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Buurt 6

Busstation zonder bussen?
Leidsestraat zonder tram?
Op het Stationseiland wordt hard gewerkt. De kade langs het IJ is al verbreed en daar zal van onder naar
boven: de Noord-Zuid metrolijn, de rijweg en het busstation komen. Maar voor welke bussen wordt dat
busstation eigenlijk gebouwd? Het lijkt er op dat daar slechts een paar oost-west lijnen zullen stoppen,
maar geen bussen meer vanuit Amsterdam Noord. Deze zullen hun eindhalte krijgen bij het Buikslotermeerstation, waar de passagiers, die naar het CS of verder willen, noodgedwongen overstappen op de
Noord-Zuidlijn. Er wordt immers alles op alles gezet om passagiers in de Noord-Zuidlijn te krijgen. Het
hele tram- en bussennet wordt bedreigd door deze peperdure en overbodige lijn. Nu al wordt het de
gebruikers van tram en bus bij het CS lastig gemaakt doordat de tijdelijke(?) haltes zo geplaatst zijn dat
men verder moet lopen. Zo wennen wij alvast aan de toekomstige vergroting van loopafstanden van het
openbaar vervoer van 8oo meter.
Ook uit een andere hoek komt een bedreiging van ons tramnet. Zoals eerder in de Binnenkrant was te
lezen, bestaat er een sterke lobby tegen de trams door de Leidsestraat en over het Leidseplein. Verblind
door een mooie lege inrichting, wordt de vervoersbehoefte ondergeschoffeld. Mensen willen, zo blijkt uit
de cijfers, niet alleen naar het Leidseplein, zij willen ook naar de winkels in het gebied LeidsestraatKalverstraat en naar andere bestemmingen in het Stadshart. De lijnen 1, 2 en 5 voeren deze bezoekers uit
de verschillende stadsdelen aan naar hun plaats van bestemming zonder overstappen. Van de ruim
45.000 trampassagiers per dag door de Leidsestraat (NB: dit is veel meer dan door de andere radialen!)
hebben er 30.000 de haltes Prinsengracht, Keizersgracht, Koningsplein of Spui als bestemming of vertrekpunt. Voorwaar geen behoefte om onder te schoffelen!
Het GVB zelf moet zijn best doen om de grote tramcapaciteit in stand te houden: er is niets op tegen, dat
er twee trams op de bruggen staan bij de wisselplek, ook al blokkeren zij daardoor de kruising. De tramhaltes zijn hiervoor indertijd bewust verlengd. Voor een verbod op het blokkeren van de rijweg had het
Ministerie van Verkeer ook al lang geleden ontheffing verleend.
Druk vanuit Amstelveen en Buitenveldert heeft geleid tot de toezegging, dat lijn 5 niet zal eindigen bij
het WTC. Zou stadsdeel Centrum deze lijn dan bij het Leidseplein laten eindigen? In de door het stadsdeel
Centrum gepresenteerde plannen van het Leidseplein ontbreekt alleen lijn 1 nog, het gaat dus de goede
kant op nu lijn 5 en 2 wel mogen blijven rijden door de Leidsestraat.
Els Willems
Werkgroep Verkeer
RN
Het Amstelveld blijft in de ban van de bomen. Lees de nieuwste ontwikkelingen op pagina 3

Een brug te ver

De prijs van Visie op het water

meer met de aarde te hebben zijn een ramp en

Eind januari stemde de deelraad in met de 'Visie op het water van de binnenstad' zonder te weten wat

vermijd ik.

het allemaal mocht kosten. De begroting kwam wel na de verkiezingen.
Uitvoering van de visie blijkt nu ruim € 4.000.000 te kosten, uitgesmeerd over vier jaar. Voor dat geld

Het is heerlijk wonen in Amsterdam. Ik ben
geboren in Winschoten. Ik voel mij

En dan de meest algemene fobie, hoogtevrees.

heb je dan wel vier woonboten uitgekocht, 24 woonboten verplaatst, 20 opstapvoorzieningen gecreëerd

Amsterdammer. Graag wandel ik zomaar door

Liep ik laatst over de IJ - Boulevard. Het nieuwe

en enige bestaande steigers hersteld. In de 'notitie uitvoeringsinstrumenten' wordt gefilosofeerd uit

de stad. Of ga naar die fantastische nieuwe

muziekcentrum ligt daar. Durf ik niet naar binnen

welke potjes geld geclaimd kan worden. Het Parkeerfonds/Mobiliteitsfonds zou mogen bijdragen,

architectuur kijken en daar naar binnen

vanwege die hoge brug als entree. We gaan even

omdat meer vervoer te water het verkeer te land ontlast. De centrale stad kan meebetalen uit de potje s

natuurlijk als het kan.

naar het café op de begane grond. Leuk. Toch maar

Toeristenbelasting en Vermakelijkheidsretributie. Ook uit het potje voor walmuurrenovatie kan

het theater bekijken. Zie ik die trappen. Dus maar

gesnoept worden. En wat te denken van verhuur of adoptie van sommige steigers?

Eén van mijn favoriete wandelingen is op zondag

met de lift. Liften heb ik geen last van. Maar dan

Zelfs wordt gedacht om een Publiek Private Samenwerking (PPS) aan te gaan bijvoorbeeld via een

het rondje Artis. Kadijken, Sarphatistraat en terug

kom je in een ruimte die alleen maar uit hoogten,

stichtingsvorm met donateurs. Met enige bescheiden reclame (!) kan een win-win situatie (!!) ontstaan

via de Plantage. Soms als er wat meer zin is wil ik

in verschillende niveaus, bestaat. Zonder duidelijke

net als dat bij JC-Decaux-contracten met het GVB optreedt. Daar zullen de Vrienden van de Amsterdamse

ook nog wel eens de Sarphatistraat uitlopen en

afbakening. Ik weet niet hoe snel ik weer met de

Binnenstad en de Werkgroep Buitenreclame het beslist niet mee eens zijn.

over de Hoge Sluis via de Utrechtsestraat naar huis.

lift naar beneden moet komen.

En daar op de Hoge Sluis begint de ellende. Ik

PS

Het Vondelpark is
van iedereen

moet de brug over. En er komt net een tram aan.

En dan het Nemo. Daar zal ik nooit van m’n leven

Er gaat natuurlijk op het moment dat we, de tram

naar toe gaan. Die gigantische opgang.

en ik, op de brug staan iets mis. Hij knapt.

Het tijdelijke Stedelijk Museum en het restaurant

Bruggenangst. Zwetend wacht ik tot de tram

op de elfde verdieping. Mijn hemel.

erover is. Dan al trillend ga ik erover. Zodra ik het

Ik wil daar allemaal graag naar toe. Maar ik durf

Hondeneigenaren zijn aangewezen op de parken waar hun hond nog los mag

idee heb weer met de aarde in contact te zijn is

niet. Mijn klacht is dat de architecten die zoiets

lopen. Het Vondelpark is voor de bewoners van de omringende stadsdelen de

alle angst over. Ik loop net of er niets aan de hand

ontwerpen daar geen rekening mee houden. Ze

plaats om hun hond uit te laten. Bij navraag naar het postcode gebied werd

is geweest, al babbelend, met mijn metgezel weer

denken

dat duidelijk.

verder.

fobische mensen zijn.

Tja, fobieën. Bruggenvrees. En dat in Amsterdam.

Eigenwijsheid en onbegrip.

niet aan de mogelijkheid dat er vele

We hebben een aantal bezoekers van het Vondelpark, die hun hond uitlieten gevraagd
hun mening te geven over de besluiten die het Stadsdeel Oud-Zuid overweegt te

Stenen bruggen kan ik wel aan. Maar die bruggen
die je het gevoel geven helemaal geen contact

nemen: het aanlijnen van honden, gedeeltelijk of gehele sluiting van het Vondelpark voor honden.

Johan Bosma

Lees verder op pagina 10
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Misinformatie
Zo af en toe surf ik naar
www.centrum.amsterdam.nl om het Stads-

Amstelveld, Den Texbuurt,
Noorderbuurt en Rembrandtplein

deelnieuws in te zien. Dat wekelijkse huis-aanhuisblad komt immers hoogst zelden in de bus,
terwijl ik best nieuwsgierig ben. Begin maart
viel mijn oog op:
“Rembrandtplein:. Voor een beperkte herinrichting is € 850.000,- beschikbaar. Er is sprake van
een flinke kwaliteitsimpuls, een voorstel om het

Extra Programma

middenplein een meer open karakter te geven

Tweede Uitleg

objecten, het toepassen van hoogwaardige

i.v.m. zichtlijnen, het verwijderen van overbodige
materialen, het verbeteren van verlichting en aandacht voor het parkeren van fietsen. De inspraak

Zondag 23 april:

zal eind maart 2006 plaatsvinden. De geplande

Voorjaarsrommelmarkt, van 12.00 - 15.00 uur

uitvoering is voorzien in januari 2007.”

Woensdag 10 mei:
Buurtgenoten Ina van Faassen (actrice) en

Wat jammer dat de aankondiging voor deze

Carel Alphenaar (dramaturg) spreken over

inspraak zo laat kwam, want anders had ik er

hun werk.

in de Binnenkrant aandacht aan kunnen

Aanvang 15 uur. Toegang 2 euro incl.

schenken. En wat raar dat de vaste deelnemers

thee/koffie.

van de beheergroep niets was meegedeeld.

Woensdag 31 mei:

Maar op 14 maart zou ik er naar vragen, dan

Buurtgenote Tineke Splinter (lid van de

kwam de beheergroep weer bijeen.

Hoge Raad) vertelt over het werk van de
rechter.

De opkomst van de beheergroep was prima: 12

Aanvang 15 uur. Toegang 2 euro incl.

buurtbewoners, 2 agenten, de speeltuinvereni-

thee/koffie.

ging en Binnenwaterbeheer waren present,

Woensdag 14 juni:

maar we konden niet naar binnen. Al was het

Filmregisseur Renée Sanders geeft een toelichting bij haar documentaire 'Van Onmacht

RN

buiten koud, gelukkig scheen de zon. De stadsdeelambtenaar die de bijeenkomst georgani-

naar Kracht'. In tegenstelling tot de Joodse

Henk Meijerink

seerd had ontbrak. Vergeten, naar later bleek.

Raad in Amsterdam wist men in Enschede

Het vriest nog half maart. De lente laat op zich wachten. Buiten bloeien enkel sneeuwklokjes, maar op

Kan gebeuren..

veel joden te redden.

de maandagochtend gelijkt het Amstelveld nu al op een Keukenhof in volle glorie. Henk Meijerink is ruim

Met enige vertraging werd de vergadering als-

Aanvang 15 uur. Toegang 2 euro incl.

16 jaar van de partij op deze wekelijkse planten- en bloemenmarkt. Zijn stal spettert echter niet met vele

nog geopend. Het jaarplan en het verkeers-

thee/koffie.

felle kleuren. Hij wenst geen 'hapklare brokken' in volle bloei te verkopen. Het moet spannend blijven

circulatieplan waren niet klaar en werden van

Vrijdag 30 juni:

wat er uit de knoppen tevoorschijn komt. Aan die rode takken ontspruiten straks frisse groene blaadjes

de agenda afgevoerd. Alleen bespreking van

Feestelijke afsluiting van het seizoen.

en die bruine katjes zullen geel ontluiken. Zijn specialiteit is ecologische teelt. Geurende planten hebben

het verslag en de rondvraag bleven over. Voor

Aanvang 16 uur.

zijn voorkeur en zijn hart ligt bij de wilde tuin. Hij probeert elke week weer met iets anders aan te

de inspraak over het Rembrandtplein was de

komen. Nu tref ik er o.a. iris, kattegras, damastbloem, hysop, anijsplant, tijm, citroenmelisse, zenegroen,

datum en plek nog onbekend. “Vanwaar het

Iedere eerste en derde woensdag van de

engelwortel en vingerhoedskruid.

verbod om komend vanaf Schiller rechtsaf te

maand:

Henk woont in Ommen en vindt de afstand tot Amsterdam helemaal niet ver. “Voor een forens in Canada

slaan richting Utrechtsestraat?”, vroeg iemand

is zo'n tocht een peuleschil”. Thuis heeft hij de kwekerij en een prachtige inspirerende omgeving en

zich af. 'Daar houdt toch niemand zich aan.”

Aanvang 15 uur. Toegang 3 euro incl.

Amsterdam trekt weer omdat de mensen hier wat spraakzamer zijn. Naast het Amstelveld is hij te vin-

thee/koffie.

den op de Boerenmarkt bij de Noordermarkt op zaterdag. Verder onderhoudt hij de tuin van het

Begin april bezocht ik opnieuw de website van

Filmagenda in de hal van de Tweede Uitleg.

Suikerhofje aan de Elandsgracht en de Paastuin van het Lucasziekenhuis met medewerking van patiënten

de deelraad en ja hoor (helaas): nog steeds

Prinsengracht 688

van de psychiatrische afdeling. “Contact met de aarde werkt bijzonder heilzaam, ook voor directeuren”.

wordt aangekondigd dat eind maart over het

Dinsdagochtend is zijn vrije dag. U bent dan van harte welkom voor telefonisch tuinadvies op 0529-451 057

Rembrandtplein een inspraakavond komt. Dus

FILM

Amstelveldbuurt
Buurtraad
maandag 24 april
20.15 - 22.30 Prinsengracht 688

Dodenherdenking

Koninginne-nacht en -dag in de
Utrechtsebuurt
Koninginnenacht

Koninginnedag

De avond voor de grote dag is er jazz op de hoek

Ouders van kinderen die de volgende dag hun

op naar afdeling voorlichting met de vraag hoe
dat nou zit, of er al een datum bekend is en of
de plannen al in te zien zijn. “Nee hoor, we
hebben niets. Misschien wordt het wel eind
april of zo. Het is te veel gedoe om onze website actueel te houden.”

Utrechtsestraat-Keizersgracht, waar o.a. de niet

overtollige spullen willen uitventen op de vrij-

Half april moet deze buurtkrant echt naar de

weg te denken Hans Dulfer optreedt. Op de hoek

markt op het Amstelveld moeten weer vroeg

drukker. Ik kijk voor de zekerheid toch nog

met de Kerkstraat speelt Armando Caïro met zijn

op. Anderen kunnen zich daar wat later om 11

even op de website van het stadsdeel hoe het

donderdag 4 mei

vrienden. Op het podium in de Reguliersgracht is

uur vervoegen voor de buurtbrunch, die weer

met het Rembrandtplein gaat in de hoop onze

19.30 - 20.15 1e Weteringplantsoen

romantiek onvermijdelijk en is de muziek klassiek,

10 euro kost. Vooraf bonnetjes kopen bij

lezers goed te kunnen informeren. Hoera, één

Bevrijdingsconcert
vrijdag 5 mei
21.00 - 22.00 Amstelsluizen

Buurtraad

jazzy en uiteindelijk gypsy met Nello Mirando.

Hooghoudt of Krom stelt de organisatie op

regel is aangepast en luidt: “De inspraak zal

Op het Amstelveld is het helemaal genieten ge-

prijs. Daar gaat het die dag verder met o.a.

waarschijnlijk eind april/begin mei 2006 plaats-

blazen. Daar treedt de jonge Chinese violist Chen

Salsa van de muziekschool in de Nieuwe

vinden.” Ik wens u succes met het ontdekken

Jiafeng op, Simon Vinkenoog draagt voor en er

Kerkstraat, een optreden van Michiel Borstlap

van de juiste datum, tijd, plan en plaats.

worden absolute hoogtepunten uit de stomme film

en zijn funkband en de beroemde High Five,

maandag 29 mei

vertoond afgewisseld door bijzondere opnames uit

terwijl er een culinair scala van zalm tot panne-

Ik stop ook voorlopig met het vermelden van

20.15 - 22.30 Prinsengracht 688

oud Amsterdam. Wie kan zich nog de strenge winter

koeken verkrijgbaar is. Bij Hooghoudt, Van

data van schouwwandelingen en beheergroep-

Buurtraad

van 1949 herinneren, toen er een meter sneeuw op het

Leeuwen en Krom is de hele dag muziek te

vergaderingen. Te vaak worden de laatste tijd

Amstelveld lag? Het blijkt op film te zijn vastgelegd en

horen, hetzij live, hetzij met behulp van dj's.

de afspraken op het laatste moment veranderd.

wordt nu vertoond. Tenslotte speelt de Big Band

Let op het programmaboekje in de bus!

maandag 26 juni
20.15 - 22.30 Prinsengracht 688

Jazzmania, een broedplaats voor grote jazztalenten.

PS
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Uitgelicht of
opgelicht
De nieuwe kroonlantaarn is al een tijd te
bewonderen op de Reguliersgracht tussen
Falckstraat en Prinsengracht. Op een afstand
oogt het best nostalgisch, maar iets dichterbij
zijn futuristische lichteffecten te bewonderen.
Weldra mag de hele grachtengordel van deze
neo-verlichting meegenieten. Intussen staat
de techniek niet stil. De kroonlantaarn blijkt
ook uitgevoerd te kunnen worden met een
ingebouwde schijnwerper om gevels uit te
lichten. Vaak zitten de schijnwerpers vast aan
een lelijke steigerbuis langs de wallekant. Die
palen kunnen nu dan mooi naar het oud ijzer.
Wel zou het jammer zijn als de lampen-lobby
alle grachtenpanden 's-nachts in het zonnetje
gaat zetten. Wat blijft er van onze sterren dan
nog over? Gelukkig dooft er soms een licht.
Op de hoek Utrechtsestraat-Prinsengracht zijn
al geruime tijd drie lampen stuk. Hier proef je
nog de echte oude sfeer met licht vanuit de
huizen, het café en etalages.

Amstelveld Antiekmarkt
Vrijdag 26 mei start voor het 2e jaar de curiosamarkt op het Amstelveld met spullen uit

Amstelveld maart 2006 (foto: Bert Nienhuis)

AMSTELVELD:
Kapvergunning voor 42
vleugelnootbomen aangevraagd.
Naar aanleiding van deze kleine annonce in het Stadsdeelnieuws zijn

grootmoeders tijd, antiek, boeken en verzamelobjecten. Ook op vrijdag 30 juni, 28 juli en 25

Ook in de reactie op een brief van de Amstelveldbuurtraad met de vraag of
de bomen werkelijk in zo'n slechte staat verkeren, schreef de rayonmanager
op 17 januari 2006: “dat er geen oplossing was voor de niet te keren slechte
conditie van de bomen. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom besloten tot uitvoering van het plan zoals het is gepresenteerd”.

augustus kunt u hier snuffelen van 9-17 uur.

Transformatorgebouw
Nieuwe Looiersstraat

De toon was gezet en de machine trad in werking. De bomen hebben geen

Het stadsdeel heeft Continuon Netbeheer

goede groeiplaats en krijgen te lijden van eventuele wortelkap.

opdracht gegeven de sterkte van het mag-

ruim 100 adhesiebetuigingen binnengekomen bij de bewoners die zich

Het is evident dat alle bomen in een stedelijke omgeving niet in de vrije

neetveld bij basisschool De Kleine Reus fors

actief inzetten tegen dit plan.

natuur staan. Natuurlijk hebben ze meer te lijden, maar dat moet een vliegden

te verlagen. Het gaat om het aanbrengen van

Bij de sector Openbare ruimte van de afdeling BMO/vergunningen liggen

in een zandverstuiving ook. Het is niet de ongunstige bodemgesteldheid die

metalen platen rondom de spoelen in het

inmiddels 150 zienswijzen en bezwaarschriften.

bedreigend is. De onbegrijpelijke politieke en ambtelijke machinaties vellen het

onderstation. Door Continuon en TNO zijn uit-

Op 27 maart jl. was er een in de haast ingelaste schouw op het Amstelveld

vonnis.

voerige metingen verricht naar het effect van

waarbij politici, bewoners, ambtenaren en de bomenconsulenten, de heer

Op de vraag aan de ambtenaar van de sector Openbare Ruimte wie uit-

deze maatregel. De werkzaamheden duren

Kaljee van DRO en de heer Werner van Pius Floris aanwezig waren. De laatste

eindelijk deze beslissing neemt was het antwoord: “het rayon-

twee maanden en kosten ongeveer € 100.000.

niet alleen als boomdeskundige maar ook als opsteller van een eerder ver-

management”.

schenen nota (2003) over de conditie van de bomen op het plein.

Volgens mij moet dat toch uiteindelijk Wethouder Iping zijn.

Enig speurwerk van nauwlettende buurtbewoners heeft deze nota boven tafel

Wie fluistert wie in ?

gehaald.

Zelfs de simpele vraag of er al iets bekend was over de nieuwe bomen kon

Wat de conditie van de bomen betreft bleek dat 35 bomen het predikaat redelijk

niet beantwoord worden. (we zijn nog steeds op zoek !)

kregen, 11 goed en geen één matig of slecht. Ook de heer Kaljee onderschreef

Van de bijeenkomst werd uiteindelijk niemand veel wijzer, behalve dat het

dit, los van alle details in de diverse nota's en notities. Dit was niet het geluid

niet aan de conditie van de bomen lag.

De walmuur aan de Herengracht bij het

wat op de voorlichtingsavond klonk. Wethouder Iping had het zelfs over termi-

Misschien kunnen de politici die aanwezig waren helderheid verschaffen.

Thorbeckeplein wordt over een lengte van 42

naal. Een term overigens die de bomendeskundigen in dit verband niet kenden.

AJT

Stalen damwand
verdwijnt eindelijk
uit de Herengracht

meter hersteld. Na verwijdering van drie
bomen wordt de bestaande walmuur gesloopt,

Comité
Herbestemming
'Vijzelhof'

betonnen palen geheid en een nieuwe wal-

Vijzelgracht een nieuwe huurder: het “Juridisch

ook op weerstand uit de buurt stuiten. Van

muur opgetrokken. Tijdelijk komen er fietsen-

Loket”, een zich uitbreidende 'rechtswinkel' voor

kantoorcomplex naar schoolmoloch lijkt iets

rekken op het Thorbeckeplein aan de

de hele stad. De bovenetages blijven kantoorfunc-

teveel voor onze kleine woon/werkbuurt.

Herengracht-zijde. Het werk moet half juli

tie behouden.

Niettemin steunen we een zienswijze dat de

klaar zijn. In november worden drie nieuwe

De 'knopenfabriek' gelegen aan de Nieuwe

school een 'achterdeur' verdient aan de Noorder-

bomen teruggeplant.

Looiersstraat is het nieuwe hoofdkantoor van

straat, zodat het schoolgaande spitsuur in de

De voortgang rond bestemmingswijziging en

MilieuDefensie geworden. Een deel van de begane

Looiersstraat wordt ontlast. Ook een groter

invulling van het voormalige kantorencomplex

grond van dit gebouw is door onze bemoeienis

schoolplein in de binnenhof moet kunnen en is

van de ABN-AMRO aan de Vijzelgracht en

afgesplitst voor ouderensociëteit De Tweede

geheel in het speelbelang van de jeugd. Recent is

nieuwe bewoners en overgebleven kantoren) en

directe omgeving is in volle gang. Het buurtco-

Uitleg, omdat het huidige onderkomen aan de

het overleg tussen basisschool-koepel, via het

tot een groene binnenhof opgetuigd. Een bestem-

mité (CHV) dat deze ontwikkeling volgt en sti-

Prinsengracht op de schop moet. Inmiddels is ook

stadsdeel, met de huidige eigenaar van het

mingsplanwijziging is hier vereist. Het buurtcomité

muleert is redelijk tevreden over deze ontwik-

hier een contract getekend voor duurzaam

kantoorcomplex, Maeyveld Vastgoed, op gang

acht deze ontwikkeling wenselijk voor de binnen-

keling. Menging van stedelijke functies voor

gebruik als ouderenvoorziening.

gekomen en gaat over een reële uitbreiding van de

stad en in het bijzonder van belang voor het aan-

zo'n groot kantoorcomplex in de binnenstad

Het was voor ons even schrikken dat de scholenge-

school.

zien en de veiligheid van de Noorderstraat.

staat bij ons voorop en het ziet er naar uit dat

meenschap De kleine Reus een grote reus wilde

Sluitstuk vormt de herbestemming van kantoren

We blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.

het ook zo uitpakt.

worden. Hun plannen om de hele Vijzelhof te

in de Noorderstraat tot woningen. Het binnen-

Namens CHV,

Inmiddels heeft het hoofdgebouw aan de

annexeren blijkt een on(bet/h)aalbare kaart en zou

terrein wordt daarbij onderkelderd (parkeren voor

J. Monasso
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Buurtnieuws

Van onze correspondent Ronald Regensburg

Plannen verkeerscirculatie in
het centrum

Groot Waterloo

In onze bewonersraad van 7 februari was stadsdeelwethouder Guido Frankfurther uitgenodigd

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

om informatie te geven over plannen voor wijziging van de verkeerscirculatie in het centrum.
De plannen omvatten o.a. eenrichtingverkeer in
Noordelijke richting via Jodenbreestraat, Anthoniesbreestraat en Geldersekade oostzijde, en
eenrichtingverkeer stadshart uit langs de
Amstel tot en met de Blauwbrug. Frankfurther
legde uit hoe deze circulatie doorgaand autoverkeer uit de buurten kan weren met behoud van
een behoorlijke bereikbaarheid van bestemmingen in het centrum zelf. De plannen moeten
gezien worden in samenhang met eerder al genomen besluiten, zoals afsluiting voor autoverkeer van de Prins Hendrikkade voor het Centraal
Station, met voltooiing van de stadshartlus achter
het CS langs, en de bouw van een nieuwe stads-

Geachte CvS,

brug tussen de De Ruijterkade en de Prins
even

Hendrikkade ter hoogte van de Geldersekade die

moeten lachen om

in de plaats zal komen van de bestaande brug en

Ik

heb

wel

uw vinding inzake de

de dam in het Oosterdok. De plannen werden in

ladders aan de buiten-

grote lijnen met instemming ontvangen.

kant van onze huizen aan

Overigens heeft de planvorming nog een lange

de nieuwbouw in de Valken-

weg te gaan, echte inspraak is nog niet aan de

burgerstraat. Ik weet niet of het onwetendheid

orde, en we moeten afwachten hoe het nieuwe

betreft of inderdaad een nieuwe interpretatie.

stadsdeelbestuur en het nieuwe gemeente-

Ik woon achter een van die ramen met zo'n

bestuur met deze plannen verder zullen gaan.

ladder en heb eens staan kijken of ik er inderdaad

Verpaupering panden in de
Valkenburgerstraat

gebruik van zou kunnen maken in geval van
nood. Wellicht, dus bedankt voor de tip. Het zal

Medio maart brak er brand uit in een woning

inderdaad eng zijn, maar als het echt moet ...
RN

Waar zijn de ladders wel voor: voor de glazen-

in de Valkenburgerstraat naast hotel Falcon
Plaza, een man raakte ernstig gewond toen hij

wasser. Zo was in elk geval door de projectontwikkelaar bedacht. Die deed dat bedenken en

Kijk je kan er natuurlijk langs heen kijken maar wie zet nou zo'n bord voor een gezichtsbepalend stukje stad?

vluchtend voor het vuur uit het raam sprong.

tekenen. Echter door de wijziging in de ARBO wet

Je denkt als reclamemaker daar komen veel mensen langs en die zullen het wel zien.

De betreffende panden zijn een aantal jaren

zijn deze ladders verboden voor de glazenwasser

Er komen inderdaad veel mensen langs in auto's die links en rechts afslaan en op alles moeten letten. Dus

geleden aangekocht om plaats te maken voor

die zien dat bord niet. Fietsers letten sowieso nergens op, daar hoef je het ook niet voor te doen.

nieuwbouw van hotel Falcon Plaza, de toen-

met een klos of hoe dat ook heten mag.
Met andere woorden: ze zijn compleet nutteloos
en overbodig.

Voetgangers zijn te druk met overleven op dat krioelkruispunt dus die zien het ook niet. Maar als je even

malige huurders van deze woningen moesten

stilstaat, komend uit de Amstelstraat en naar de stad wil kijken die zich daar heerlijk open doet, dan staat

in verband met deze plannen wijken, maar

dat bord in de weg. Why?

gebouwd werd er niet. Steeds opnieuw wordt

Vriendelijke groet,

door de eigenaar uitstel om met bouwen te

Edda Ton

beginnen gevraagd en gekregen, de panden

De bezette stad

verloederen zienderogen en volgens buurtbewoners functioneren de woningen nu als een
soort pensions voor Chinezen. Het wordt tijd

Er is een boek verschenen. Een boek zonder plot maar wel met een verhaal. Met honderden verhalen zelfs.

dat het stadsdeel actie gaat ondernemen.

Het is een opsomming van de adressen die in de oorlog door de bezetters of door de Ondergrondse

Uitmarkt 2006

gebruikt werden. Of adressen die door de gruwelijke ondergang van de Joden betekenis hebben gekregen.

Dit jaar zal de Uitmarkt in het laatste weekeinde van augustus weer eens in het centrum wor-

RN

In onze, zo zwaar beladen buurt, is bijna elk huis van voor 1940 een herinnering aan de Joden die er

den georganiseerd. De locaties bevinden zich

toen gewoond hebben. Door die ramen hebben ze naar buiten gekeken met angst en pijn. Hier hebben

rondom Dam, Nieuwmarkt, Waterlooplein en

ze gewacht op de klop op de deur. Uit dit boek noem ik wat adressen waar deze herinneringen aan

Nes. Voorzover nu bekend zal er een jeugdpodi-

kleven.

um komen voor de theaterschool in de

Nieuwe Uilenburgerstraat 97:

Jodenbreestraat en een groot podium aan of in

J.D. Meijerschool. Joodse Lagere School van oktober 1941 tot september 1943.

de Amstel tussen Stopera en Blauwbrug. Toilet-

Peperstraat 1:

voorzieningen zullen worden geplaatst op

Pakhuis waar in 1943 het Parool, dat toen in Den Haag werd gedrukt, werd opgeslagen en verpakt.

Waterlooplein nabij de Blauwbrug. In de be-

Rapenburgerstraat 173:

wonersraad van 6 juni zal door de organisato-

Sjoel. Verkoop van de Jodensterren. Op 30 april, 1 en 3 mei 1942. In 1943 geplunderd.

ren met de buurtbewoners worden besproken

Enige lezers schreven mij naar aanleiding van mijn

Rapenburgerstraat 175 - 179:

wat we die dagen hier kunnen verwachten.

vraag of er geen gedenkteken was voor de gesneuvel-

Nederlands Israëlitisch seminarium. De laatste leerlingen werden in 1943 weggevoerd.

de BS'ers op 5 mei 1945. Dat monument blijkt er wel

Ook in de Rapenburgerstraat: Dodelijk ongeluk als gevolg van hout slopen in leegstaande woningen.

Buurtvergaderingen

degelijk te zijn en wel om de hoek van de Valken-

7 februari 1945.

De volgende buurtvergaderingen, beheergroep
openbare ruimte gevolgd door bewonersraad,

burgerstraat op de Anne Frankstraat. Ook schreef
men mij dat er op 4 mei altijd bloemen worden

Het boek is samengesteld door Bianca Stigter en is een uitgave van Athenaeum - Polak en van Gennep.

worden gehouden op dinsdagen van 19.30 tot

gelegd.

ISBN 902534988 9 NUR 686.

22.30 in het Mozeshuis, Waterlooplein 205, op
CVS

6 juni, 5 september en 7 november.
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Handel & Wandel op
het Waterlooplein
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Nachtschimmen

Zoals bekend staan op het Waterlooplein heel veel kleine ondernemers. De diversiteit van de
aangeboden waar is groot: tweedehands spullen, antiek, nieuwe en gedragen kleding, gereed-

's Avonds laat voor het slapen gaan doe

Lieve vrienden in België en de rest
van de wereld,

schap, schoenen, boeken, porcelein, audioapparatuur, fietsen, porno, LP's en CD's. De innerlijke

ik de ronde door het huis: alle lichten

mens kan zich tegoed doen bij een patatkar, de drie koffiekarren met diverse soorten belegde

uit, de radio op een zacht pitje, de voor-

Deze week was het 10 jaar geleden dat ik in

broodjes en fris en, last but not least, de haringkar van Trudy.

deur afsluiten en dan nog even naar

Amsterdam kwam wonen. De tijd vliegt . Het

buiten kijken, het raam openen en wat

was bitter koud, die vrijdag 27 januari 1996.

frisse lucht opsnuiven.

Grachten bevroren, mensen gingen schaatsen,
voorbereiding voor de elfstedentocht en ... de

Ik kijk naar beneden en zie linksonder een schim

watertoevoer in mijn appartement was ook

felle bewegingen maken langs een schutting.

bevroren ... maar dat is weer een ander verhaal.

Een meisje staat naast hem te telefoneren. Dan

Jullie hebben het vast al wel gemerkt aan me:

diezelfde heftige bewegingen langs de wand

zie ik onder me nog een figuur staan met
van die verhuizing naar Amsterdam heb ik

strijkend. Hoe eigenaardig. Ik kijk weer naar de

geen seconde spijt gehad. Mijn flat op het

jongen en het meisje. Dan zie ik dat de jongens

Waterlooplein is voor mij op dit moment in

aan het plakken zijn. Ze plakken affiches op de

mijn leven de beste plek ter wereld om te

muren. Opeens valt door de harde wind de fiets

wonen. Het is mijn thuis. En heerlijk in het

van één van de jongens om. De emmer met lijm

centrum van Amsterdam. Een geweldige stad.

klettert op de stoep, een grote vlek stijfsel

Sommigen onder jullie heb ik wel eens gebeld

achterlatend. Hij merkt het niet eens en pas als

om mijn gevoelens te delen wanneer ik op

ie zich omdraait om zijn kwast weer in te dopen

een zaterdagochtend door de binnenstad fietste.

vloekt hij. Het meisje is inmiddels klaar met

De opkomende zon tussen prachtige grachten-

bellen, pakt haar fiets en rijdt weg. En op de één

panden, de (dronken) restjes van het nacht-

MvdH

leven, de toeristen die ontwaken, de zwervers

of andere manier ben ik teleurgesteld. Ze hebben
niets met elkaar te maken. Even later verlaten
de plakkers de scène.

en junks die weer tot leven komen. Het is als
fietsen door een museum. Het is soms alsof ik

Voor veel mensen is Trudy een begrip, voor anderen is haar haringstal een ontdekking. Een tekst als

De volgende morgen lees ik op de aanplakbiljetten

het zelf niet kan geloven. Ik woon inderdaad

'ik kom al jaren op de markt en heb nooit geweten dat hier een haringstal stond', hoort Trudy wel

dat we van de muziek van de tachtiger jaren
moeten houden.

in de binnenstad van Amsterdam. En ... dat

vaker. Sinds begin jaren zeventig staat Trudy Suerink op het Waterlooplein, aanvankelijk met gordij-

Amsterdam afstandelijk zou zijn ... neen hoor

nen en stoffen totdat zij in 1983 de viskraam van ome Mani, destijds 82 jaar, overnam.

helemaal niet, ik ken sommige marktkramers

Zelf wordt Trudy dit jaar 74, maar zij is nog allerminst van plan achter de geraniums te gaan zitten. Het

bij naam, mijn buren zijn mijn vrienden

werk en de contacten met de mensen houden haar jong. En contacten heeft ze, uit alle werelddelen

geworden en als je dacht dat er geen sociale

komen toeristen bij Trudy haring eten. De haring wordt schoongemaakt waar je bij staat en dat kan

controle zou zijn, kom dan maar eens in onze

even duren maar met een bakje koffie en het laatste nieuws van Trudy is het aangenaam verpozen bij

flat kijken.

de kar.
Vele buitenlanders uit vooral Australië en Canada ziet ze elke twee of drie jaar weer langskomen.

Wel merk ik dat ik een beetje hoffelijkheid kwijt

Zolang zij in Amsterdam verblijven, komen ze elke dag hun portie haring halen.

raak... ik fiets niet meer al “sorry” zeggend

Bij Trudy kom je de laatste nieuwtjes aan de weet, en over politiek weet ze ook mee te praten, Ze

tegen de verdwaasde toeristen aan... ik wist

houdt kranten en nieuwsprogramma's nauwlettend bij, niemand die haar wat wijsmaakt.

zelfs niet dat ik zulke vloektermen kon ge-

En te lachen valt er ook natuurlijk. Hoewel al van een afstand duidelijk zichtbaar is dat Trudy uit-

bruiken... En ja, ik ben wat directer geworden.

sluitend vis verkoopt, is er toch soms een klant die argeloos drie patat bestelt. Dan buigt Trudy zich

En zijn natuurlijk zijn er ook wel irritante

diep voorover achter de toonbank en schreeuwt zij richting een niet bestaande kelder: 'Mag ik drie

dingen in Amsterdam: ik raak zowat elk jaar

patat!' Het verbijsterde gezicht van de klant is een foto waard.

een fiets kwijt en ook werd ik een keertje

Al heel vroeg in de ochtend vertrekt Trudy uit haar woonplaats in Noord-Holland om naar Volendam

gesommeerd door een woedende marktkramer

te rijden waar zij de haring vers inkoopt. Doorgaans staat zij vier à vijf dagen per week, dat hangt een

om mijn Belgische vlag op het dak van de flat

beetje van het weer af. Alleen in de winter is de haringkar ruim twee maanden dicht want dan bevriezen

weg te halen bij een voetbal wedstrijd tussen

de haringen onder haar handen. En zij zelf ook!

BE en NL. Maar dat hoort erbij.

Nee, in de winter gaat Trudy op vakantie, naar familie in Australië of Canada, of in ieder geval naar

Much ado about nothing.
CVS

Weer nieuwe huurder
voor Waterlooplein 131

een plek waar het warm is. Is ze eenmaal weer terug, dan gaat ze het liefst weer zo gauw mogelijk
Tuurlijk mis Antwerpen wel eens en mijn

aan het werk. Moet het weer wel meezitten, zoals dit jaar!

plattelandsdorp in de Antwerpse Kempen.

En blij zijn niet alleen alle vaste klanten, maar ook Bronx, de bruine labrador, die weer zijn wekelijkse

Maar als ik dan van een bezoekje aan mijn

haring mag komen halen.
MvdH

familie weer in de buurt van Amsterdam kom
en de Rembrandt toren zie verschijnen dan
heb ik het gevoel van: “hé hé, ik ben weer
bijna thuis”.
Vrienden, kom nog eens logeren. Het verschil

RN

tussen Amsterdam en Parijs of London is dat
hier de toeristen en bezoekers deel uit maken
van de maatschappij en van de georganiseer-

In de voormalige winkel van DvdB is na

de anarchie. Amsterdam bezoek je en voel je!!!

lange leegstand, waarin het pand verloe-

En voor de chauvinistische Antwerpenaren...

derde, een nieuwe huurder gekomen. De

ooit las ik in het Parool dat de rijkdom in

pui is fris geverfd, de ramen zijn schoonge-

Amsterdam begon toen Antwerpse joden
naar het noorden verhuisden ...

Hoe bereikt u 50.000 lezers in de
Binnenstad van Amsterdam.

maakt en de graffiti verwijderd. De heer Ton
Boele heeft 'Waterloo Marktplaats' geopend
waar meubels verkocht worden tegen zeer

Altijd welkom,
François van Opstal

Neemt u contact op met de Binnenkrant:
adverteren@binnenkrant.nl
telefoon: 020-638 22 05 ( Jeroen Vernooij)

schappelijke prijzen. Men is zeer verheugd
dat er eindelijk een einde aan de leegstand
is gekomen.
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TASTEVIN DEHUE
WIJNKOPERIJ

Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel.: 020 - 627 99 18

Maatschappelijke Dienstverlening
Amsterdam-Centrum & Westerpark
Dienstencentrum d’Oude Stadt,
Sint Antoniesbreestraat 32,
1011 HB Amsterdam, tel. 557 33 50
Telefonisch spreekuur: tel. 557 33 33
ma di do 13.00 - 14.00 uur,

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

DutcHome vraagt voor
haar internationale relaties
nette woonruimte in Amsterdam
(Centrum e.o.)
020-6720034

Maatschappelijk Werk
• Inloopspreekuur: ma di do
van 9.30 - 10.30 uur
• Chineestaligen: op afspraak
tel. 557 33 67
Ouderenadviesbureau
• Inloopspreekuur: ma di van
9.30 - 10.30 uur
Sociaal Raadslieden
• Inloopspreekuur: di van
9.30 - 10.30 uur
Woningaanpassingen
• Inloopspreekuur: ma di do
van 9.30 - 10.30 uur
Bureau Schuldhulp Centrum
• Telefonisch spreekuur: ma di
do vr van 9.00 - 11.00 uur,
tel. 557 33 91
Buurtbemiddeling
• Inloospreekuur: ma di do
van 9.30 - 10.30 uur
• Aanmelding via e-mail:
buurtbemiddeling@blankenberg.nl
Echtscheidingsspreekuur
• Inloopspreekuur: vr
van 9.30 - 11.00 uur
Eerste Laurierdwarsstrraat 6,
1016 PX Amsterdam

Woonruimte gezocht
De ondersteuner van de redaktie
van deze krant wordt binnenkort
zijn huis uitgezet.
Ik zoek daarom met spoed woonruimte in
Amsterdam voor mij en mijn vriendin.
Twee of drie kamers, huur tot 450 euro, met
eigen opgang.

Bel Jeroen: 020 - 64 24 797
Mailen mag ook: jeroen@minded.net

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)
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margot wisselink
veer & linnen vof
Rechtboomssloot 78hs
1011 EC Amsterdam
T. 06 46293396
www.veerenlinnen.nl
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Atelier voor
meubelstoffering
Verkoop 2ehands
designklassiekers

Henri Polaklaan 13 B-HS
1018 CP Amsterdam

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

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

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn!

Oproep aan kunstenaars
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.
Telefoon: 020-638 22 05, E-mail: wijkcentrum@oudestadt.nl

Familie van Kempen, Rapenburg 91, Amsterdam, tel: 020 - 623 15 31
Nu ook in de Nieuwe Kerkstraat 65, Amsterdam, tel: 020 - 423 46 59

Specialiste in Haring

Trudy Suerink
06-43 051 841 Waterlooplein
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Fijn stof
RN

Met een beetje wind stuift volop zand en

De verbouwing van het Rijksmuseum is in volle gang. Voor de entrees is eindelijk een ontwerp gemaakt, waar fietsers en voetgangers goed mee kunnen leven.

stof. Op vele plekken wordt gegraven of

Nu is er weer strijd opgelaaid over een nieuwe betonnen aanbouw aan dit rijksmonument.

gebouwd. De Zieseniskade ligt er weer

In 2009 moet de verbouw afgerond zijn. Dat komt goed uit, want dan is het precies vierhonderd jaar geleden dat de jonge Rembrandt zijn eerste krijttekening maakte.

netjes bij met vers wegdek en tientallen
glimmende roestvrijstalen fietsnietjes,
maar wat zijn die platanen toch zielig
klein. Zo mager zie je ze zelden. Pas over

Tuinen en Keurtuinen

veertig jaar kunnen ze als volwassen

zo te zien houten platen of vlonders, grote vierkante witte banken, een
grote kast met openhaard en één leiplataan en hier en daar een klein struikje.
Een Gamma-achtig geheel. Het Stadsdeel en de bezwaarschriftencommissie

bomen meehelpen het rondvliegend stof te

De grachtentuinen binnen de zevenentwintig Keurblokken zijn in principe

hadden geen bezwaar tegen het plan ondanks het bestemmingsplan ver-

bedwingen.

door de wetgeving, namelijk de bestemmingsplannen goed beschermd.

harden van een tuin niet toestaat. Voor de boven- en naaste buren zal het

Krijgt de stoffige Vijzelgracht ooit nog

Vanaf het begin van de uitleg van de stad werden er in de Handvesten van

geen aantrekkelijke groene oase zijn geworden om naar te kijken. Mooie

haar bomen terug, of is alle ruimte daar

Amsterdam voor het bouwen aan de grachten bijzondere regels vastge-

beplanten achtertuinen kunnen juist zo goed bijdrage aan het welstands-

inmiddels gereserveerd voor oprijstroken

steld. Doordat er vastgesteld werd hoe diep er gebouwd mocht worden

gevoel van het wonen in de drukke binnenstad. Voor de aanleg van een tuin

naar de parkeergarage?

bleef het overgebleven gebied van de kavel 'tuin'. Ook voor de tuinkavel

kan beter inspiratie geput worden uit de mooi geïllustreerde boeken van de

werd in de 'Willekeuren' vastgesteld dat de tuin niet voor bedrijfsvoering

Stichting Amsterdamse Grachtentuinen.

De Heinekenbrug is eindelijk klaar al kostte

gebruikt mocht worden.

het wat bomen, maar het Weteringcircuit

Op de oude plattegronden van J.C. Loman Jr. is te zien dat, in ieder geval tot

blijft voorlopig nog volop in beweging en

1876, iedereen zich aan deze regels hield.

op de schop. Zo meteen gaat ook Heineken

In de vorige eeuw en dan vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn er veel

haar hoofdkwartier verbouwen. In de

vierkante meters tuin verloren gegaan door bebouwing en onderkeldering.

'voortuin' worden twee meidoorns gekapt

Ook ontstonden er toen steeds meer parkeerterreinen in de

Garagedeur in een
monument

zodat er in deze gemeentelijk groenstrook

Keurtuingebieden. In 1964 stelde de toenmalige wethouder Joop den Uyl

Ondanks dat de Deelraad in tweede instantie haar goedkeuring gaf om het

enige wagens gestald kunnen worden.

voor om de grachtentuinen de bestemming 'parkeerterreinen' te geven.

bestemmingsplan Leidse-Weteringbuurt te wijzigen voor het maken van

Nog meer opslagruimte krijgen de ver-

Ontsprongen uit het idee dat iedereen een auto moest kunnen hebben. Dit

een garagedeur in een Rijksmonument, terwijl ze in eerste instantie bijna

bouwers de komende vijf maanden in

werd gelukkig met één stem verschil verworpen. In dat jaar werd ook een

met z'n allen via een amendement tegen waren, kan er toch geen bouw-

speeltuin UJ Klaren.

voorstel vanuit de gemeenteraad gedaan om het college van B&W de vrij-

vergunning verleend worden. Ook Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Aan het Leidseplein wordt al wat geknut-

stellingsbevoegdheid vastgelegd in de 'Verordening tot vaststelling van de

(GS) was voor de wijziging van het bestemmingsplan. Het wijkcentrum en

seld, maar dat is nog maar een beginnetje.

voorschriften ex art.43 der woningwet voor de oude stad' voor het bouwen

de naaste buren van het betreffende pand vonden de argumenten van GS en

Ingrijpende plannen zijn hiervoor in de

in de keurtuinen te ontnemen. Dat voorstel werd aangenomen ook met één

de deelraad niet kloppen en besloten in beroep te gaan bij de Raad van

maak.

stem verschil.

State om te voorkomen dat er toch een bouwvergunning afgegeven zou

Aan de Vijzelstraat wordt druk gebouwd

Het voorstel om B&W deze bevoegdheid tot vrijstelling te ontnemen is een

worden. Op 21 november 2005 heeft de zitting van de voorlopige voor-

zegen voor de tuinen geweest. Vanaf 1970 zijn er verschillende parkeer-

ziening plaats gevonden. GS die in deze de verweerder was kreeg geen

en verbouwd; het gat naast Albert Heijn,

terreinen verdwenen in de Keurtuinen. Alleen in Keurblok XI (tussen

gelijk van de Bestuursrechter ondanks dat drie partijen (Stadsdeel, GS, de

De Bazel, de Burco-hoek. Wat later is de

Leidsestraat en Spiegelstraat) zijn nog twee keurtuinen waarin geparkeerd

advocaat van het bedrijf van de gewenste garagedeur) pleitten vóór de

Munt weer aan de beurt. Hier krijgt de

wordt. Bij het wisselen van eigenaar is het mogelijk om tot herstel van de

garagedeur. Een van de argumenten van de rechter was: “De voorzitter

toren een extra fundering vanwege metro-

keurtuin te komen. Alleen is het jammer dat er toch in verschillende

overweegt dat niet is gebleken dat verweerder de gevolgen van het gebruik

inzakkingsgevaar.

bestemmingsplannen een vrijstelling is opgenomen voor het Dagelijks

van de parkeervoorziening voor het straatbeeld in zijn besluitvorming

bestuur van de deelraad Amsterdam-Centrum voor het onderkelderen van

heeft betrokken. Gelet op het voorgaande acht hij de verwachting gerecht-

Tegen die tijd wordt ook het Westeinde

het tuingebied.

vaardigd dat het beroep van verzoekers in de bodemprocedure gegrond zal

overhoop gegooid voor een grote onder-

Het blijft toch voor bouwlustige mensen moeilijk om van de tuinen af te

worden verklaard. Derhalve ziet de Voorzitter aanleiding het bestreden

grondse parkeergarage.

blijven. In de bestemmingsplannen is als verboden gebruik opgenomen: 1.

besluit te schorsen.

aan- en afvoerwegen voor motorvoertuigen 2. laad- en losdoeleinden 3.

De Deelraad had toch beter naar de argumenten van het wijkcentrum en de

Kortom we zullen nog jaren naar het

horeca- en bedrijfsdoeleinden 4. opslagplaats en parkeervoorziening. Ook

bewoners moeten luisteren. Het betreffende bedrijf kan ook niet echt in de

Vondelpark moeten om even op adem te

het aanbrengen van verharding ten behoeve van een ander gebruik dan

problemen komen want volgens de directeur van het bedrijf zou de parkeer-

komen. Op weg daarheen is het voorlopig

tuinen en erven is niet toegestaan. Met een vrijstelling kan er een tuin-

garage niet bestemd zijn voor het personeel, maar voor klanten die zoals

beter niet de Museumbrug te nemen,

huisje gebouwd worden van ongeveer twintig vierkante meter, maar het

hij zelf vertelde in Zwitserland, de VS en Zweden woonden. Wel hebben wij

want daar stuift het nog drie jaar.

moet wel aan de welstandsnormen voldoen.

alle parkeergarages genoemd die vlak in de buurt lagen en die door het

Vorig jaar maakten bewoners ondersteund door het wijkcentrum bezwaar

bedrijf gebruikt zou kunnen worden. Wij wachten vol vertrouwen de

tegen een bouwplan van een tuinontwerp van een bekende meubelont-

bodemprocedure af.

PS

werper van vierkante witte meubels. Bijna de gehele tuin werd belegd met

Vera Amende
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Verkeer

Er is al veel geschreven over de toestand
op het Weteringcircuit, die volgens mij
een bewijs is voor de zelfredzaamheid
van de mens. Als je ziet hoe daar fietsers,
auto's, trams en legioenen voetgangers
zich met de moed der wanhoop het
afgelopen jaar door die totale chaos heen
hebben gewurmd, langs elke keer weer
omgelegde fietspaden, tramrails, stootranden, stoplichten …
't Is een situatie waar je als iemand er een
maquette van zou maken van zou zeggen:
'Dat kan helemaal niet! Daar moeten vreselijke ongelukken van komen.'
Tot nu toe heb ik niets over doden of gewonden gehoord en het is een godswonder.
Maar ik zal de stukjes in de rubriek Van Been
in ons buurtkrantje Wetering Verbetering er
nog es op naslaan.
Laatst heb ik iemand die ik al 40 jaar ken tot
razernij gebracht door te zeggen dat hij niet
zo sentimenteel moest doen over het IJ. Hij
is nog van de generatie oer-Amsterdammers
die vinden dat het Centraal Station nooit op
die plek gebouwd had mogen worden. En
dat daardoor Amsterdam geen stad aan het
water is geworden. Ik heb niet zoveel met
het IJ en zie het meer als een plas met een
pont die je naar de landelijkheid brengt.
“Van jou hoeft dat water in de Vijzelgracht
RN

zeker ook niet hè?' Nee, inderdaad, ik vind
het een mal restauratief idee en ik ben blij

Ganzen bewaken het Lido

dat niet de hele stad een groot openluchtmuseum is en dat er tenminste één brede,

Wijksteunpunt Wonen klaar
voor de huurverhoging
Grootscheepse woonlastencampagne binnenkort van start

lelijke, rommelige, lawaaiige miniverkeersweg is die bij voldoende mist nog een beetje
doet denken aan Houston Street in New
York, met zijn honderden Aurora's.
Alles waar je in een andere setting zo'n
hekel aan kunt hebben komt op de
Vijzelgracht helemaal tot z'n recht: auto's,
uitlaatgassen, scooters, pizzakoeriers, afbraakpanden. Zelfs die sombere onderdoor-

Terwijl veel verhuurders zich nog het hoofd breken hoeveel huurver-

Bezwaar, klachten, huurverlaging, servicekosten

hoging ze per 1 juli mogen vragen, staat de jaarlijkse woonlastenc-

Bezwaar maken moet vóór 1 juli. Als men bezwaar wil maken wegens

graag willen missen.

ampagne van het Wijksteunpunt Wonen al in de startblokken. De

onderhoudsklachten, moeten die óók vóór 1 juli schriftelijk aan de ver-

Maar ik heb makkelijk praten, want dankzij

huurverhogingsbrieven moeten uiterlijk eind april verstuurd zijn, maar

huurder zijn gemeld, het is verstandig om dat nu al te doen. Als de klach-

die verkeersader woon ik om de hoek extra

door de fanatieke maar weinig doordachte wijze waarop Minister

ten niet binnen 6 weken zijn verholpen, kan men een huurverlagingspro-

rustig aan mijn eigen stukje gracht, met een

Dekker haar ingrijpende huurliberalisatie wilde doorzetten, heerst er

cedure starten bij de Huurcommissie. Deze kan de huur verlagen voor de

iep voor de deur die na een ziekelijke jeugd

op dit moment nog veel onduidelijkheid over de wettelijke regels per

duur dat de klachten niet verholpen zijn en zolang mag de huur niet

(hij was pas 10 jaar oud toen-ie zo'n 20 jaar

1 juli. Ook media en politiek hebben in de verkiezingstijd bijgedragen

omhoog. Ook als de huur te hoog is volgens de puntentelling, kan men een

geleden geplant werd als vervanging van de

aan de verwarring. Zo zouden 'de woonlasten' met 20% verlaagd zijn

verlagingsprocedure starten. Tenslotte worden ook uw servicekosten en uw

grootste en mooiste iep van Amsterdam) het

door de afschaffing van de OZB door het kabinet Balkenende. Met de

watergeld op de Huurverlagingsdag zorgvuldig tegen het licht gehouden.

nu toch wel lijkt gaan halen.

woonlastencampagne 2006 gaat het Wijksteunpunt Wonen helderheid

Wettelijk mogen die nooit hoger zijn dan de werkelijke kosten, ook al wij-

Bomen zijn net mensen, pas als je ze kent

scheppen. De campagne in vogelvlucht.

ken verhuurders daar geregeld van af.

gaan ze voor je bestaan. Ik kreeg namelijk

Al onze medewerkers en vrijwilligers worden geschoold in de praktische

Help mee

dat ik het vast ook niet zo erg had gevonden

toepassing van de wettelijke regels. Op onze woonspreekuren geven zij

De Woonlastencampagne is een groot Amsterdams samenwerkingsproject

dat alle platanen aan de Zieseniskade weg

deskundige informatie, advies en hulp. Vanaf eind april, wanneer ook de

van Huurdersvereniging Amsterdam, ASW en maandblad MUG, de huur-

moesten om die kadewal te vernieuwen.

huurverhogingen in de brievenbussen ploffen, wordt bovendien huis-aan-

dersverenigingen in de stadsdelen, de Huurteams en de woon- en huur-

Nou nee, ik vind het veel mooier zo, met die

gang bij het ABN AMRO gebouw zou ik niet

ook nog door hem voor de voeten geworpen

huis de speciale Amsterdamse Woonlastenkrant verspreid, boordevol

spreekuren van de wijkcentra. Wilt u meehelpen de campagne tot een dave-

aaneengesloten rij 19e eeuwse huizen en

informatie hoe het nu precies zit met de huurregels. Plus handige tips hoe

rend succes te maken? Graag! Neem dan contact op. Wij kunnen bijvoor-

het uitzicht dat je nu hebt tot aan het

u uw woonlasten zo veel mogelijk binnen de perken kunt houden. Als klap

beeld nog veel hulp gebruiken bij het verspreiden van de Woonlastenkrant,

Hirsch-gebouw en de stadsschouwburg en

op de vuurpijl organiseert het Wijksteunpunt Wonen op dinsdag 23 mei

folders, e.d.

het vrijgekomen licht. Hij ontplofte bijna.

(van 14.00 tot 20.00 uur) weer een speciale Huurverlagingsdag. Deze zal

Eibert Draisma

Hij heeft nog nooit een tuin van binnen

plaatsvinden in het Dienstencentrum Laurierhof op de 1e Laurier-

Wijksteunpunt Wonen Centrum

gezien maar een boom in Amsterdam is

dwarsstraat 6. Alle bezoekers krijgen daar gratis hulp bij het controleren

voor hem net zo heilig als het IJ.

van de huur, het watergeld en de servicekosten. Zo nodig wordt men geholpen

Woonspreekuur d'Oude Stadt

met het opstellen van bezwaarschriften, huurverlagingsaanvragen en onder-

Elke woensdag 15-17 uur

houdsklachtenbrieven.

Nieuwe Doelenstraat 55

De krokussen op het Weteringcircuit hebben
alles tot nog toe overleefd.
Michiel Hennus
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Buurt 6 is onderdeel van
het werkgebied van het

Honden in het Vondelpark aan de lijn?

Wijkcentrum d’Oude
door de Leidsegracht,

Of Waarom dit verslag in de
Binnenkrant?

Prinsengracht,

De vraag waarom de honden aan de lijn moeten

Westermarkt,

is moeilijk te beantwoorden. Waarom dit verslag

Raadhuisstraat,

in de Binnenkrant? Omdat als het Stadsdeel Oud-

Paleisstraat, Dam,

Zuid straks een beslissing neemt dit ook de

Stadt en wordt begrensd

Rokin, Munt, Singel,

bewoners van de Binnenkrant en Binnenstad

Koningsplein en

raakt. Ook de bewoners van de aan het Vondelpark

Herengracht.

grenzende stadsdelen worden getroffen.

Verslag commissievergadering
1 februari 2006 n.a.v. de Nota van
Beantwoording.
Naar aanleiding van de plannen van het
Stadsdeel

Het Vondelpark
is
van iedereen
(vervolg)

Oud-Zuid

om

honden

in

MvdH

het

Vondelpark te gaan beperken in hun vrijheid

de commissieleden toegesproken.

met een onderzoek alleen in de zomermaanden.

heeft de Groep hondenbezitters Vondelpark

Wat betreft het voornemen van het stadsdeel

Tevens vonden zij de Vereniging Hondenbezitters

samen met de Dierenbescherming op 24 september

onderzoek te doen naar overlast in het Vondelpark

Vondelpark een volwaardige partij om betrokken

2005 een grote actie georganiseerd.

zijn de Vereniging Hondenbezitters Vondelpark en

te worden bij het onderzoek.

Op 27 september 2005 is er door het stadsdeel

de Dierenbescherming van mening dat dit een

nog een informatieavond georganiseerd waarop

breed onderzoek moet worden onder alle gebruikers

De heer Blaas zegde toe dit te zullen meenemen

men ook nog vragen kon stellen. Ook op deze

van het Vondelpark, verspreid over een heel jaar.

in zijn opzet voor het onderzoek en heeft de

avond heeft de Groep Hondenbezitters Vondel-

Alleen dan kan een representatief beeld gegeven

Vereniging Hondenbezitters Vondelpark uitgeno-

Hondje Shuna, afkomstig uit postcode 1054 TB,

park nog flink van zich laten horen.

worden van de overlast in het Vondelpark en de

digd voor een gesprek. De Dierenbescherming

'Ik kom hier elke dag. Aangelijnd uitlaten zou

Al deze vragen en ingediende zienswijzen zijn door

veronderstelde overlast van honden.

verschrikkelijk zijn. In de buurt ben ik al 2 maal

het Stadsdeel opgenomen en moesten worden

beboet omdat de hond niet aangelijnd was.

beantwoord in een zogenaamde 'Nota van

Portefeuillehouder Joep Blaas zei in zijn reactie

toejuichen. Samenwerking met de Dieren-

Zaterdag en zondag kan ik begrijpen dat de

Beantwoording'

dat er inderdaad een breed onderzoek naar de

bescherming heeft er in het verleden toch uiteinde-

overlast in het park zal komen en dat dus niet

lijk voor gezorgd dat we zover gekomen zijn.

alleen de overlast van honden wordt onderzocht.

Wij houden u op de hoogte.

honden aangelijnd moeten worden bij de terras-

heeft te kennen gegeven ook graag bij dit onderzoek betrokken te willen zijn, wat wij uiteraard

jes. De hondepoepzakjes automaat is een grote

Op woensdag 1 februari 2006 is deze nota be-

verbetering.'

handeld in de vergadering van de Commissie

In een logboek zullen volgens hem niet alleen

Lydia van Oostveen,

Hondje Emma, afkomstig uit postcode 1017 NC .

Openbare

klachten, incidenten en voorvallen, waar honden

secretaris Vereniging Hondenbezitters Vondelpark
De Nota van Beantwoording vindt op de site van

Ruimte

en

Verkeer.

Vertegen-

'Emma komt tweemaal per dag in het park. Alle

woordigers van zowel de Vereniging Honden-

bij betrokken zijn, worden bijgehouden, maar

honden aangelijnd is onacceptabel. Mensen

bezitters Vondelpark als wel van de Dieren-

ook van andere parkgebruikers.

maken sociale contacten. Dat lukt niet met een

bescherming en van de Landelijke Werkgroep

De Commissieleden waren er in het algemeen

Verder nieuws vindt u op de website

aangelijnd hond. Ik kan wel begrijpen dat op

Hondenbezitters waren hierbij aanwezig en hebben

over eens dat men inderdaad niet kan volstaan

www.hondenbezittersvondelpark.nl

elke dag in het park komt. 'Aangelijnd zou vreselijk

Vondelpark zouden niet alleen moeten liggen bij

bij me. We komen hier elke dag'.

loopgebieden voor honden te zijn' en verder bij

zijn. Er zou meer wederzijds begrip moeten zijn

het Stadsdeel Oud-Zuid. Het treft alle gebruikers

Hond Bruin, postcode 1054 VR komt elke dag

'Te nemen maatregelen. Het Stadsdeel zal in goed

b.v. van de joggers voor wandelaars en honden.

van het park.

naar het park. 'Hier aangelijnd lopen is waarde-

overleg met hondenbezitters, bewoners en dieren-

Vooral door de groepen in het weekend wordt je

Hond Lotje, postcode 1015 NL, uit de Jordaan

loos. Poepzakjes vinden we prima'.

bescherming onderzoeken of er mogelijkheden

van de weg gedrukt in de modder'

dus. 'Lotje komt 2 maal per week. Ik zou het heel

zijn uitlaatplaatsen en losloopgebieden voor

Hondje Rammel komt uit postcodegebied 1075 EX

raar vinden als loslopen niet meer zou mogen. In

honden aanwijzen van voldoende omvang en

'Rammel komt hier elke dag. Aangelijnd zou een

de Jordaan is op onverklaarbare wijze de zakjes

wandellengte'

ramp zijn. Op drukke dagen kun je andere regels

automaat verdwenen. Er wordt daar slecht opge-

Laatste nieuws

stellen, dat niet in het hele park loslopen mag'

ruimd. In de zomer stinkt het'.

Op vrijdag 7 april 2006 vond de hoorzitting

Honden Paul, Murphy, Chico, Pien en Ligly.

Hondje Bobby, postcode 1075 XS, wordt elke dag

plaats van het bezwaar ingediend door de

het Stadsdeel Oud Zuid.

bepaalde dagen of een bepaald gedeelte de
honden aangelijnd moeten. De poepzakjes zijn
niet te gebruiken. Ze zitten klem in de automaat'
Naast Emma staat Joey uit postcode 1016 XD, die

Afkomstig uit postcode 1053 CP. 'Aangelijnd in

uitgelaten in het park en soms wel vaker.

Vereniging Hondenbezitters Vondelpark tegen

het park? Gewoon klote. Ik betaal een berg aan

'Aanlijnen in het park is onmogelijk voor een

het 'als verboden gebied verklaren voor honden

belasting. Ze kunnen een losloopverbod nooit

actieve hond. Poepzakjes zijn o.k, maar niet

van het Openluchttheater'.

handhaven. Als we samen in een groep staan is

iedereen gebruikt ze. Kijk maar…'

het niet te controleren. Vrij uitlaten, maar niet op

Hond Kiki, postcode 1075 GP vindt aanlijnen een

koninginnedag'

ramp. 'Sommige mensen rapen de poep niet op

Jong hondje Guzzi spreek uit guzi, postcode 1075

en benadelen zo iedereen. Je wilt mensen er op

Dit zijn de honden en eigenaren die in het park

de hondenproblematiek opgeschort tot na

HV. 'Het zou een ramp zijn voor Guzi. Ze wordt

aanspreken maar dat heeft een risico..

gevraagd zijn naar hun mening. Er is echter nog

het representatieve onderzoek. Door nu het

nu 2 maal per dag uitgelaten in het Vondelpark

Er is nu toch een besluit genomen. Het staat in

een grote groep honden uit de binnenstad die

Openluchttheater tot verboden gebied te ver-

om te spelen. De hondenpoep zakjes zijn niet uit

het Stadsblad, en wel dat in de maanden juni, juli

naar het Vondelpark gaan met hun baasjes. Ik ken

klaren wordt deze belofte gebroken

de houder te halen. Ze zitten muurvast. De zak-

en augustus het openlucht theater verboden is

er nog wel een paar, Daan, Jippes, Dougal,

jesautomaat bij de ingang Koningslaan was in

voor honden. De speelplaatsen, de schapen-

Tjambo, Kinni, Teddy, Willem, Michael, Strummer.

maatregel heeft geleid niet of nauwelijks

één week leeg. De prullebak die er onderhangt

weide en de achterste weide waren al verboden

De komst van de Stadsdelen - er zijn in heel

genoemd. Namelijk dat een groep zwervers

was na het weekend helemaal vol. Het beste is

voor honden. Het Stadsdeel heeft de belang-

Amsterdam 23 000 geregistreerde hondenbe-

met honden vorig jaar overlast hebben ver-

om zelf zakjes mee te nemen'.

hebbenden enorm beperkt tot de bewoners van

zitters- heeft voor speciale problemen gezorgd:

oorzaakt

Honden Luca, Monty en Lief van postcode 1017

Amstelveenseweg, Overtoom en van Baerle-

dieren bewegen zich vrij van het ene stadsdeel

AN komen elke dag in het Vondelpark. 'In de

straat. Op 7 april 2006 is de zitting van de

naar het andere of het nu ganzen of honden zijn.

maatregelen naar aanleiding van incidenten

zomer, juni, juli augustus niet op zondag, dan is

bezwaarschriftencommissie want de Vereniging

Ze lopen of vliegen van het ene beleid naar het

door het Stadsdeel.

het te druk. Er blijft te veel eten liggen. Niet

Hondebezitters Vondelpark heeft hiertegen

anderen. Het Stadsdeel Amsterdam Centrum

iedereen gebruikt de poepzakjes. Voor de grote

bezwaar gemaakt'.

vindt dat 'Uit het oogpunt van dierenwelzijn is

Voor informatie over het verloop zie:

honden zijn ze ook niet geschikt, te klein'.

Honden Harry en Lindy, postcode 1054 ZR.

het voortdurend aanlijnen van honden niet te

www.hondenbezittersvondelpark.nl

De beslissingen (losloopverbod o.a.) over het

'Aanlijnen is niks. Twee poepzakjes heb ik altijd

verdedigen. Er dienen voldoende uitren- en los-

en www.oudzuid.amsterdam.nl/stadsdeelkrant.

MvdH

De VHV heeft om verschillenden redenen
bezwaar aangetekend:
1. het stadsdeel heeft alle maatregelen omtrent

2. Ten tweede wordt de aanleiding die tot deze

3. We maken bezwaar tegen het nemen van
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Open Tuinen
Dagen
De Amsterdamse Grachtenmusea organiseren
ook dit jaar de Open Tuinen Dagen in het
derde weekend van juni. Op 16, 17 en 18
juni wordt een verborgen deel van
Amsterdam zichtbaar als ruim 25 grachtentuinen worden opengesteld voor het
publiek. Dit jaar zullen de Open Tuinen
Dagen in het kader staan van een bijzonder
thema: tuinhuizen en priëlen.
Bij de aanleg van de grachtengordel werden
niet alleen statige huizen en bloeiende tuinen
ontworpen, maar ook spectaculaire tuinhuizen en schilderachtige priëlen. Hier
konden de bewoners naar hartenlust theedrinken, spelletjes spelen en genieten van
het groen. In sommige grotere tuinhuizen
was de bibliotheek van het woonhuis.
De voorbije eeuwen hebben ook hun sporen
in de tuinhuizen achtergelaten. Toch zijn er
nog veel historische tuinhuizen te bewonderen, maar ook zijn er interessante
voorbeelden van recente datum te zien. In
2006 zijn zoveel mogelijk niet eerder opengestelde tuinen met een tuinhuis of een prieel
toegankelijk.

RN

Verkoop en startadressen: Huis met de
Hoofden, Keizersgracht 123; Theater-

Dierenwelzijnsbeleid in Stadsdeel
Amsterdam Centrum

museum,
Museum,

Herengracht
Herengracht

168;

Bijbels

366-368;

Huis

Marseille, Keizersgracht 401; Museum van
Loon, Keizersgracht 672 en Museum Willet
Holthuysen, Herengracht 605.
Op de passe-partout staan alle tuinadressen

Op 29 maart 2004 verscheen de
nota 'Dieren in de Binnenstad'

hun preadviezen en de uitgangspunten van de

bordgroep, die tweemaal per jaar bijeenkwam,

vermeld met een korte beschrijving en

Dierenbescherming zoals verwoord in de brochu-

zijn nu samengevoegd.

wordt er extra toelichting gegeven over de

re 'Dieren in de politiek (2001)'.

Er zijn op een aantal punten van de nota zinvol-

tuinhuizen en priëlen.

In de 'Inleiding' staat: 'dieren behoren bij de

Het Dagelijks bestuur wil zich dan ook inzetten

le maatregelen voorgesteld maar helaas zijn nog

Op alle drie dagen vaart een boot langs ver-

samenleving en dus ook bij de stad, want zon-

om een diervriendelijke samenleving te bereiken.

niet alle voorstellen uitgevoerd. Wel mag de die-

schillende adressen.

der dieren zou de stedelijke samenleving aan-

Dit betekent dat de eigenwaarde van het dier

renambulance over de tramrails rijden bij spoed.

Meer

zienlijk aan levendigheid en waarde inboeten.

centraal staat en als uitgangspunt dient voor de

informatie

is

te

vinden

op:

www.grachtenmusea.nl of via het speciale

Dieren zijn echter in hoge mate afhankelijk

omgang met dieren. Wellicht ten overvloede, we

van mensen' en verder 'Dierenwelzijn is voor

hebben het hier alleen over dieren in de binnen-

De Stand van Zaken wat betreft
'Honden in de stad'

Stadsdeel Amsterdam Centrum een belangrijke

stad ”. Even verder stelt het Dagelijks bestuur

Het stadsdeel heeft een nota hondenpoepbeleid

en serieuze zaak: naast een wettelijk gebod is

voor 'om stadsdeelbreed een stuurgroep in te

met daarin opgenomen een onderzoek naar uit-

aangelijnd moeten worden volgens plan A, B of

het beschermen van dieren, die in hoge mate

stellen. De stuurgroep zal aan de portefeuille-

looplocaties voor honden in voorbereiding.

C, dan is dat een besluit dat alle honden in de

van de mens afhankelijk zijn, een kwestie van

houder rapporteren. Onderwerpen uit deze nota

Wat betreft de uitlaatplaatsen voor honden in het

omringende stadsdelen treft en speciaal de hon-

beschaving. Bij uitvoering hiervan kan vanuit

zullen regulier op de agenda staan'.

Centrum: Er zijn geen honden-uitlaatplaatsen,

den in het Centrum. De werkgroep Dierenwelzijn

politieke richtlijnen het leven van dieren in de
binnenstad een vorm krijgen, die wij ook voor
ons eigen geweten kunnen verantwoorden'.

losloopgebieden of loslooproutes gekomen,

van het stadsdeel Centrum zou in overleg moe-

zodat de honden in het Centrum geheel aange-

ten treden met Oud-Zuid, voor dat een besluit

wezen zijn op het Vondelpark. Als Stadsdeel Oud-

genomen wordt over het Vondelpark.

Alleen de dieren in de
binnenstad?
De komst van de deelraden is gemandateerd om

Zuid besluit, dat de honden in het Vondelpark

Het 'Bestuurlijk kader' beschrijft het ontstaan

het gemeentelijk beleid uit te voeren en nieuw

van het gemeentelijke dierenbeschermingsbe-

beleid te ontwikkelen zoals in deze nota is

leid: “De eerste keer dat in de gemeenteraad van

gedaan. Want in de nota komen veel dingen aan

Amsterdam over een gemeentelijk dierenbe-

de orde: Probleemgebieden van 1 tot 13:

schermingsbeleid werd gesproken was in 1976

Verwaarlozing en mishandeling van dieren,

met de nota-Pais (VVD) inzake gemeentelijk die-

Evenementen met dieren, Vissen en hengelsport,

renbeschermingsbeleid. In 1981 werd de notitie

Honden in de stad, Duiven, Egels, Vlinders, Artis,

van de raadsleden Claassen en Luijten (VVD)

Dierenambulance, Vogels, Medicijnen met verbo-

inzake ondersteuning van de Dierenambulance

den dier-en planten middelen, Kinderboerderijen

ingediend. De nota van de raadsleden Cnoop

en Voorlichting. Tot zover geciteerd uit de nota

Koopmans en de Waart-Bakker (PvdA) “Dieren in

Dieren in de Binnenstad van 29 maart 2004.

tuintelefoonnummer 320 36 60

UW

de stad” bestreek het gehele gemeentelijk terstadsdeel Amsterdam Centrum verschenen

Stand van Zaken Dierenwelzijn in
de Binnenstad

“Parkeerplaats voor de Stadsmus'. Van raadslid

De Stand van Zaken van 13 juni 2005 is een eer-

B.F.C. Frank van Mokum Mobiel '99.

ste rapportage van de werkgroep Dierenwelzijn

Het Dagelijks bestuur wil zich aansluiten bij de

aan het Dagelijks Bestuur. De ambtelijke werk-

visie van deze notitie, gemeentelijke nota's en

groep, die maandelijks bijeenkwam en de klank-

rein. Inmiddels is ook de eerste notitie in het

MvdH
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(Deelraad) politiek stuurt Werelddansen weg van de Dam
(Nationale) politiek stuurt Internationaal dansen onze wereld uit.
(www.sajetnica.nl). Muziek uit alle wereld delen

Beursplein te doen. Daar kreeg Sajetnica wel ver-

Het afknijpen van de mogelijkheden voor de drie

klinkt dan in het hart van Amsterdam en ieder-

gunningen voor.

internationale danshuizen in Amsterdam is

een mag mee doen met volksdansen uit alle

Het is jammer voor de jarenlange traditie, in het

overigens niet beperkt gebleven, sinds dit jaar is

windstreken. Een prachtige gelegenheid voor

hart van onze stad, navel van Nederland, maar

alle subsidie ingetrokken en het is ongelofelijk

jong en oud om elkaars culturen te beleven op

alle voeten zullen blij zijn zonder die nieuwe

maar waar: in heel Nederland blijkt dit besloten

een ongedwongen vrolijke manier en dan is het

onvriendelijk gevaarlijke keitjes. Wellicht gaat de

te zijn.

Steeds horen we van de politiek: Hoe kunnen

oer gezond bewegen ook nog! Dat krijgt steun

politiek die fantastische dansavonden nu voor-

Laat Den Haag eens daadwerkelijk het bewegen

we de verschillende culturen in onze samen-

van de politiek zou je denken, nee hoor:

taan steunen met een uitnodiging om de kosten

en internationaal ontmoeten steunen, daar waar

leving gezellig verenigen of van elkaars

De laatste jaren kreeg het danshuis juist enorm

te betalen, zoals ze ook voor de parkeeronthef-

de mensen ( ja, ja, HET VOLK ZELF) het al jaren

verschillen genieten?....Is er iets leuks, van de

gedonder met het stadsdeel over het neerzetten

fingen zorgen voor alle hoge gasten auto's die bij

met veel plezier doen: Hou het mogelijk, de

mensen zelf, voor bewoners en bezoekers,

van de geluids- en spullenwagens: Die mogen

feestjes in het paleis de hele avond op kosten van

gezondheidsfactor is groter dan die hele stoffige

toeristen, tegelijk?...

niet op de Dam!

het stadsdeel op de Dam mogen parkeren (en

Noord-Zuid metro aan subsidie op slokt!

Al veertig jaar organiseert Danshuis Sajetnica de

Daarom is besloten deze zomer, 24 augustus,

lang niet zo gezond voor de openbare ruimte zijn

jaarlijkse "Dansen op de Dam"-avond

tussen 20 en 23 uur het Damdansen op het

als een avond werelddansen).

T i ps

Een
schrijver bij
u thuis?
Voor de tweede keer vindt het proza- en
columnistenfestival 'Verhaal halen' plaats in
Amsterdam.
Vijftig gerenommeerde prozaschrijvers en colum-

C. van Manen, Dambuurtbewoonster

Nationale Straatspeeldag

Dienstmededeling

3VO organiseert jaarlijks in meer dan duizend straten de 'Nationale straatspeeldag'. Woensdag 31

Al verschijnt de Binnenkrant slechts vijf maal

nisten dragen vier keer per dag uit eigen werk

mei 2006 is het weer zo ver. De Nationale straatspeeldag staat al 16 jaar bekend als speeldag. U

per jaar, toch is het voor de vrijwilligers vaak

voor in woonhuizen, woonboten en ateliers. Zo

sluit een straat af voor het verkeer zodat kinderen eens per jaar veilig kunnen spelen. U kunt bij-

een hele toer alles op tijd voor elkaar te

ontstaan er persoonlijke ontmoetingen tussen

voorbeeld spelen organiseren die verband houden met veilig verkeer. Vele buurtverenigingen

krijgen. Help mee, versterk de redactie of

schrijvers en publiek, die bij theaterfestivals

maken er een gezellige dag van. Daarnaast zijn er buurthuizen, basisscholen, 3VO-vrijwilligers

draag bij met ingezonden stukken.

onmogelijk zijn.

en bewonersgroepen die jaarlijks een Straatspeeldag in hun straat of wijk organiseren.

De organisatie van het festival zoekt vijftig gast-

De Nationale straatspeeldag is hét moment van het jaar om bij burgemeester of wethouder aan-

Over de bezorging kwamen enige klachten

vrouwen en -heren die hun huiskamer, atelier of

dacht te vragen voor een verkeersprobleem in uw straat of buurt. U kunt met kinderen uit de

binnen. De een was kwaad omdat zijn NEE-NEE-

woonboot in het centrum van Amsterdam

buurt een rondleiding geven langs gevaarlijke plaatsen en uitleggen hoe u en de kinderen dit

sticker niet gerespecteerd werd, terwijl anderen

beschikbaar willen stellen op zaterdag 23 en

ervaren.

zich afvroegen waar de Binnenkrant nou bleef.

zondag 24 september.

Meer info op: www.3vo.nl

We melden het aan de verspreider in de hoop op
beterschap.

Wilt u een schrijver en een kleine groep liefhebbers bij u thuis ontvangen? Stuur naam, adres,
postcode, telefoonnummer en/of emailadres naar:
Stichting Dichter aan huis,
Antwoordnummer 10986,
2501 WB Den Haag (géén postzegel).
Voor telefonische inlichtingen: 070-346 57 86.

Pottenbakkerij de Walvis
exposeert

U kunt ook reageren per e-mail:

Keramiektentoonstelling op zaterdag 13 mei van 12.00 tot 17.00 uur. Hier is kleiwerk tentoonge-

festival@dichteraanhuis.nl.

steld van kinderen en volwassenen. Onder andere vazen, olifanten en droomhuizen gemaakt tij-

Expositie
Op andere
gronden

dens de cursus in het afgelopen seizoen in Pottenbakkerij de Walvis.
Het adres is: Nieuwe Looiersstraat 96, telefoon 623 42 98.
Het is dan ook mogelijk om in te schrijven voor september!

Colofon
De Binnenk®ant verschijnt 5x per jaar onder
auspiciën van Wijkcentrum d’Oude Stadt.

Redactieadres

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

Redactie

DE VIER HOOFDGRACHTEN

Cor van Snippenberg, Leonard Harten,
Ulrike Weller, Paul Spoek, Margriet van der Helm,
Esther Goedvolk, Albert Jan Tuijn

Fotografie
Ria Nijland

'Op andere gronden' toont een selectie uit de

Vier lezingen op maandag 8, 15, 22 en 29 mei, 20 - 22 uur

enorme hoeveelheid bouwprojecten waarvoor

Twee wandelingen op zondag 21 mei en 4 juni, 11 - 13 uur

Nederlanders in alle uithoeken van de wereld

Hans Tulleners wijden vier avonden aan de Singel, Heren-, Keizers- en Prinsengracht en hun

Opmaak

belangeloos hun kennis, tijd en energie inzetten

monumentale huizen en vooral hun interieurs. Op de twee wandelingen bekijken we elke keer

Druk

om er de levensomstandigheden te verbeteren

ook één historisch huis van binnen.

Te zien tot 20 mei

Plaats: Wijkcentrum d'Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, Prijs: 30 euro

ARCAM, Architectuurcentrum Amsterdam

Inlichtingen en opgave: 622 22 13 of per e-mail: hanstulleners@zonnet.nl

Jeroen Vernooij

Buro BlauwBrug - Amsterdam
Drukkerij Dijkman Offset, Diemen

Advertenties

e-mail: adverteren@binnenkrant.nl

Verspreiding

Verspreid Express

Prins Hendrikkade 600

Kopij

www.arcam.nl/exposities/programma_nl.html
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Gassan Diamonds is gevestigd in
de oudste, voormalig door stoom
aangedreven diamantslijperij van
Amsterdam
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Binnenk®ant #35 verschijnt begin juli,
kopij inleveren vóór 5 juni 2006.

BINNENK ANT
Voor rondleidingen zeven dagen
per week geopend
Nieuwe Uilenburgerstraat 173-175
020- 622 53 33 www.gassandiamonds.nl

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

