad en Parool inmiddels gelezen hoe de bijeenkomst in de
Amstelkerk van 28 november verlopen is. Ik kan daar nu nog slechts naar gissen.
Mocht het besluit vallen dat de bomen op het Amstelveld moeten wijken voor nieuwe
bomen, dan stel ik voor ze op hangmat-afstand van elkaar te planten, want dat wordt de

RN
De Amstelkerk gezien vanaf het dak van de ABN-Amro aan de Vijzelstraat. Woningbouwvereniging
Het Oosten en projectontwikkelaar Vesteda hopen over vier jaar het bankgebouw om te toveren tot een

grote nieuwe mode.

wooncomplex met 260 appartementen. De gemeente moet dan wel instemmen met wijziging van het
PS

bestemmingsplan. Wie weet, wordt dit uw nieuwe uitzicht.
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Buurtnieuws

Van onze correspondent Ronald Regensburg

Buurtvergaderingen

Groot Waterloo

Het is begin november, maar wanneer u dit
leest is de Bewonersraad van 15 november al

Groot Waterloo wordt begrensd
door Amstel, Nieuwe Herengracht,
Oosterdok, Oude Schans en
Zwanenburgwal

weer achter de rug. In die vergadering zullen
de drie wijkraadsleden uit deze buurt voor de
wijkraad van wijkcentrum d'OudeStadt voor
de komende periode van drie jaar zijn gekozen.
De buurtvergaderingen, beheergroep en bewonersraad, werden tot nu vijfmaal per jaar
op derde dinsdagen van de maand gehouden.
Met ingang van volgend jaar verhuist de vergadering naar eerste dinsdagen van de maand.
De data voor 2006: 7/2, 4/4, 6/6, 5/9, 7/11. De
datum van 6 juni is onder voorbehoud, mede
afhankelijk van het programma van de WK
voetbal.

Markt

VERSCHOP
PELINGEN

In de beheergroep van 21 juni was er veel
kritiek van bewoners op het kennelijk niet
handhaven van een beperkt geluidsvolume
van op het marktterrein spelende radio's.
Inmiddels lijkt daarin verbetering te zijn gekomen.

Op zondagmorgen werd het slot van de voordeur van ons flatgebouw ingetrapt. De onverlaat heeft over de galerij gelopen, een doosje

Links de vertrekkende buurtregisseur Dick Jansen en rechts de komende man Tim van der Velde

Holland Experience
Onder druk van klachten van omwonenden

de gaten te lopen.

Afscheid en welkom
buurtregisseur

Het moet welhaast een junk zijn geweest,

In het begin van het jaar heb ik in de Binnenkrant een stuk geschreven over mijn aanstaande

staan en ook intensivering van de horeca op

gewoon effe een deur in trappen en dan wegwe-

afscheid als buurtregisseur van de buurt Waterloo/Uilenburg.

die locatie zal niet worden toegestaan. Holland

sigaretten meegenomen dat ergens lag en is
toen weer verdwenen. Waarschijnlijk omdat de
flat zo goed verlicht is, zodat hij bang was in

over geluidsoverlast is er duidelijkheid gekomen over wat voor vergunningen en wat
voor exploitatie voor Holland Experience
mogelijk zijn. Verhuur van zalen voor feesten
is niet toegestaan en zal niet worden toege-

zen. Alleen maar aan jezelf denken.

Experience en het stadsdeel zijn in gesprek om

De laatste tijd valt het op dat er veel verslaafden

Het is nu bijna zover. Met ingang van 1 januari 2006 ben ik als buurtregisseur aangesteld bij het

te zoeken naar een haalbare exploitatie die aan

rondlopen. Als je zoals ik al jaren in de binnen-

Wijkteam Prinsengracht met als werkgebied, de Utrechtsebuurt. De komende zes jaar ben ik daar dus

de regels voldoet. De buren kunnen nu weer

stad woont ken je ze zo langzamerhand wel.

verantwoordelijk voor de leefbaarheid. Na sluiting van het Wijkteam Nieuwmarkt was ik net gewend

slapen zonder oordoppen.

Bij Oriental Palace aan de Oudezijds Voorburgwal

aan het Wijkteam IJtunnel. Na ruim zes jaar moet ik het veld ruimen. Maar overal wordt brood gebakken,

voor het raam gezeten viel me een anonieme

ook in een ander gebied liggen weer nieuwe uitdagingen. Uiteraard ga ik mijn buurtje missen. Volgens

boot in de gracht op waar veel mensen naar

mij is er in de binnenstad geen buurt zo gezellig en hectisch als het Waterlooplein en omgeving. De

Splitsingsaanvraag van Rochdale
voor complex op Uilenburg

binnen gingen. Ik herkende veel verslaafden

vlooienmarkt met zijn dagelijkse probleempjes, met alle bekenden en de " vrienden" die mij werk

Bewoners van het complex van woningstich-

maar meer nog kende ik niet. Het blijken er dus

bezorgden. Het stadhuis met alle evenementen, staatsbezoeken, feesten, raadsvergaderingen en

ting Rochdale (Oudeschans, Nieuwe Batavier-

massa's te zijn en het lijkt erop dat er steeds meer

betogingen, ga ik echt missen. Mijn opvolger is Tim van der Velde. Ik ken Tim al vele jaren en ben blij

straat, Nieuwe Uilenburgerstraat) werden

komen. Waarschijnlijk wordt op die boot metha-

dat hij mijn opvolger is. Natuurlijk zullen zijn optreden en aanpak anders zijn dan die van mij. Ik ben

opgeschrikt door een kennisgeving van het

don verstrekt.

er echter van overtuigd dat hij dit doet als een integer politieman met als enig doel, de verbetering

stadsdeel dat Rochdale een aanvraag voor

's Nachts als ik niet kan slapen kijk ik vanuit mijn

van de leefbaarheid en veiligheid van de buurt.

splitsing van het complex had ingediend. Dat

woonkamer uit op het Waterlooplein, soms mie-

In de afgelopen jaren heb ik vele contacten gelegd en onderhouden met bewoners en ondernemers in

betekent dat overwogen wordt om woningen

chelt het er, vier uur 's nachts, van de junks. Af en

de buurt en op de markt. Zo ook met veel gemeentelijke diensten en ambtenaren maar bovendien met

te verkopen en dat zou ten koste kunnen gaan

toe komt een dealer op de fiets. Die maakt er een

zeer gedreven buurtbewoners binnen de Bewonersraad " Groot Waterloo ". Via deze weg wil ik een

van de voorraad betaalbare sociale huur-

of twee gelukkig want die hebben geld en dan

ieder bedanken die, binnen die samenwerking, heeft bijgedragen waardoor ik mijn functie op een

woningen. Van Rochdale zelf hadden de be-

loopt de rest achter die twee aan. En dan altijd

goede wijze kon uitoefenen.

woners niets over de plannen vernomen.

die gehaaste pas, het is hard werken als drugs-

Het wijkcentrum heeft daarop aan Rochdale

verslaafd bent.

Ik blijf dus werken in het centrum in een naastliggende buurt. De kans dat ik nog vele bekenden blijf

uitgenodigd voor een door het wijkcentrum te

Je kan niet anders dan medelijden hebben met

zien is dus groot. Bij deze kan ik dus zeggen:

organiseren bijeenkomst met de bewoners.

die ongelukkigen, hun magere gestalten in vod-

" Adieu Waterlooplein, maar...... tot ziens".

Rochdale is daarop ingegaan, met excuses voor

den gehuld. Alles maar dan ook alles hebben ze

de gang van zaken. In de bijeenkomst werd

over voor die heroïne, dat moet toch wel lekker

meer duidelijkheid gegeven over de plannen

zijn, hun families , hun gezondheid, hun maat-

van Rochdale en over de mogelijkheden,

schappelijke positie en als je wat nodig hebt trap

rechten en bescherming van bestaande huur-

je ergens een deur in, jat een fiets enzovoort.

ders. Omdat volgens een door de bewoners

Wat kunnen we doen? Er wordt methadon ver-

gehouden enquête het overgrote deel van de

strekt er wordt opgejaagd. Het kan niet anders
want wie wil die ongeregelde, wanhopige troep
voor zijn deur?
Wie weet hoe Amsterdam hierin barmhartig kan
zijn?
CVS

bewoners zich verzet tegen de splitsings-

Hoe bereikt u 50.000 lezers in de
Binnenstad van Amsterdam.
Neemt u contact op met de Binnenkrant:
adverteren@binnenkrant.nl
telefoon: 020-638 22 05 ( Jeroen Vernooij)

aanvraag, zegde de aanwezige vertegenwoordiger van Rochdale toe dat ze zou adviseren de
aanvraag in te trekken. Een bewonerscommissie
werd opgericht die met Rochdale in gesprek
zal blijven.
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De Mozes
en Aaron
wordt
opgeknapt

Een
Taiwanese
in
Amsterdam

Zoals iedereen heeft kunnen zien is de

Wonen in het
centrum

Mozes en Aäron nu geheel in de steigers
ingepakt. Het beeldbepalende gebouw in
onze buurt was er inmiddels hard aan toe
sinds het de laatste keer onder handen was
genomen in de zestiger jaren. Aan de heer

Verleden jaar verhuisden we naar ons blokken-

Cor Bon, opvolger van Jan Ruiter, directeur

doosachtig appartement aan het

van het Mozeshuis, stelde ik wat vragen

Waterlooplein, gelegen in het midden van har-

over het hoe en waarom. Hij vertelde mij

tje Amsterdam. Voor iemand uit Taipei - een

dat het bisdom Haarlem opdracht had gege-

grote, kille en moderne jungle van beton -

ven voor de opknapbeurt en dat het

komt dit flatgebouw in het geheel niet overeen

Mozeshuis en ook Monumentenzorg in de

met al mijn romantische ideeën over

kosten deelden. Wat wordt er zo al gedaan?

Amsterdam.

Het leiwerk wordt hersteld en vervangen
waar nodig. Het loodwerk wordt hersteld.

Wonen in Amsterdam is wakker worden door

Daarnaast wordt de kerk weer geschilderd

klokgelui. Wonen in Amsterdam betekent staan

ditmaal hier en daar in wat donkerder tin-

voor heel hoge ramen kijkend naar het dansen-

ten om wat dieptewerking in de architec-

de licht weerspiegeld in het water en naar de

benaderen. Ook wordt er voor gezorgd dat

NIEUWBOUW IN DE
VALKENBURGERSTRAAT

de kerk weer wat beter in de gevelwand

Er wordt weer druk gebouwd aan de Valkenburgerstraat aan de “oude”kant dit keer. Vanaf de

Amsterdam is genieten van een verborgen,

van het plein past door dit schilderwerk,

Uilenburgergracht tot aan de straat verrijst een geweldig complex van twee gebouwen waarvoor men

klein, stil stukje groen van de binnentuin.

vroeger stond de kerk immers midden in de

de naam De Lastage heeft bedacht. Vroeger waren er aan die gracht allerlei werven. Lastage is laad

gevelwand totdat het Mr Visserplein werd

en losplaats en werf.

In werkelijkheid luiden de kerkklokken

gecreëerd.

De architecten Mark Tuerlings en Sjoerd Soeters tekenden het geheel.

gedurende de dag en kijk ik door standaard,

Aanvankelijk leek het er op dat er één balk

De bedoeling is dat aan de straatkant huurwoningen komen en aan de grachtkant koopwoningen. Aan

dubbel beglaasde ramen naar de drukke Joden-

vervangen diende te worden wegens

de grachtkant verschijnt pas 's middags de zon. Daar zijn dan ook balkons en loggia's en schuifpuien

breestraat met het vele verkeer en Chinese

zwamvorming maar inmiddels is gebleken

zodat je er mooi buiten kunt zitten. Vroeger woonde een vriend van me ook in een pand waar 's

toeristen en ik gebruik elke dag de lift om naar

dat er meerdere balken zijn aangetast. Een

avonds de zon naar binnenscheen en die had er verschrikkelijk de pest in als hij net aan de borrel

beneden en boven te gaan en ik zie alleen regen-

lelijke tegenvaller. Verder wordt het hout-

begon en de zon hem in het gezicht scheen, maar dit terzijde. Er is overal wel wat.

druppels vallen op het grijze kunststof dak van

snijwerk in de timpaan gerenoveerd. En de

Onder het geheel is een garage.

de winkels op de begane grond dat de hele

tekst weer opnieuw geschilderd.

Op de huizenbeurs in de Zuiderkerk liepen we rond en daar hoorden we een dame zeggen dat het haar

binnenruimte beslaat. Tsja! Realiteit is altijd een

Er zullen om de kerk heen geveldoekrecla-

enig leek een 'pied à terre' in Amsterdam te hebben. Nou ze kan haar gang gaan voor € 500.000 heeft

andere zaak!

mes worden aangebracht, dit om de kosten

ze er een.

te drukken, maar er zal op gelet worden dat

De gevelwand aan de straat is prachtig vind ik en het is jammer dat de Binnenkrant geen kleuren kan

De realiteit is vaak ook verrassend. Een prachtig

de reclames de waardigheid van de kerk

afdrukken want dan zou men kunnen zien dat de gevels in zachte mediterrane kleuren worden

boeket met een welkomstgroet kregen we van

geschilderd.

de Vereniging Van Eigenaren in de eerste week.

Meer informatie www. delastage.nl. (Foto uit dit bestand.)

Een vriendelijke buurvrouw belde onmiddellijk

tuur te krijgen. De beschilderde natuursteen wordt weer grijs geschilderd om de
kleur van de overgeschilderde steen weer te

niet zullen aantasten.

bladeren van de bomen langs de gracht. Wonen
in het centrum van Amsterdam is het beklimmen
van nauwe en steile treden van de stoepen met
hun honderd jaar oude geschiedenis. Wonen in

CVS

CVS

bij ons aan om te controleren of het geen
kinderlokker was, toen ze een wild uitziende
man van middelbare leeftijd, die trouwens een
vriend van ons is, bij de buitendeur zag lopen
met ons dochtertje. We kregen enige bruikbare
tips toen onze planten dood gingen. Een buurvrouw bood aan op onze dochter te letten toen
ik een ingrediënt moest halen terwijl ik druk

Naar aanleiding van het artikel “Hond in

aan het koken was. Ik had niet gedacht dat er

de boeien”ontvingen wij van mevrouw

zoveel warme omgang en positieve interactie is

Linda Smit de volgende reactie:

tussen buren in dit appartementen complex,

“Mevrouw Smit betreurt het feit dat arti-

wat nogal zeldzaam is in deze moderne maat-

kelen en/of ingezonden brieven over per-

schappij. Ofschoon er geen honderd jaar

sonen, die met naam en toenaam wor-

geschiedenis, geen hoge ramen en geen uitkijkjes

den genoemd, zonder hoor- en weder-

op de gracht zijn, zijn er wel hartelijke mensen

hoor in de Binnenkrant worden gepla-

in deze moderne appartementen. Vaak denk ik

tst. Van de door de schrijfster genoemde

dat ik in een vriendelijk, klein dorpje woon,

gebeurtenis, was zij de schrijfster zelf

zoals in oude tijden. Veel buitenlanders vinden

geen getuige. Hierdoor is een eenzijdig

Nederlanders moeilijk te benaderen. In ons

verhaal ontstaan.”

geval hebben we werkelijk geluk gehad dat we
deze warme gemeenschap gevonden hebben in

Hopende op een betere samenwerking

het centrum van Amsterdam.

en met vriendelijke groet;
Linda Smit
“Van God los”

Buurtregisseur,

Carol Huang.

foto: R.R.

Plantagebuurt

31 augustus 2005

6
1

BINNENK ANT

december 2005

TASTEVIN DEHUE

OSTEOPATHIE

WIJNKOPERIJ

Praktijk voor osteopathie Paul Veling

Amstel 320
020 - 6265220

www.osteopathie-pveling.nl
Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel.: 020 - 627 99 18

Osteopathie is een manuele geneeskunde die zoekt naar de oorzaak van
pijnklachten in heel het lichaam en stimuleert tot herstel.
Voor o.a. migraine / hoofdpijn-chronische rug- en buikklachten - huilbaby’s
Informeer bij uw verzekeraar voor vergoeding.

Pedicure Praktijk Fenna Clement

Nieuwe Herengracht 18s.
1018 DP Amsterdam
T. 6235877 F. 6206365
w w w. t a s t e v i n d e h u e . n l

Pedicure behandeling € 21,00.
Diabetische voet € 25,00.
Pedicure behandeling aan huis € 25,00
Behandeling uitsluitend volgens
afspraak:
Tel: 020-676 15 31.

Kapsalon Goodwillburgh
voor dames en heren

Wassen & knippen € 14,00
Permanent € 42,00
Heren knippen €12,00
Droomt u ook van een volle bos haar?.
Ik heb voor u de oplossing!
Bel voor een vrijblijvende afspraak:
Tel: 06 - 520 88 063.

Adres:

Goodwillburgh, Anne Frankstraat 2

HIER UW ADVERTENTIE ?
Daarmee bereikt u 50.000 lezers in de Binnenstad van Amsterdam.

Deze advertentie kost slechts 70 euro!
Neemt u contact op met de Binnenkrant:
adverteren@binnenkrant.nl
telefoon: 020-638 22 05 ( Jeroen Vernooij)

Winter, tijd voor groen beleid
www.groenlinks.nl/lokaal/amsterdam/amsterdam-centrum
groenlinks@centrum.amsterdam.nl
Fractiebureau tel: 020 - 552 45 32

Oproep
Om de toekomst van de Binnenkrant te
garanderen zijn meer advertenties nodig.

Wij zoeken vrijwilligers om
advertenties te werven
U wordt met open armen ontvangen door een
enthousiaste redactie.
Aanmeldingen bij:
Jeroen Vernooij, Wijkcentrum d'Oude Stadt,
telefoon 638 22 05, e-mail post@binnenkrant.nl.
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Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam
tel (020) 6 24 13 63 - fax (020) 6 20 90 23
www.apotheekdecastro.nl
open:
maandag tot en met vrijdag 8.30-17.30 uur
bij spoed buiten openingstijden
(020) 5 92 33 15

BETAAL NIET TE VEEL HUUR!
Kom langs voor gratis hulp,
informatie en advies
voor bewoners van de binnenstad
•
•
•
•
•

Onderhoudsklachten
Renovaties / uitplaatsing
(Tijdelijke) huurovereenkomsten
Onderhuur / Medehuur
Woonruimteverdeling

Woonspreekuur Wijkcentrum d'Oude Stadt

Atelier Liesbeth van Keulen
www.liesbethvankeulen.nl

portret in opdracht • cursussen • workshops
Utrechtsedwarsstraat 28 AL 1017 WG Amsterdam
020 - 420 2337

Fa. H. L. G R A N A A T
M E T A A L - E N

I J Z E R W A R E N

1880-2005: Al 125 jaar dé speciaalzaak
Wilt u ook een uitnodiging voor onze jubileumviering
op 23 november a.s.?
Schrijf u dan in op: www.granaat.com
Aluminium-Alpacca-Koper-Messing-RVS-Yzer-ZinkTraanplaat-Perfoplaat-Designplaat
Honderden verschillende profielen, buizen, kokers
en plaat op maat
RVS keukenachterwanden en aanrechtbladen
Bekleden van deuren, kasten, tafels, wanden en vloeren
Oude Schans 11 - 1011 KR - Amsterdam - Tel/Fax: 020 626
24 73 - Internet: www.granaat.com

Huurteam Binnenstad Binnengasthuisstraat 150 Tel.: 4214868 E-mail: binnenstad@huurteams.nl

WOONSPREEKUUR

WIJKCENTRUM
d’Oude Stadt

Elke woensdag inloopspreekuur
14.00-17.00 & 19.00-20.00 uur
Nieuwe Doelenstraat 55
of tel: 638.22.05

Ook voor folders, formulieren en brochures

Op r o e p aan
k un s t e n aa r s
De werkgroep Kunst & Cultuur van Wijkcentrum d’Oude Stadt verdeelt de door het stadsdeel Amsterdam-Centrum
beschikbaar gestelde subsidie voor kunst en cultuur zonder commerciële bedoelingen in de
Amsterdamse binnenstad. De werkgroep Kunst & Cultuur wil de saamhorigheid in de buurten bevorderen.
Het betrekken van bewoners bij culturele activiteiten en kunst in hun eigen woonomgeving
is hiervoor een goed middel.
In de werkgroep worden projecten bedacht en gelanceerd. Bewoners en kunstenaars kunnen projecten aanmelden.
Op jaarbasis is een bedrag van 20.000 euro beschikbaar. Aangemelde projecten worden aan de hand
van door de werkgroep vastgestelde criteria getoetst.
Voor inlichtingen over de werkgroep en de criteria kunt u contact opnemen met
Veronika Esser, Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam.
T 020-638 22 05, E wijkcentrum@oudestadt.nl

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn!

Familie van Kempen, Rapenburg 91, Amsterdam, tel: 020 - 623 15 31
Nu ook in de Nieuwe Kerkstraat 65, Amsterdam, tel: 020 - 423 46 59
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Geachte mevrouw,
uit uw mail begrijp ik dat ik op deze manier
bij het Stadsdeelbestuur mijn zienswijze
over de pilot winterterrassen kan geven:
• het is opvallend dat ondernemers geënquêteerd worden terwijl bewoners blijkbaar
het stadsblad (wat slecht en niet overal bezorgd
wordt) moeten volgen om van deze mogelijkheid te vernemen. Vanwaar dit verschil?
• uitgangspunten van de winterterrassen
waren en zijn
a. geen buitenverwarming
b. geen meubilair na 20.00 uur op straat en
c. de exploitant hoort de openbare ruimte
schoon te maken.
ad a: Aan dit uitgangspunt wordt naar eigen
waarneming in meerdere gevallen niet voldaan.
Zo zijn er alleen al in het deel van de Lange
Leidsedwarsstraat tussen de Leidssestraat en

De Vijzelgracht tijdens de demping

de Leidsekruisstraat 2 restaurants die niet
alleen in de zomer buitenverwarming aan
hebben maar dus ook in de winter. Met een
beetje rondkijken zijn er nog op andere plaatsen
in de stad verwarmingselementen waar te
nemen. Er wordt blijkbaar niet (goed) op
gehandhaafd.
ad b. Er zijn behoorlijk wat horecagelegenheden die hun meubilair niet om 20.00 uur

Succes voor het comité
“Vijzelgracht - Entree met Kracht”

binnengehaald hebben en dat pas na
sluitingstijd doen. Daarnaast zijn er die de
opgestapelde stoelen en tafels de gehele nacht

Tijdens de algemene beschouwingen van het stadsdeel Centrum op

De Vijzelgracht is voor Amsterdam erg belangrijk, omdat deze beeldbe-

buiten laten staan. Datzelfde gebeurt trouwens

20 oktober, hebben de deelraadsleden Y. Alkema (D66), L. Deben

palend is voor de Vijzelroute, nu een van de lelijkste wegen door het

ook op ruime schaal in het zomer- terras-

(PvdA) en J. Kircz (AA/DG) een motie ingediend betreffende “water

Centrum van Amsterdam. Met de gracht ontstaat er een krachtige entree

seizoen. Maar misschien mag dat wel?

terug in de Vijzelgracht”.

naar het Centrum van Amsterdam, die recht doet aan het Centrum, die

Vanwege de het aanzien van de stad?

extra sfeer creëert in de buurten er om heen, die het verkeer op natuur-

Van enige controle of maatregel in het winter-

Deze motie, waarin de stadsdeelraad het Dagelijks Bestuur verzoekt om

lijke wijze reguleert en die de toon zet voor een mooie, veilige, schone en

seizoen heb ik nog nooit gehoord of gemerkt.

contact op te nemen met het college van Burgemeester en Wethouders

toeristische Vijzelroute vanaf het Weteringcircuit tot aan het Muntplein.

van Amsterdam en daar de wens uit te spreken om samen met het stads-

Miljoenen en miljoenen mensen zullen daardoor de komende decennia -

ad c. De voorwaaarde dat de exploitant de

deel Amsterdam-Centrum en de bewoners al het mogelijke te doen om

en langer - direct bij binnenkomst bekoord worden door de charme van

openbare ruimte schoon moet maken heeft mij

deze gracht mogelijk te maken, is met vrijwel alle stemmen aange-

Amsterdam.. Vandaar ook de naam van het comité “Vijzelgracht - Entree

in schaterlachen doen uitbarsten. Dat hebben

nomen.

met Kracht”.

nooit meegemaakt. Misschien moeten het

Dit is een belangrijk succes voor het Comité "Vijzelgracht - Entree met

Het comité “Vijzelgracht - Entree met Kracht” heeft al veel aandacht

we, op een enkeling na, in de Leidsebuurt nog
bestuur of de ambtenaren eens in de avond of

Kracht" dat zich, gesteund door bewoners en ondernemers, sterk maakt

gekregen van de lokale radio, televisie en schrijvende pers en het heeft

de vroege morgen rondlopen?

voor de terugkeer van water in de Vijzelgracht.

inmiddels een breed en gevarieerd draagvlak van bewoners, ondernemers

Alle voorgestelde maatregelen vallen en staan

Nog geen 2 weken eerder, op 12 oktober, bereikte het Comité al succes in

gele poster voor het raam gehangen met de duidelijke tekst “Het water

met de handhaving. Zolang de Gemeente

de commissievergadering “Verkeer” van de Gemeenteraad, toen verant-

Wacht, Vijzelgracht - Entree met Kracht”

Amsterdam daar nog steeds geen echte stappen

woordelijk wethouder Mark van der Horst door een grote meerderheid

in zet kunnen maatregelen, die toch niet of

van de raadsleden werd verzocht om, samen met Stadsdeel Centrum, een

Het terugbrengen van een gracht past in de doelstellingen uit het

nauwelijks gehandhaafd gaan worden, beter

onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van deze gracht.

Programakkoord van de coalitie van het Stadsdeel Amsterdam Centrum.

achterwege blijven.

Met dit onderzoek is inmiddels gestart.

Met vriendelijke groet,

Het initiatief voor het ontgraven van de Vijzelgracht is zo'n jaar geleden

en deskundigen. Overal in de buurt hebben bewoners en ondernemers de

P.M. Beelaerts van Emmichoven

gestart. Omdat door de aanleg van de Noord/Zuidlijn de straat geheel

Comité Vijzelgracht - Entree met Kracht.

open ligt is het ontgraven van een gracht nu geen ingrijpende operatie.

gracht.open@inter.nl.net
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De keizersgracht gezien vanaf het ABN
Amrogebouw aan de Vijzelstraat. Een tram klimt
net de brug op vanuit de Leidsestraat

RN

De politiek en de bewoners
Maandag 7 november bracht de voorzitter van

Maar door het nieuwe dualistische stelsel binnen

het deelraadbestuur flink bezuinigd op de ver-

eenkomst had u ook moeten registreren op duur en

de deelraad mevrouw Van der Stoel een

de politiek worden de plannen kant en klaar bij

schillende maatschappelijke instellingen ook op

inhoud van deze ondersteuning, aantal bereikte

bezoek aan het wijkcentrum om over enkele

de raadscommissie en raad gelegd. Volgens mij

het wijkcentrum. De vrijwilligers krijgen steeds

bewonersgroepen, uitgesplitst in nieuwe en be-

onderwerpen met de wijkraadsleden te

werkt dit systeem nog niet echt en is daardoor,

meer taken.

staande bewonersgroepen + de problematiek van

spreken. Het onderwerp dat mevrouw Van der

naar ons gevoel, de politieke invloed van de

Dat het wijkcentrum politiek niet participeert is

deze groepen. Wij hebben geen goed beeld kunnen

Stoel zelf inbracht was o.a. participatie.

gekozen vertegenwoordigers van de politieke

niet juist. Alle taken zijn gericht om de bewoners

krijgen van de prestaties inzake actualiteit. Verder

Haar vraag was: 'Wat doet Wijkcentrum

partijen afgenomen. Bij het aantreden van de

bij te staan in kwesties van hun woonomgeving.

heeft men geen beeld gekregen welke diensten u

d'Oude Stadt om nieuwe mensen te betrekken

deelraad ruim drieënhalf jaar geleden zijn er

Juist als het om samenwerking gaat, bijvoorbeeld

heeft ingezet (postverwerking, gebruik van kopieer-

in het participeren bij hun woonomgeving?

mensen met te weinig politieke ervaring in de

een gezamenlijke wijkgids met het stadsdeel,

machine, telefoon, administratieve ondersteuning

raad gekomen. Ook bewoners die over een

geeft het stadsdeelbestuur niet thuis. De gids

e.d. Daarom zijn wij ook met u overeengekomen

Pas toen ik weer thuis was kon ik beter over het

kwestie willen inspreken ervaren vaak dat er niet

van het wijkcentrum is budget neutraal. Alle

dat u niet wordt afgerekend indien u de afgesproken

participeren van de bewoners met hun woon-

echt geluisterd wordt, omdat vooraf de politieke

reclames die er nu in de brievenbussen van de

prestaties niet of slechts ten dele zou behalen. U

omgeving nadenken. Hoezo participeren de be-

partijen hun standpunten samen met hun wet-

bewoners gestopt worden, vast vooruitlopend in

dient de overeengekomen registraties echter wel te

woners van de binnenstad onvoldoende met hun

houders al definitief bepaald hebben.

verband met de verkiezingen van volgend jaar

leveren.

ken alleen maar mensen die vrijwillig participe-

De vraag van mevrouw Van der Stoel was: wat

een jaarverslag van de Raad met foto's van deel-

Dit is de toon die in de brief gehanteerd wordt

ren in besturen van verenigingen, commissies,

doet het wijkcentrum om nieuwe mensen te

raadsleden zonder vermelding van hun namen

aan een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat.

genootschappen, stichtingen, scholen, buurt-

betrekken in het participeren bij hun woonomge-

en maar met gepaste trots gepresenteerd. Ook

Door het wijkcentrum wordt er natuurlijk altijd

groepen, speeltuinen, sportverenigingen, vrienden

ving. Als voorbeeld werd een bijeenkomst met de

een pamflet 'Zeven manieren om invloed te hebben

een sluitend en kloppend financieel jaarverslag

van culturele instellingen, maatschappelijke

bewoners van de Geldersekade genoemd. Als

op de politiek, en een pamflet 'Acht punten over

gemaakt en een verslag van alle werkzaam-

instellingen, milieu instellingen, enzovoort.

mevrouw Van der Stoel de bijeenkomst bedoelde

burgerinitiatief & referendum'. Ook zijn er plan-

heden en een verslag van kunst in de wijken.

Maar nu de politiek? Als ik eerst bedenk hoe het

waar de bewoners hun klachten uiten omdat hun

nen voor een eigen deelraadskantoor! Over

Maar helaas zit er geen tijdopnemer met een

stadsdeel Amsterdam-Centrum ontstaan is na

het water aan de lippen stond vanwege de over-

bezuinigingen gesproken.

stopwatch naast het postzegelapparaat. Alle

een groot maatschappelijk verzet tegen het

last door dealers en verslaafden, dan mag het

woon- en leefomgeving? Als ik dicht bij huis blijf,

zijn: de deelraadswijkgids, een burgerjaarverslag,

betrokkenen bij het wijkcentrum voelen zich

totaal opsplitsen van de stad in aparte gemeenten,

bestuur van de stad heel blij zijn dat voor de rest

Zolang ik me kan herinneren zijn er altijd bij het

is het stadsdeel tegen de zin van een groot

van de binnenstad dit soort bijeenkomsten niet

realiseren van grote projecten zoals de aanleg

gedeelte van de binnenstadbewoners er toch

nodig zijn.

van de metro's, stadhuizen enz gigantische

altijd, als het nodig is, meer uren maakt dan

gekomen. Een door bewoners aangevraagd en

Een klacht was ook dat ze zovaak dezelfde

financiële overschrijdingen geweest. Het tekort

waarvoor het betaald wordt. De financiën wordt

georganiseerd referendum, werd onderuitgehaald

gezichten zag. Dat klopt want er zijn van die

moest natuurlijk overal met de zogenaamde

tot de laatste cent verantwoord.

door de politiek omdat heel Amsterdam mee

langlopende projecten zoals b.v. het volgen van

kaasschaaf van de overige uitgaven gehaald

Uit de toon van de brief spreekt er een groot

moest stemmen. Dit werd triomfantelijk ge-

een nieuw bestemmingsplan dat het nodig is

worden. Het gemeentebestuur hoeft zich daar

wantrouwen uit door het stadsdeelbestuur naar

presenteerd als een grote overwinning van de

binnen een buurtoverleg iemand aan te wijzen

echter op een of andere manier nooit voor te

het Wijkcentrum. En dat is jammer.

politiek. Zelfs de eerste vraag aan de binnen-

met enige ervaring die zo nodig het woord kan

verantwoorden.

stadsbewoners over de wenselijkheid van een

doen. De procedure voordat een bestemming tot

deelraad is door 'logisch' desinteresse van de

de Raad van State is goed gekeurd duurt bijna

In een brief van 8 november j.l. aan het bestuur

doen; men wordt niet doorlopend geprezen.

bewoners van de andere deelraden een misleidend

vier jaar.

van het wijkcentrum geschreven door de af-

Helemaal goed doet men het nooit. Maar het

deling Sociale en Economisch ontwikkelingen,

stadsdeelbestuur prijst zich gelukkig via het

begin geweest. Als het alleen aan het stemgedrag

van harte verantwoordelijk voor het vele werk
en de totale gang van zaken. Personeel dat

Werken voor de stad is net als het huishouden

van de binnenstadsbewoners gelegen had was de

Het wijkcentrum functioneert al meer dan vijftig

namens het bestuur van de deelraad over de

burgerjaarverslag. Het wijkcentrum probeert

deelraad er niet gekomen.

jaar. In de loop van de jaren zijn de doelstellingen

vaststelling subsidie 2004 van het wijkcentrum

zich staande te houden. En thuis een bloemetje

We zeggen niet dat het bestuur met haar ambte-

en verantwoordelijkheden steeds opnieuw

lees ik: 'Wij hebben geen goed beeld kunnen

op moederdag en voor vader een symbolische

naren de afgelopen jaren niet heel ijverig zijn

besproken en vastgelegd. Iedere drie jaar wordt

krijgen van de prestaties die hebben moeten leiden

sigaar.

geweest en veel werk verzet hebben. De stroom

er vanuit de zeven buurten nieuwe wijkraads-

tot het activeren, bevorderen en verbeteren van

plannen en nota's was niet meer bij te houden.

leden aangetrokken. De laatste jaren is er door

participatie. Conform de voorwaarden in de over-

Vera Amende
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BUURT 6
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Buurt 6 is onderdeel van
het werkgebied van het
Wijkcentrum d’Oude
Stadt en wordt begrensd
door de Leidsegracht,
Prinsengracht,
Westermarkt,
Raadhuisstraat,

Afscheid van Jan de Jong,
Buurtregisseur “NegenStraatjes”

Paleisstraat, Dam,

Op 1 januari 2006 wordt Jan de Jong, bij ons in

Je mag je auto op de stoep zetten om te laden en

'Dat was een ongeluk. Het gaat er in de regelge-

Rokin, Munt, Singel,

de buurt ook bekend onder de naam Jan met

te lossen. Over de herprofilering ben ik tevreden.

ving vooral om of er geen hinder is voor het ver-

Koningsplein en

de Pet, opgevolgd door zijn collega

Alleen kunnen de auto's nu over de stoep rijden.

keer'. (De veiligheid van personeel en bezoekers
wordt niet genoemd red.)

Herengracht.

Boekaanbieding
Ignatius en
Jan van Logteren

Ad Nederveen.

Daar kan het stadsdeel nog wat aan doen, door

Jan de Jong is dan 5 jaar buurtregisseur

b.v. prullenbakken te plaatsen. Door de bank

geweest in de “negen straatjes”.

wordt er niet harder gereden dan 30 km. Ik vraag

Bewoners

Hij begon in 1976 op het bureau Leidseplein,

waar dat 30 km bord dan wel staat. 'Nou dat bord

Zijn de bewoners betrokken, vraag ik. 'De

een mooi gebouw, maar het was te klein. Toen

hoeft niet herhaald te worden, omdat de inrich-

bewoners op uitzonderingen na zijn weinig

kwam de verhuizing naar het bureau Lijn-

ting van de straat er naar is. Andere borden zoals

betrokken bij de buurt. Ze weten weinig van de

baansgracht in 1977. Dat is intussen ook al

een tijdelijke maatregel moeten wel herhaald

buurt. Er is een grote groep studenten. Dan zijn

weer 3 maal aangepast / verbouwd aan de

worden. zoals bij Felix Meritis. Je moet kunnen

er mensen, die heel druk met zichzelf zijn.

eisen van de tijd.

weten dat je iets niet mag. Je moet weten dat je

Betrokkenheid is niet af te dwingen. Participatie

een overtreding begaat. Je moet mensen tijdig

is een utopie. Sommige mensen zien niks'.

Buurtregisseur

inlichten'

Saamhorigheid? Het 'buren-belsysteem' wordt

'De Buurtregisseur is bedacht door Jelle Kuiper,

En dat is iets wat Jan altijd heeft gedaan. In de

nu geïmplementeerd voor de winkeliers. Dat

destijds hoofdcommissaris van Amsterdam. Hij

Binnenkrant hebben verschillende, zeer infor-

komt voort uit het wijkveiligheidsplan.'

heeft zich daarmee geprofileerd. Het is alleen in

matieve stukken van zijn hand gestaan. Met

Amsterdam ingevoerd. Het effect was positief en

name hoe het mogelijk was om een pinpas te

Waarom een wisseling?

zo is het door bewoners en ondernemers ervaren.

kopiëren. Jan heeft de verschillende mogelijkheden

'De wissel is bedoeld om een te grote eenwording

Het is goed om elkaar te kennen De ogen en oren

destijds beschreven. En dat in een tijd toen de

met de buurt te voorkomen. Dat wordt ook wel

van de buurt, dat werkt naar twee kanten.

banken nog ontkenden dat het mogelijk was om

verplaatsing van kennis en vaardigheden genoemd

Je kwam vaak in stelling tegen het “apparaat.

een pas te kopiëren.

Mijn opvolger Ad Nederveen en ik zijn van de

'Dat wil ik niet zeggen, maar je loopt er tegen

eerste lichting buurtregisseurs'. Dus geen ver-

aan. Het begon met de parkeerperikelen bij Hotel

'9-straatjes'

schil? 'Dat durf ik niet te zeggen Voor hem is het

Pulitzer. Het verkeer stond steeds vast door in en

'Ik heb altijd met veel plezier in deze buurt

ook de eerste wissel na 5 jaar. Maar dat wilde ik
eigenlijk helemaal niet vertellen'

uitstappende passagiers. De bewoners hadden

gewerkt. Het is een stukje Amsterdam zoals je

veel overlast van toeterende auto's. Als je dat de

het graag laat zien. De 9-straatjes zijn heel

hele dag voor je deur hebt. De stoep is toen

bekend. Er zijn 285 winkels. Toch houdt niet

Wat wilde Jan de Jong vertellen?

zodanig aangepast, dat er een inham voor de

iedereen het hier vol. Er zijn 50 winkels

Bewoners kunnen dat misschien beter. Jan was

taxi's ontstond, zodat het verkeer niet voortdurend

gewisseld.'

altijd bereikbaar, direct of indirect, dan kon je je

vaststond. De handhaving blijft bij elke maatregel een punt van aandacht'.

probleem inspreken. Als hij er geen direct

Horeca

antwoord op had, dan zocht hij het uit. Hij kwam

'Het is mij niet duidelijk welke criteria er zijn

met een duidelijk antwoord: zo staat het in de

Dagelijks probleem

voor het verlenen van terrassen. Ook worden er

wet. Dan was het probleem nog niet opgelost,

'Het vastlopen van het verkeer is een dagelijks

soms parkeerplaatsen in beslag genomen door

maar het was duidelijk. Bewoners en ondernemers

Op vrijdag 11 november kon aan wethouder

terugkerend probleem. Voor laden en lossen

terrassen'. Ik vraag wat hij vindt van het bedienen

zullen zijn moedige houding, die hij bij herhaling

Frankfurther het eerste exemplaar over de stuc-

wordt de rijweg geblokkeerd, terwijl het nu

over straat, omdat dit recent op de Prinsengracht

heeft getoond missen, maar vooral zijn prettige,

kunstenaars Ignatius en Jan van Logteren worden

mogelijk is om op de stoep te laden en te lossen.

tot een zeer ernstig ongeluk heeft geleid. Jan:

gezellige aanwezigheid.

aangeboden.
Hij was blij om het boek te mogen ontvangen en
zoals hij zei:' een boek, dat zal bijdragen tot de
waardering van de interieurs van de grachtenpanden, die in het verleden niet de bescherming
genoten die ze verdienden. Alleen de buitenkant
van een monument was beschermd. Dat is nu
niet meer zo.'
Het tweede exemplaar ging naar Walther
Schoonenberg, voorzitter van de 'Vrienden van de
Amsterdamse Binnenstad, die de inzet en het
doorzettingsvermogen prees van E. Munnig
Schmidt, die als 'editor', na het overlijden van de
schrijver, Pieter Fischer, het boek in druk
bracht. Het boek wordt nu al gezien als een standaard werk.
De boekaanbieding vond plaats op Herengracht
168 in het Theaterinstituut, waar vader en zoon
van Logteren stucwerk hebben aangebracht in de
gang en het trappenhuis.
Volgens Cassandra Luckhart, die twee suites van
Philip Hacqart en Johan Schenk speelde voor viola
da gamba, zou deze muziek uit de 17e eeuw ook
in deze 18e eeuwse omgeving geklonken hebben.
Lezers van de Binnenkrant die het boek besteld
hadden naar aanleiding van de advertentie
kunnen het boek nu halen op Keizersgracht
416, tel 623 80 95 of 06-5470 5427
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Binnenstad zonder
bibliotheek
Ondanks dat ons Stadsbestuur voorzieningen voor ouderen en jongeren als speerpunten heeft in
de Nota ' Kiezen voor Kansen' gebeuren er zaken die in strijd zijn met hun prioriteiten. De beslissing
tot sluiting van de bibliotheken is al genomen in 1994 door de gemeenteraad. Alleen het stadsdeel zou die beslissing kunnen veranderen.

Openbare Leeszaal
Zo heette het vroeger. Je kunt er je hele leven komen. Als klein kind betrad je verlegen de ruimte, waar
het zo stil was. Er waren regels. Op tijd terug brengen, van elk soort boek lees- of natuurboek een
bepaald aantal. Je bibliotheek kaart niet verliezen. Later op zoek naar romans, voor school, uittreksels
voor je eindexamen. Boeken voor je hobby. Als student in de bibliotheek, omdat je kamer zo koud was.
En ook de krant lezen met een kop koffie tot je heel oud bent. Dat is je levensloop in de bibliotheek.
RN

Pintobibliotheek moet blijven
Er is groot protest ontstaan tegen de sluiting van de bibliotheek in het Pintohuis. Het is een buurtbibliotheek. Kinderen kunnen nu zelfstandig naar de bibliotheek gaan. Ouderen ook.
De locatie van de nieuwe grote bibliotheek op het Oosterdokseiland, is voor ouderen en kinderen,
onbereikbaar zonder begeleiding en (openbaar)vervoer.
Deze mega bibliotheek is het concept van de directeur van de centrale bibliotheek, waar alle andere
kleine bibliotheken aan worden opgeofferd. Een concept, waar de gebruikers van de bibliotheek niet

'het anonieme idee zijn wij niet
van plan te openbaren
dat is juist het spannende'

om gevraagd hebben. (De mega bibliotheek is een prestige object geworden, de Noordzuidlijn onder
de bibliotheken, die er jammer genoeg niet langs komt.)

Protest sluiting Prinsengracht
In 2002 is een brief door Buurt 6 gestuurd naar wethouder Hooijmaijers met de vragen 1. naar de
bestemming en 2. of sluiting van de bibliotheek niet te voorkomen was.
In het bestemmingsplan is het gebouw bestemd voor'maatschappelijke doeleinden' .
De beslissing tot sluiting van de bibliotheek ligt bij de openbare bibliotheek zelf, was het antwoord

Er zijn meerdere van deze halve bollen in de binnenstad op gebouwen
aangebracht door Koert Stuyff en Ellen Edinoff. Laatst was een halve bol
door een aanrijding op de Leidsegracht bijna verdwenen. Zoals uit
bovenstaande tekst blijkt willen zij het geheim niet prijsgeven.
Wie van de bewoners kan zich de ontstaansgeschiedenis van deze bollen
herinneren?

De bibliotheek is een eigen rechtspersoon. Het gebouw, toen eigendom van het pensioenfonds

Graag uw reactie sturen naar de Binnenkrant

Unilever werd te koop aangeboden aan de Openbare bibliotheek, die niet geïnteresseerd was.
Buurtbewoners stelden in de brief voor: een buurtbibliotheek, atelierruimte, een crèche en onderwijsvoorzieningen. In 2002 was er ook al een te kort aan scholen voor kinderen vanaf vier jaar. Een
probleem dat drie jaar later nog steeds niet is opgelost.

Oplossing
De Pintobibliotheek is begonnen met het inzamelen van handtekenen om een burgerinitiatief
mogelijk te maken. Voor Prinsengrachtbibliotheek zou dat ook kunnen, maar het Stadsdeel zou ook

Verslag Verkiezingsvergadering Buurt 6

naar het bovenstaande voorstel uit 2002 kunnen luisteren: buurtbibliotheek, atelierruimtes, crèche,
onderwijsvoorzieningen. Het gebouw staat in het bestemmingsplan aangegeven: maatschappelijke

Op 31 oktober 2005 vond in salon Cristofori de wijkraadsverkiezing plaats. Er waren drie

doeleinden.

kandidaten, zodat er geen sprake was van een verkiezingsstrijd, zoals bij de vorige verkiezing in 2002.
De opkomst was ondanks aankondiging in de Binnenkrant en een kort van te voren
verstuurde uitnodiging aan bewoners, die vroeger de buurtvergadering bezochten, klein.
Als vertegenwoordigers voor de komende 3 jaar zijn gekozen, Leonard Harten, Ulrike
Weller-Aussems en Dorna van Rouveroy. Op de wijkraad van maandag 12 december vindt
installatie plaats. Uit de 21 wijkraadsleden, allen vrijwilligers, wordt dan het dagelijks
bestuur gekozen, die de dagelijkse gang van zaken van de Stichting Wijkcentrum d'Oude
Stadt, regelen.
Het Wijkcentrum is dagelijks geopend voor vragen over uw woon en leefomgeving:
tel 020-638 22 05. Voor informatie op het internet www.oudestadt.nl
UW

NIEUWE DOELENSTRAAT 55
Woonspreekuur
Alles over huren
Elke woensdag 14-17 en 19-20 uur
tel 638 22 05
Huurteam
Het huurteam helpt huurders met
het voeren van huurprijs- en
onderhoudsprocedures.
tel 421 48 68 of 622 42 88,
binnenstad@huurteams.nl
RN
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Je

kraampjes waar je de ouderwetse koek en zopie

late uurtjes blijven de dennebomen nog een

In het museum van Het
Theaterinstituut is er de poppententoonstelling Kikker & Co.

beetje nasmeulen.

Geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De

In de bibliotheek op de Prinsengracht zijn er als

tentoonstelling is ingedeeld in een theaterzaal,

vanouds op de woensdagmiddagen voorlees- en

pyromaantje spelen. Deze nieuwjaarsactiviteit
is op zondag 8 januari vanaf 16.00 uur. Tot in de

De donkere dagen
voor Kerst

kunt krijgen.

Wat zullen we verder doen in de
Kerstvakantie?

museumzaal en televisiekamer. In de theater-

knutselactiviteiten. Dit begint in het algemeen

zaal kunnen de kinderen zelf met de handpoppen

om 15.00 uur. Kijk voor meer informatie op

Sint is weer naar Spanje! Iedereen de kado-

In het Van Gogh Museum is er de familie tentoon-

e.d. spelen. In de museumzaal is een en ander

www.oba.nl

lijstjes, inpakpapiertjes, chocoladewikkels

stelling Beestachtig Mooi. Voor kinderen van 4

uitgestald. In de televisiekamer kunnen de

weer opgeruimd? Schorre kelen, van het liedjes

tot 6 jaar is er een dierenmemory, een hondenhok

kinderen met beeldfragmenten van figuren uit

Voor tips in de Kerstvakantie kun je altijd kijken

zingen, weer gesmeerd?. Wortels allemaal

met knuffelkussen maar natuurlijk ook indruk-

Pluk van de Petteflet, de Fabeltjeskrant en de

op www.aub.nl, Dit is de site van het Uitbureau

opgegeten door het paard?

wekkende grote schilderijen. Voor kinderen van

Thunderbirds (ook leuk voor de ouders!) een

en met trefwoord Jeugd vind je van alles wat

7 tot 12 jaar is er een levensgrote wachttoren

spel spelen. Ook speelt Theaterwerkplaats de

leuk is voor de kinderen in de kerstvakantie als

Nu kunnen we de kerstboom gaan versieren! Dit

met verrekijkers. Op de bovenste verdieping van

Proeve op gezette tijden een voorstelling in de

het buiten pijpestelen regent.

is altijd een leuke activiteit met de kinderen. Oh

de tentoonstelling is er voor jong en oud een

theaterzaal. Voor meer informatie:

nee, was dat tóch geen onbreekbare bal?

interactief waterbassin. Op een computerscherm,

www.theaterinstuut.nl

Natuurlijk hopen we op sneeuw en dik ijs in de

Jammer!

dat net lijkt op de zee, kan je je eigen onderwater-

winter in Amsterdam mee te vermaken?

grachten! Wat zou nou leuker zijn om je in de

Nadat de naalden allemaal in het tapijt zijn ver-

dieren maken. Dat klinkt misschien moeilijk

dwenen, kan die boom de deur uit.

maar het is heel simpel. Ga dit zelf maar een

Op de Dam is er ook dit jaar weer
een ijsbaan.

Schaatsen op de grachten en sneeuwballen

Wat dan natuurlijk leuk is, is om deze boom

keertje ondervinden! De tentoonstelling loopt

Lekker schaatsen in de open lucht. Deze baan

gooien! Waarschijnlijk zit dit er niet in maar

ritueel te verbranden bij de speeltuin UJ Klaren.

nog tot februari 2006. In het weekend zijn er kin-

ligt er tot 7 januari a.s. Rond de ijsbaan zijn er

hier waren weer wat tips voor de kids!

Onder toezicht van de brandweer en met een

derworkshops. Voor aanmelding en informatie:

kerststalletjes waar je een kerstkadootje voor

glaasje Gluhwein in de handen, toch een beetje

020-570 52 43 en www.vangoghmuseum.nl

onder de boom kunt kopen, maar ook zijn er

Bescherm
onze oren
Aan de G.G.D.

Agenda

EG

Noorderkerk, Prinsengracht

Westerkerk, Prinsengracht

Kerstconcert op zaterdag 17 december,

Dinsdag 20 december, aanvang 20.15

aanvang 13.00

Weihnachtsoratorium, cantates, 3,4, en 5 en de

Amstelkerk, Amstelveld 10

Feestelijk programma met liederen van Haydn

solocantate BWV 151

Tot en met 29 december exposeert Ingeborg

en Beethoven,

van J.S.Bach uitgevoerd door het Arion

Kupershoek schilderijen, pasteltekeningen en

Engelse en Amerikaanse Christmas Carols

Ensemble.

collages

Huis Marseille stichting voor
geluidsoverlast - en niet alleen op Koninginnedag. fotografie, Keizersgracht 401

Ik maak mij grote zorgen over de toenemende

Mozes en Aäronkerk,
Waterlooplein

Hier had uw hartekreet, mening of wederwoord kunnen staan. Laatst meldde het

Kerstviering op zondag 18 december,

wijkcentrum dat er telefonisch een klacht

Men kan tegenwoordig bijna geen bioscoop meer

Tot en met 26 februari 2006 Isidore van

aanvang 15.00,

over een artikel was binnengekomen. De

bezoeken zonder oordoppen in te doen. Laatst

Kinsbergen, 1821-1905

Voordracht, zang en samenzang met o.a. het

redactie was reuze benieuwd naar het hoe

bezocht ik de Seniorendag die door de gemeente

Fotopionier en theatermaker in Indië

Artikoor

en wat. Had die persoon maar

was georganiseerd: voor het stadhuis stond een
podium met enorme geluidsboxen op vol volume
- ik sprak de technicus aan die achter de knoppen

per post of mail gereageerd,

A.F.K.

dan konden wij en u van de
inhoud kennis nemen.

zat, om te vragen of het wat zachter kon, maar ik

De nota 'Kiezen voor Kansen' over samenwerking van diensten Welzijn en Wijkcentra

kon me niet verstaanbaar maken.

biedt vermoedelijk een nieuw hoogtepunt wat afkortingen betreft:

Zelf ben ik ook de zeventig ruim gepasseerd, en
mijn gehoor is niet optimaal meer, maar dit ging
echt alle perken te buiten: als je niet al gehoorgestoord was werd je het daar ter plekke wel.
Ik neem aan dat de G.G.D. op de hoogte is van de

W.M.O.
R.M.C.
Madi
G.I.S.

S.S.P.
W.A.O.
MAPE
N.W.W.

P.M.I.
B.F.C.
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WVG
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De Binnenk®ant verschijnt 5x per jaar onder
auspiciën van Wijkcentrum d’Oude Stadt.
RN

risico's van extreem lawaai voor de gezondheid,
en met name voor de jeugd - ik denk hierbij o.a.

Overigens was het voluit geschreven gedeelte ook Babylonisch.

aan discotheken en dat soort vermaakcentra.

PS. Volgens insiders schijnt de laatste versie beter leesbaar te zijn.

Redactieadres

AJT

Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55,
1012 CP Amsterdam
telefax: 020 - 638 40 26
e-mail: post@binnenkrant.nl

Maar ook voor jonge kinderen is lawaai in openbare ruimtes, zoals bijv. op Koninginnedag en bij
soortgelijke evenementen, een zeer slechte zaak.

Watervisie

Als dit zo door gaat loopt straks iedereen van
boven de dertig met een gehoorapparaat, en dat

Eind 2002 verscheen een glossy brochure getiteld: de visie op het water van de binnenstad.

kan toch niet de bedoeling zijn.

Wethouder Frankfurther droomde van een uitgebreid netwerk van op- en afstapplekken langs de

Het lijkt mij een taak van de overheid om passende

grachten en van verplaatsing van een groot aantal woonboten. Nu drie jaar later zien de plannen

maatregelen te nemen, nu het nog kan, bijv. door

er behoorlijk anders uit. Scheepsverplaatsingen enkel voor de goede sier, zijn (bijna) van de baan.

een drastische verlaging van het wettelijk toege-

Aanvankelijk werd de Prinsengracht genoemd als ideale plek om woonboten naar toe te slepen

stane aantal decibellen. De G.G.D. zou m.i. hierin

vanuit de Leidsekade, Raamgracht, Lijnbaansgracht, etc. Nu wordt juist een absolute botenstop

een belangrijke rol kunnen spelen.

voor de Prinsengracht bepleit, omdat die zou behoren tot het 'Unesco-kerngebied'. Toch wenst
Frankfurther nog steeds verplaatsingen van schepen o.a. bij Artis, Amstelhof, Brouwersgracht, Amstel-

Redactie

Jacques van de Vall, hoofdredacteur
Cor van Snippenberg, Leonard Harten,
Ulrike Weller, Paul Spoek, Margriet van der Helm,
Richard Groenendaal, Esther Goedvolk

Fotografie
Ria Nijland

Ondersteuning redactie
Jeroen Vernooij

Opmaak
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Ik zie uw antwoord met belangstelling

veld en Noordermarkt, maar de Geldersekade is veel te klein om al die schepen op te vangen. Ook is

Druk

tegemoet.

nog niets bekend over wat de plannen mogen kosten. Daar mag een volgende deelraad maar eens

Advertenties

over nadenken.
Marjolein de Gruyter

Drukkerij Dijkman Offset, Diemen
e-mail: adverteren@binnenkrant.nl

Op 15 december wordt de visie in de deelraad behandeld
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