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De redactie van de Binnenkrant kreeg op 9 september de gelegen-

heid om mevrouw Codrington wat beter te leren kennen. Ze is dan

net terug van een korte vakantie in Portugal. Het grootste deel van

de zomer had ze hard gewerkt aan de begroting. Naar de begroting

zijn we best benieuwd, maar die was nog niet openbaar. (Red.: Het

‘meetbaar programakkoord’ is nu te vinden op de website van het

stadsdeel: www.centrum.amsterdam.nl)

Hoe staat het stadsdeel er financieel voor? Zijn we armlastig of is er

armslag?

In 1998 zag ik als gemeenteraadslid hoe de wethouders Pauline

Krikke, Guusje ter Horst en Ruud Grondel de binnenstad ‘er even bij

deden’. Er waren toen voortdurend zorgen over de financiën van de

Binnenstad.

Het vorige stadsdeelbestuur is vier jaar geleden begonnen met be-

zuinigen. De financiële positie is in 2006 inmiddels een stuk gezon-

der. We hebben nu keus voor een aantal prioriteiten bij de begroting.

Bij onderwijs moeten de middelen verdeeld worden over 13 scholen.

We willen niet alleen zorgen voor goed onderwijs maar ook voor

goede gebouwen. De staat van onderhoud is belangrijk en ook of het

er schoon is. De mensen kijken naar de cito-score, maar voor mij is

kwaliteit van omgeving en van onderwijs even belangrijk.

De achterstand tussen de kinderen moet al aangepakt worden in de

voorschoolse opvang, vervolgens komen kinderen in de tussen-

schoolse opvang en in de naschoolse opvang. Ook andere partijen

hebben nu die keus gemaakt. Ik ben voor de brede school voor alle

kinderen in de binnenstad.

Per 1 januari 2007wordt deWelzijnswet vervangen door de

WMO (Wetmaatschappelijke ondersteuning). De gemeenten

krijgen de verantwoordelijkheid ommet de zorginstellingen

huishoudelijke hulp, aanpassingen aan de woning of

maaltijd-verstrekking te organiseren. Er is wel geld om de

loketten WMO-proof te maken, maar er moet ook kundig

personeel komen om te kunnen beoordelen of een aanvrager

wel in aanmerking komt voor hulp. Het is nog niet duidelijk

hoeveel geld we daarvoor krijgen. Hierover is een brand-

brief verstuurd aan het ministerie.

Is een nieuw stadsdeelkantoor niet erg duur en overbodig?

Onze ambtenaren werken nu op vier lokaties. We zien ze

liever onder één dak werken. Dat bespaart tijd en komt

de kwaliteit van het werk ten goede. De huidige werkplek-

ken voldoen niet alle meer aan de huidige Arbo-eisen. Ik

ben voor multifunctioneel gebruik van een gebouw en

voor flexibele werkplekken.

Is er spanning tussen de taken van de centrale stad en die

van het stadsdeel?

De dienstverlening aan de burgers moet via de stadsdelen.

De burger mag bij het loket niet doorgestuurd worden. We

moetenmeer kijken naar de stad als geheel, bijvoorbeeld bij

een subsidieaanvraag.

De sfeer in het dagelijks bestuur schijnt beter te zijn dan in de vorige

periode. Wordt er nog wel politiek gestreden?

Samenwerking is belangrijk. Je kunt met elkaar rollebollen over de

inhoud, prima, maar persoonlijk kwetsen of iemand beledigen,

daartegen zal ik me altijd verzetten. Ik ben oplossingsgericht. Als

bestuurder vind ik dat we alle drie aan onze trekken moeten komen.

Ik wil duidelijke keuzes maken en kan deze ook verdedigen bij de

fractie van GroenLinks.

Hoe zit dat met ‘coördinatie milieu’?

Bij het Milieubeleidsplan kijk ik naar alle aspecten. Ik moet mijn

collega’s Els Iping en Anne Lize van der Stoel advies geven en er op

aanspreken. Ook met Marijke Vos van de Centrale Stad en met de

provincie is overleg. Milieuknelpunten als grondwater en lucht-

kwaliteit moeten we aanpakken.

En ‘coördinatie Leidsebuurt’?

We kijken alle drie integraal naar een bepaalde plek. Voor Els zijn

dat de Wallen, voor Anne Lize is het de Oostelijke Binnenstad en voor

mij de Leidsebuurt. Daar is veel achterstallig onderhoud. Bij het

Leidseplein is een verkeerskundig onderzoek verricht bij de ge-

bruikers. Het plein moet zodanig ontwikkeld worden dat het

voldoet voor alle partijen; bewoners en gebruikers. Een opwaardering

van het plein is nodig. Dat kost 40 à 50 miljoen.

Uw portefeuille bevat ook ‘diversiteit’. Hoe staat het daar mee?

Op het moment komt de homo-emancipatie in de knel. We dachten

dat is af, maar dat is niet zo. Hoe gaan we ommet andersdenkenden,

anders voelenden en zwart-wit. Iedereen is welkom in de Binnenstad.

De diversiteit staat in het centrum toch ook onder druk door het dure

vastgoed?

Diversiteit is belangrijk; met werken, wonen en recreëren voor jong

en oud, autochtoon en allochtoon. De binnenstad wil al deze

functies vasthouden. We proberen met projectontwikkelaars en wo-

ningbouwverenigingen de menging te bevorderen. Het is een

opdracht voor het dagelijks bestuur om hieraan extra impulsen te

geven.

Hebt u nog een hartewens?

Een goede sfeer in het stadsdeel vind ik belangrijk. Dat over vier

jaar de bewoners trots en tevreden zijn over de plannen en ont-

wikkelingen en met een glimlach over het stadsdeel praten en ook

een beetje tevreden zijn over hun stadsdeelbestuur.
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Wil Codrington
Sinds het voorjaar heeft deelraad Amsterdam-Centrum een

nieuw dagelijks bestuur. Els Iping (PvdA) en Anne Lize van der

Stoel (VVD) bleven zitten, maar Guido Frankfurther (D66) moest

na de verkiezingen zijn positie afstaan aan Wil Codrington

(GroenLinks).

De portefeuille van Wil Codrington bevat onder meer financiën,

onderwijs en welzijn. Met deze onderwerpen is ze heel ver-

trouwd. Zij begon in 1974 als verpleegkundige en groeide daarin

door. De afgelopen acht jaar was ze gezondheidsvoorlichter bij

Amsterdam Thuiszorg en tevens gemeenteraadslid. Daar werd

ze voorzitter van de Rekeningencommissie, vice-voorzitter van

de gemeenteraad en woordvoerder binnenstad voor financiën,

welzijn en onderwijs.

Daarnaast bevat haar nieuwe portefeuille ook sport, cultuur,

diversiteit, creatieve economie, coördinatie milieu, coördinatie

Leidsebuurt en Wet maatschappelijke ondersteuning.

…. Het ontwerp van Ronald Rietveld voor het Mr.

Visserplein zal vast velen aanspreken, maar

helaas is het een luchtkasteel, een fraaie fantasie

zonder relatie met de werkelijkheid. Kennelijk

heeft de ontwerper zich niet verdiept in de tech-

nische mogelijkheden, noch in de financiële

aspecten. Vreemd dat bij het toekennen van zo'n

prijs de uitvoerbaarheid van een ontwerp niet

wordt meegewogen.

Dit ontwerp is onuitvoerbaar. De tunnelconstructie

kan geen water bevatten omdat de constructie

niet vast gefundeerd is, maar drijft. Het gewicht

van de bak met inhoud en opbouw moet binnen

grenzen constant blijven, anders komt de hele

zaak in beweging. Daar past geen waterreservoir

in. Een paar jaar geleden werd een voorstel van

een buurtgenoot om de tunnelbak te bestemmen

tot sportcentrum met zwembad om diezelfde

reden als technisch onuitvoerbaar afgewezen.

Ook zullen volgens mij gemeente en stadsdeel

nooit besluiten tot een invulling die geen geld op-

levert in de vorm van huur, uitgifte in erfpacht of

verkoop. Bovendien is een deel van de tunnel al

een paar jaar geleden definitief omgebouwd tot

warmte-krachtcentrale.

Ronald Regensburg

Ronald Rietveld reageert
hierop….
….Ik heb een vriend die waterbouwkundig inge-

nieur is het probleem voorgelegd. Wel een pro-

bleem, maar zeker niet onoverkomelijk en met de

moderne techniek relatief eenvoudig op te lossen.

Er zijn helaas altijd mensen die van nature de nei-

ging hebben eerst bij de problemen te beginnen

en daarna pas naar mogelijke kwaliteiten kijken.

Die gedachte past absoluut niet in de traditie van

de ontwikkeling van Amsterdam. Denk maar eens

aan wat er nu bij de NZ lijn aan moderne civiele

staaltjes worden verricht en verder terug welke

problemen Amsterdam heeft moeten overwinnen

op het water. Daar zijn heel wat ingenieuze

oplossingen voor bedacht. Ook de vakjury met

architecten zag geen enkel probleem met mijn

voorstel. Zij zagen behalve een aantal civiel-

technische aanpassingen vooral de overdaad aan

kwaliteit en meerwaarde voor de stad.

Meer reacties vindt u op pagina 2

Commentaren en Reacties Ontwerp Mr. Visserplein
van Ronald Rietveld.

Op zaterdag 4 november 2006 vindt de ze-

vende Museumnacht Amsterdam (n8) plaats.

40 musea openen hun deuren van 19.00 tot

02.00 's nachts en organiseren bijzondere acti-

viteiten. Het programma is te vinden op:

www.n8.nl/museumnacht

Op 11 november is het Sint Maarten. Zodra het

een beetje schemert gaan vele kinderen weer

op pad met een lampion en een lied. Bij iedere

deur zingen ze een liedje en na dat liedje reke-

nen ze op een traktatie.

Op zondag 19 november komt Sinterklaas met

zijn Pieten per stoomboot over de Amstel aan.

Om 11.00 uur is de vloot bij het Amstelstation.

Even later gaat de Magere Bug al open. Dan

varen ze via Nieuwe Herengracht en Schippers-

gracht naar het Scheepvaartmuseum waar

burgemeester Job Cohen rond 12.00 uur het

hoge bezoek verwelkomt. Daarna zet Sint zijn

tocht voort vanaf de rug van Amerigo, vergezeld

door een horde Zwarte Pieten én een feestelijke

stoet met dieren, acrobaten, stripfiguren,

clowns en muziek, via de Prins Hendrikkade,

Damrak, Dam, Rokin, Muntplein, Vijzelstraat

en Weteringcircuit naar het Leidseplein. Rond

15.00 uur spreekt Sinterklaas hier alle Amster-

dammers toe vanaf het balkon van de Stads-

schouwburg.

De gierzwaluwen zijn eind juli vertrokken naar

Zuid-Afrika. Sommige paartjes hebben met succes

twee jongen grootgebracht. Dit geldt voor onge-

veer een kwart van de populatie. De gierzwaluwen

die geen nest hadden zochten in mei, juni en juli

naar een geschikte plek. De kans er een te vinden

is klein omdat openingen, met daarachter een

ruimte, in gebouwen steeds minder voorkomen.

De gierzwaluw moet zijn nest vliegend kunnen

bereiken. De vogel is uitgerust met klauwtjes

waarmee hij zich aan ruwe oppervlakken kan vast-

houden. Van de grond opvliegen is niet mogelijk.

De vogels die geen nest hebben overnachten in de

lucht op drie kilometer hoogte. Dat zijn de vogels

die in de avonduren luidruchtig zijn en in grote

groepen door de straten vliegen. De vogels met

jongen hebben het druk om deze groot te brengen.

Een gierzwaluw eet meer dan 20.000 insecten per

dag. Een paartje met jongen vangtmeer dan 50.000

insecten voor de jongen en voor zichzelf. Eind juli

vliegen de jongen uit en vertrekken direct naar

Afrika. De oudervogels gaan enkele dagen later.

Wat kunt u
doen?
U kunt een speciale

nestkast ophangen

aan de gevel. Dit is

een kast van vezel-

beton die bevestigd is aan een beugel met vleugel-

moeren. U kunt zorgen voor alternatieve nest-

gelegenheid door één of meer nestkasten aan de

gevel te hangen.

Stadsdeel Centrum verleent subsidie voor deze

aktie. Heeft u een lange gevelwand met een dak-

overstek, dan kan er een serie nestkasten worden

opgehangen met een hoogwerker!

Wij zorgen daarvoor.

Wilt u meedoen met deze actie? Mailen of bel ons.

Margriet de Hooge:

ms.onderneming@xs4all.nl of telefoon 418 10 74

Gerard Schuitemaker:

g.gierzw.schuitemaker@hetnet.nl of telefoon

616 47 59

Agenda Nestkasten voor gierzwaluwen.

IK HEB GEEN PERSBERICHT OF STUK OF WOON
INFORMATIE ZUIDERKERK ONTVANGEN

BBB/peter
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Een Wandeling door de
Nieuwe Uilenburgerstraat
Hoezo nieuw? In het begin van de vorige eeuw was de Uilenburgerstraat

een straat vol onbewoonbaar verklaarde woningen maar toch ook met veel

onverklaarbaar bewoonde woningen. Mensen leefden met hele gezinnen in

erbarmelijke omstandigheden in vochtige kelders aan kleine zijsteegjes.

Uiteindelijk besloot de gemeente de zaak te saneren. Sloop en nieuwbouw

volgden en voilà de Nieuwe Uilenburgerstraat bestond.

Het is eigenlijk een beetje saaie straat, hij ligt achteraf, er lopen niet veel

mensen, veel minder dan op de Jodenbree. Alleen bewoners en mensen die

er hun auto hebben neergezet en snel weer naar het gezellige gebied om de

markt en stadhuis willen, lopen er. De bomen geven een zekere allure aan de

straat en als je vanaf de Steenvoetssluis komt zie je meteen rechts het

majestueuze gebouw van Gassan Diamonds. Veel bezoekers daar, vooral met

bussen uit het buitenland aangevoerd. Komen er eigenlijk wel Nederlanders

en Amsterdammers? Persoonlijk voel ik er niet zoveel voor een diamantje te

kopen. Je bent het zo kwijt want als je het in je zak steekt vind je het nooit

meer terug. Maar: Als je er een nodig hebt, koop dan bij het familiebedrijf

Gassan, alleen al omdat ze de trouwe sponsors van onze krant zijn.

We lopen verder de straat in en passeren recente nieuwbouw waar mensen

hun balkons soms gebruiken als opslagplaats. Foei!

Dan is er een zijstraatje tegenover de Batavierstraat, ook al nieuw, en dit

straatje dat naar het water leidt, heet de Uilenburgerwerf, toe maar. De

straatnamencommissie van de gemeente was goed op dreef toen ze die naam

vergaf. Vervolgens weer nieuwbouw. Wat opvalt is dat de lantaarnpalen voor

dit gebouw van een neerwaarts gerichte puntenkrans is voorzien. Zeker om

brutale mastklimmers te verhinderen naar boven te klauteren en naar binnen

te kijken om over erger maar niet te spreken.

Op nummer 91 zien we, we hebben vandaag geluk want de poort is geopend,

de Uilenburger Synagoge. Een architectonisch juweeltje, dat goddank gered is

van verval en ondergang. Er zijn concerten, er zijn partijen en ook wordt het

nog als sjoel gebruikt. Ook is er ruzie over. Iets met professor Heertje of zo.

Het poortje ernaast geeft toegang tot de werkplaats van de heer ’t Mannetje

die daar historisch gevelstenen en dergelijke herstelt. Verderop in de muur

zit een grote steen met het Amsterdamse Wapen en daaronder het jaartal

1596. Wat zijn we al oud.

Vervolgens passeren we PubliekeWerken, de Afdeeling Rioleering en Bruggen.

Vroeger hadden de mensen eee’s te veel. Nu resideert daar Dienst Infrastruc-

tuur, Verkeer en Vervoer. Er staan op de opslagruimte nog ornamenten van

de hekwerken op de Nieuwmarkt. Ach ja, iedereen maakt wel eens een

vergissing. Ik heb lang geprobeerd die toenmalige Nieuwmarkt mooi te

vinden. Het lukte niet. Maar nu met de nieuwe inrichting vind ik het een

schitterend plein.

Ik laat de lezer nu even daar staan voor de Afdeeling Rioleering. Er blijkt

toch meer over die Nieuwe Uilenburgerstraat te vertellen dan ik gedacht had.

Volgende keer vervolgen we onze tocht.

CVS

Airworld

•Puntjes•
Op de zaken vooruit lopen: Bij Albert Heijn

zijn al op 4 september de eerste pepernoten

gesignaleerd. Te gek voor woorden.

Als je aan de markt woont moet je tegen

wat herrie kunnen. Dat kunnen de meesten ook

wel want er staat heel wat tegenover. Maar er is

één wagentje dat de kramen ’s ochtends en ’s

avonds rondbrengt dat het wel erg bont maakt.

Het kreng rijdt op ijzeren wieltjes, niet alleen

die wieltjes maken lawaai maar ook nog eens de

ijzeren kramen ketsen tegen elkaar op. De zege-

ningen van de rubberband zijn bij die firma nog

niet doorgedrongen.

Het was me al een tijdje opgevallen: tijdens

de werkzaamheden aan de Mozes en Aäronkerk

bleek de Christusfiguur op de timpaan grijs

geschilderd. Misschien is het grondverf dacht ik.

Toch maar met het Mozeshuis gebeld. “U krijgt

het nieuws heet van de naald”, zei de meneer

aan de telefoon. We hebben hem juist weer wit

geschilderd. Dat grijs was geen gezicht!

Begin augustus werd de noordzijde van het

Waterlooplein getroffen door een reeks vreemde

stroomstoringen. Soms viel het licht in één kant

van de woning uit, soms helemaal en het huis

ernaast niet. De langste storing duurde meer

dan vier uur. Op de markt had de koffiekraam

geen stroommaar de patatkraam wel. Naar ver-

luidt wordt bij particulieren na een vier uur lange

storing na twee maanden € 40 op de energie-

rekening in mindering gebracht.

Op het oplopende trottoir voor het

Rembrandthuis is het erg smal en druk. Toch

menen enige zorgeloze tiepjes van de Hoge

Kunstschool dat ze nog wel een paar fietsen aan

de op het midden van die smalle stoep staande

lantaarnpaal moeten vastzetten. Buitenlanders

wijken uit naar het fietspad en…. Kan die

lantaarn daar weg?

Het is een maandagmorgen in juli. Het is

kwart over zes ’s ochtends. De bewoners van

het Rapenburgerplein en Nieuwe Herengracht

worden uit hun slaap gerukt door een heidense

herrie. De motorzaag gaat in een van de mooiste

en schaduwrijkste bomen op de Scharrebier-

sluis. Volgens de mannen die de klus klaren,

heeft de iepenziekte toegeslagen. Twee dagen

later is een volgende boom, eveneens minstens

zeventig of tachtig jaar oud, aan de beurt. De

buurt is stomverbaasd. Te meer omdat nergens,

niet in het krantje van de deelraad Centrum,

evenmin op hun site en ook niet via een buurt-

brief, deze bijltjesdag werd aangekondigd.

Moesten de boomhakkers daarom zo vroeg aan

de slag?

•

•

•

•

•
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Vervolg reacties op ontwerp van
Ronald Rietveld

…. In het Parool het stuk gelezen over je plan

voor het Mr. Visserpein, de water Moss Rocks.

Ongeveer hetzelfde artikel heb ik twee weken

geleden gelezen in de Binnenkrant. Als buurt-

bewoner ben ik erg enthousiast over je ontwerp.

Het thema en de bijbehorende grootstedelijke

allure geven dit deel van de binnenstad weer

alle aandacht die deze historische plek verdient.

Graag zou ik je ontwerp gehonoreerd willen

zien. Heb je enig idee wat de procedure nu gaat

worden bij de gemeente? Ik zou graag iemand

bij de gemeente willen benaderen om kenbaar

te maken dat ze dit plan moeten uitvoeren. Heb

jij enig idee bij welke afdeling van de gemeente

Amsterdam ik mijn enthousiasme kenbaar kan

maken?

Jos Blankhorst

.... dat ontwerp van Ronald Rietveld, prijs-

winnaar Prix de Rome 2006, voor het Mr. Visser-

plein is echt opzienbarend... een totaal ander

kwaliteit voor het plein,dat jarenlang als tocht-

gat werd aangeduid.... ik hoop dat dit ontwerp

een kans krijgt en dat eventuele technische

problemen voortvarend worden aangepakt .…

de moeite waard om de buren erop te atten-

deren.… en natuurlijk het stadsdeel erop aan-

spreken.…hetMr. Visserplein als volwaardig plein

en monument .... een onverwachte verrassing

Baul Verhulst

…. Ik vind je ontwerp erg goed, vooral ook

omdat de ruimte eindelijk weer eens leuk wordt

voor voetgangers, en het veel groener is. Het

lijkt me goed als er zo veel mogelijk van je plan-

nen en ideeën worden meegenomen in het

daadwerkelijke plan. Vooralsnog is dat niet zo.

Lydia Geijtenbeek

Deelraadslid Amsterdam Centrum

Amsterdam Anders/ De Groenen

De Vredestichter

Op de hoek Uilenburgsteeg en de Jodenbreestraat

voor de Hoge School stond een Italiaans groepje

fietsers. Vader, moeder, nog een vrouw en wat

kinderen. Ze keken onhandig in kaarten en lachten

en praatten zorgeloos met elkaar. Maar ja, ze

blokkeerden wel het fietspad. Buitenlanders die

hier op bezoek zijn denken dat fietsen “fun” is.

Weten zij veel. Fietsen is bittere ernst in Amster-

dam. De fietser is alles geoorloofd en wee degene

die zich dat niet realiseert en ze voor de voeten

loopt.

In de verte op de Valkenburgerstraat sprong het

licht voor fietsers op groen en stormden ze nader.

Langs de Albert Heijn en Nam Tin en daar begonnen

ze te schreeuwen. Terwijl ze er nooit een been in

zien om over de stoep te rijden moesten en

zouden ze nu over het geblokkeerde fietspad. “Op

zij”, “Aan de kant” en “Opsodemieteren”, waren de

aanwijzingen die het groepje Italianen naar zich

toe geslingerd kregen. De Italianen begrepen het

niet. Een grote junkachtige jongen passeerde de

groep, draaide zich al tierend om en fietste daarbij

een jongetje tegen de vlakte. Daarbij kwam hijzelf

ook ten val.

Nu werd pa Italia kwaad en begon in het Italiaans

de namen van geslachtsdelen te roepen. De

inmiddels opgeklauterde junkachtige jongen wilde

pa Italia aanvliegen onder het terugkaatsen van

de Italiaanse geslachtsdelen. De mensen op de

terrassen aan de overkant bij Soup Enzo en het

koffiehuis ernaast keken met open mond toe.

En toen was daar ineens die man. Heel snel liep

hij naar het gevallen huilende jongetje, tilde hem op

en overhandigde hem aan zijn moeder. Vervolgens

draaide hij zich om en hield de junkachtige

jongen, die papa Italia wilde aanvallen in

bedwang. De junkachtige jongen zweeg opeens,

raapte zijn fiets op en verdween pijlsnel richting

Anthoniebree.

De monden op de terrassen sloten zich. De

fietsende familie besloot van het fietspad af te

gaan en verder op de stoep te gaan overleggen.

Dat was maar goed ook want in de verte voor

Albert Heijn naderde een nieuw peloton met ge-

zwinde spoed.

De vredestichter was opeens verdwenen.

CVS
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Groot Waterloo
Groot Waterloo wordt begrensd

door Amstel, Nieuwe Herengracht,
Oosterdok, Oude Schans en Zwa-

nenburgwal

Buurtnieuws
Van onze correspondent Ronald Regensburg

Openbaar toilet Waterlooplein
Eindelijk lijkt er uitzicht te komen op de al jaren

door demarkt en door veel bewoners gevraagde

toiletvoorziening op het Waterlooplein. Toen

eenmaalwas besloten tot plaatsing van een zoge-

heten “MVG” (man-vrouw-gehandicapte) toilet-

huisje, bleek het moeilijk om een geschikte plek

te vinden. Op het moment waarop ik dit schrijf

ligt het ontwerpbesluit voor vrijstelling van het

bestemmingsplan ter inzage op het voorlich-

tingsloket van het stadsdeel (van 24 augustus tot

enmet 4 oktober) voor plaatsing direct naast het

NUON gebouwtje op het midden van de markt

nabij de Houtkopersdwarsstraat.

Uitmarkt 2006
De Uitmarkt was dit jaar groter dan ooit en be-

zette een deel van onze buurt. De reacties uit de

buurt variëren naar gelang de situatie in de om-

geving van de eigen woning van “gezellig” tot

“onaanvaardbare overlast”. De voorafgaande

voorlichting over de Uitmarkt, met daarin onder

andere een klachtennummer, blijkt in een deel

van de buurt helaas niet te zijn bezorgd. In de

volgende vergadering van de bewonersraad (zie

ook hieronder) zal de heer Pieter Teepe namens

de organisatie van de Uitmarkt de evaluatie

komen bespreken met de dan daar aanwezige

bewoners.

Illegale logies-inrichting
Rapenburgerstraat
Het stadsdeel is bezig een einde te maken aan

het verhuren van appartementen in Rapenbur-

gerstraat 155-157 als hotel/logies-inrichting in

strijd met het bestemmingsplan en zonder ge-

bruiksvergunning. De laatste mij bekende actie

van het stadsdeel was de eigenaren gelasten

deze exploitatie te staken en het opleggen van

een dwangsom bij constatering van overtreding

van de lastgeving.

Verbouwing voormalige
Dirk v.d. Broek
Eigenaar de Kroonenberg groep heeft plannen

om de ruimte aan het Waterlooplein waar voor-

heen Dirk v.d. Broek was gevestigd te verbou-

wen. De ondergevel wordt daarbij in een lijn

gebracht met de gevel erboven, zodat er geen

makkelijk vervuilende hoekjes meer zijn. Naar

verluidt komen er twee nieuwe winkels.

Buurtvergadering
De volgende buurtvergadering, beheergroep open-

bare ruimte gevolgd door bewonersraad, wordt

gehouden op dinsdag 7 november van 19.30 tot

22.30 in het Mozeshuis, Waterlooplein 205.

Voor de beheergroep staat de evaluatie van de

Uitmarkt op de agenda, waarvoor de heer Pieter

Teepe namens de organisatie van de Uitmarkt

aanwezig zal zijn.

Voor de bewonersraad is uitgenodigd de heer

Dick de Booij over handhaving vanuit de sector

Bouwen en Wonen van het stadsdeel.

Een bezoek aan het
Stedelijk Museum CS
Op een middag besloten we nu eindelijk eens naar het tijdelijk Stedelijk

Museum te gaan nabij het CS. Het is nog een hele wandeling erheen, maar

je blijft in de Groot Waterloobuurt, dus heimwee krijgt geen kans.

De Oosterdokskade is vanwege de drukke bouwwerkzaamheden niet meer

toegankelijk voor voetgangers, maar er ligt over het water langs het eiland

een loopbrug. Je passeert het Botel en het drijvende Chinese Restaurant. Na

een hoek te hebben gemaakt sta je voor een hekwerk. Is het hier? Vraag je

je af. Ja, maar hoe? Je loopt over een rommelig zandterrein en dan zie je een

bord Gemeente Museum CS. Met de lift naar de tweede verdieping.

Hier is de bijzondere tentoonstelling Airworld ingericht. Omdat onderge-

tekende vroeger in de luchtvaart werkzaam was (zie ook www. gelogeerd.

blogspot.com) en wel bij onze roemruchte KLM, interesseerde hem die ten-

toonstelling in hoge mate.

Bij de kassa’s hangen voor de ramen grote foto’s van stewardessen van

verschillende maatschappijen in hun respectieve uniformen. Dat er ook

stewards waren wordt een beetje weggemoffeld. Eenmaal binnen zien we

foto’s uit de geschiedenis van de luchtvaart en allerlei probeersels van vlieg-

tuigen, sommige ingericht als een restaurant met losstaande tafels en

stoelen, zo te zien. Dat zal me een rommel gegeven hebben als er eens een

harde landing werd gemaakt. Vliegers spreken over een harde landing als

een positieve landing, maar dit terzijde. Ook veel watervliegtuigen, wat handig

was als je tenminste water tot je beschikking had. En als het nu hard waaide,

dacht ik, hoe moest dat dan? Gelukkig is dat idee verlaten. Nu wordt er door

de burgerluchtvaart uitsluitend op betonnen banen geland.

Indrukwekkende maquettes van vliegveldgebouwen, tegenwoordig terminals

genaamd, van welks woord sommige mensen schrikken, uit de dertiger jaren.

Maar ook dat van het TWA terminal uit einde vijftiger jaren in Idlewild New

York, nu John F Kennedy Airport geheten. Een futuristisch gebouw ontworpen

door de wereldberoemde architect Saarinen. Het Parijse vliegveld Charles de

Gaulle, een wangedrocht vooral voor de gebruikers, is ook te zien.

Verder staan er oude types vliegtuigstoelen. Serviezen van diverse lucht-

vaartmaatschappijen waaronder dat van de KLM uit de jaren zestig door

Copier ontworpen. Er worden introductiefilms over de luchtvaart in de VS

vertoond, vliegen was toen nog heel bijzonder. Toen zei de werkster nog niet

dat ze effe naar Torremolinos ging voor een paar dagen. Massavervoer is het

tegenwoordig. De helderheid van het nieuwe Schiphol uit 1968 wordt verge-

leken met de kermis die het nu is. Ach ja alles verandert. De tentoonstelling

is zeer de moeite waard. Het enige wat ontbrak is de typische vliegtuiglucht

die je altijd ruikt als je een vliegtuig binnenstapt. Ook zag ik geen enkele

collega van vroeger.

De weg terug biedt nog een adembenemend uitzicht over de stad op die

loopbrug. Zo zagen de scheepslui vroeger de stad liggen.

De tentoonstelling loopt nog tot 5 november en is gratis toegankelijk met de

Museumkaart en op bepaalde dagen met de ABN/AMRO betaalpas.

CVS

Gassan Diamonds

Dit straatje dat naar het water leidt, heet de

Uilenburgerwerf.

De straatnamencommissie van de gemeente was

goed op dreef toen ze die naam vergaf.

RN
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Beheergroep
Negen Straatjes
De beheergroep is in 2004 ‘op een laag pitje

gezet’ tijdens de herprofilering van de Negen

Straatjes. Via voorlichtingsavonden en klank-

bordgroepen konden de bewoners invloed uit-

oefenen op hun omgeving.

Nu de 9-straatjes er zo mooi voorstaan, heeft het

ook weer zin om in de Beheergroep zaken te

bespreken om het zo te houden.

De eerste vergaderingwerd gehouden op 3 oktober

in Cristofori, Prinsengracht 581-583 om 19.30

onder de leiding van Marian Breeman proces

manager en Anneke Franssen rayonmanager.

Marion Breeman presenteerde met ‘powerpoint’

het voorstel ‘Plan van Aanpak Beheer van de

Negen Straatjes.

Onderhoudscontract
Het Stadsdeel heeft een onderhoudscontract afge-

sloten met de aannemer van de herprofilering. Als

er beschadigingen aan de hardstenen stoepen ont-

staan worden deze hersteld. De bewoners kunnen

beschadigingen aan de gebiedsbeheerder melden.

Gevaarlijke zaken kunnen binnen 24 uur gerepa-

reerd worden. Een bewoner meldt dat stoepranden

erg glad zijn. Ze was ernstig gevallen. Nog twee

bewoners melden een valpartij maar dan met de

fiets. Het is niet alleen bij vorst maar ook bij een

bepaalde vochtigheid. Er wordt een technisch

oordeel gevraagd door het rayonmanagement.

Schoon
Marian Breeman brengt de ‘Avondreiniging’ in. In

plaats van ’s ochtends komt de vuilniswagen dan

‘s avonds langs. Na 18.00 uur op dezelfde dagen.

Er wordt overlegd met de gemeente reiniging of

het mogelijk is.

De aanwezige bewoners praten over de na- en

voordelen: de vuilniszakken staan korter buiten in

de zon, de vuilniswagen heeft minder last van ver-

keersopstoppingen. Kan sneller zijn werk doen,

komt ‘op tijd’.

Nadelen: sommige bewoners zetten hun vuilnis-

zak toch al ’s ochtends buiten. Dus dan staat de

grijze zak toch weer de hele dag in de zon en het

straatbeeld is niet verbeterd. Eén bewoners meldt

dat het in een ander Stadsdeel de avondophaal

wel een succes is: schoner en sneller.

Voorstel nieuwe laad- en
losplaatsen aan de gracht
Om het laden en lossen in de Negenstraatjes te

verbeteren en de verkeersstremmingen te ver-

minderen worden er nieuwe plaatsen aan de

gracht aangewezen. Er worden geen parkeer-

plaatsen aan opgeofferd en het laden en lossen is

gedurende een bepaalde tijd. Een bewoner stelt

voor van 11.00 tot 17.00 uur, dan kunnen daarna

de bewoners er staan.

De aanwezigen kunnenmet de uitgedeelde platte-

gronden langs de voorgestelde laad en losplaatsen

lopen. Hun opmerkingen wordenmeegenomen en

gemeld aan het Rayonmanagement. Tijdens de

avond werden al een aantal ’foutjes’ ontdekt want

de invalidenplaatsen zijn niet altijd juist ingetekend.

Terrassen
Op de kaart staan ook de terrassen ingetekend. Na

de herprofilering moet de loopruimte, net als

voorheen, 150 cm = 1,5 meter zijn.

Voor uitstallingen tot 50 cm gerekend vanaf de pui

is een objectvergunning nodig. Voor handhaving

van de juiste afmeting van terrassen kan men de

reinigingspolitie bellen. Ook voor echte fiets-

wrakken kan men bellen. Een fietswrak is een

fiets waar niet meer op gefietst kan worden: twee

lekke banden is nog geen wrak!

Ontheffingen voor vrachtauto’s
Veel auto’s hebben een ontheffing en zijn

zwaarder dan de toegestane 7,5 ton. Hoe zit dat

nu vragen de bewoners zich af. De reinigings-

auto’s (van Het Stadsdeel) doen de grachtenpanden

trillen. Vooral huizen bij de verkeersdrempels,

waar de auto’s veel te hard overheen rijden,

hebben veel te lijden. Een bewoner meldt dat op

zijn rak veel schade was door de herprofilering en

de aanleg van de nieuwe kademuur. Het bleek dat

niet het heien de schade aan de huizen had ver-

oorzaakt maar vooral het zware bouwverkeer:

zandauto’s en zware voertuigen met rupsbanden.

De geleden schade was vergoed.

Stremmingen
Op sommige dagen is het niet mogelijk zonder

overtreding de binnenstad te verlaten omdat er

zo veel stremmingen zijn. Er is geen coördinatie

bij de afdeling die de ontheffingen verleent voor

verhuiswagens, kraanwagens, glazenwassers e.d.

Er zijn nu te veel stremmingen tegelijk.

Het Rayonmanagement neemt het mee en zoekt

uit hoe de coördinatie nu verloopt en hoe deze

verbeterd kan worden.

Rondvraag
Hoe zit het met de scooters die bij Felix Meritis de

stoep blokkeren als er veiling is? De regels zijn

(nog) niet duidelijk. In Florence zijn de scooters

een plaag, meldt een bewoner. Bij Parkeeroverlast

kan men 553 05 21 bellen. Wat te doen aan

stinkende vuilniscontainers? Eerst bespreken met

de eigenaar van de ton en anders de reinigings-

politie bellen als dat niet helpt.

Wat te doen bij te snel varende rondvaartboten,

die schade veroorzaken aan afgemeerde boten?

Men kan Binnenwaterbeheer bellen. Meldpunt

overlast te water: 625 00 99, 24 uur per dag, 7

dagen per week.

De ‘hanging baskets’ hoelang blijven ze hangen?

Typisch Negen Straatjes, de een vond het prachtig

de ander niks. Ze hangen 2 maanden en dan

worden ze opgeruimd.

Plan van Aanpak Beheer
De suggesties en vragen van de bewoners zijn ge-

notuleerd. Aan de aanwezigen wordt het verslag

toegezonden. De frequentie van de Beheergroep

was 4 maal per jaar, maar wordt nu minder. Het is

aan de bewoners om hierover hun stem te laten

horen.

Voor de datum van de volgende Beheergroep kunt

bellen of mailen met Mbreeman@centrum.am-

sterdam.nl of telefonisch 06-1091 5614.

UW
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Bij de Mozes en Aaronkerk aangekomen, besluit ik eerst even koffie te

drinken bij koffiehuis/café “Waterloo”. Het is het oudste en enige koffiehuis

op het Waterlooplein. In 1967 werd het gekocht door Piet de Jong, de oudste

voddenkoopman van het Waterlooplein. In 1982 werd het overgenomen door

Jan van der Horst, en nu runt zijn zoon Jerry het alweer zo’n acht jaar. Een

hardwerkende dertiger, die ’s morgens om 7 uur aanwezig is, tot zo’n 8-9

uur ’s-avonds, en dat zes dagen achtereen. Het is er gezellig, gevuld met

marktkooplui en buurtbewoners, die er dagelijks hun koffie of later op de

dag hun pilsje komen drinken. Het is recentelijk opgeknapt, aan de voorkant

is de zitruimte uitgebreid, en alles is fris geverfd. Hij heeft lekkere koffie, en

zijn belegde broodjes zijn van heel goede kwaliteit. Dat hebben de bedrijven

in de buurt ook ontdekt want bij Jerry kun je online broodjes bestellen en ze

worden nog bezorgd ook.

De kooplui op het Waterlooplein hebben het vandaag de dag hard te halen.

De concurrentie is moordend: door Internet, door de talloze markten in het

weekend, en niet te vergeten de zeer hoge staankosten die de gemeente

vraagt.

Op de kop van de Zwanenburgwal snuffel ik bij de stal van Gerrie Lurks, in

tweedehands kleding. Gerrie loopt tegen de zeventig, en staat al meer dan

40 jaar op de markt. Eerst met zijn vader. Vervolgens begon hij voor zichzelf,

en inmiddels staat zijn zoon Dennis ook al weer 22 jaar op het Waterloo-

plein.

Dan steek ik over naar de kant van de Zwanenburgwal, waar Gerrit van der

Horn staat. Ook hij handelt in tweedehands kleding. Hij is zestig jaar en

eveneens bij zijn vader begonnen, 35 jaar geleden. Hij heeft jaren gehandeld

in dump-legerkleding. Langzamerhand is hij overgegaan op tweedehands

kleding, die toen nog in ruime mate verkrijgbaar was.

Tegenwoordig is het lastiger, want de voddenbedrijven en sorteerderijen sta-

ken hun activiteiten of wijken uit naar het buitenland, naar Afrika of Polen.

Daar valt meer te verdienen. Leger des Heils, kringloopwinkels en kofferbak-

markten zijn geduchte concurrenten. Maar zo lang het redelijk goed gaat

blijft Gerrit doorgaan, dat zit nou eenmaal in het bloed van een echte koop-

man. Ook hij heeft een zoon, Jasper, die met hem

werkt.

Via Gerrit loop ik het middenpad in, en kom te-

recht bij Leen Brand. Hetzelfde verhaal, tweede-

hands kleding, en bij zijn vader begonnen op

dertienjarige leeftijd. Hij werd van school gehaald

om zijn vader te gaan helpen. ’s Morgens vroeg

met de voddenkar langs de huizen om kleren op te

halen of te kopen, en dan naar het Waterlooplein

om de kleren uit te venten. Hard werken is het, en

dat al vijftig jaar, want Leen is nu 63. Hij is niet van plan te stoppen. Hooguit

gaat hij iets korter werken als hij 65 wordt. Ook hij heeft een zoon, Leen jr,

die intussen tien jaar een eigen stal heeft.

Wat deze drie “ouwetjes” gemeen hebben, is niet alleen de familietraditie in

tweedehands kleding, maar ook hun hang naar vroegere tijden. Toen de so-

lidariteit van de kooplui onderling groot was en er meer gezelligheid was,

meer humor en meer interesse voor elkaar.

Met veel plezier denken ze allemaal terug aan de elf jaar (1977-1988) dat de

Waterlooplein-markt zich afspeelde aan de Rapenburgerstraat in verband

met de bouw van het stadhuis. De marktlui organiseerden onderlinge toer-

nooien of gingen samen vissen op zee. Die tijd is voorbij en komt nooit meer

terug. Gelukkig hebben zij de herinnering nog, en mag ik daar even in delen.

MvdH

Handel en Wandel op het Waterlooplein
GROOT WATERLOO BUURT 6

Buurt 6 is onderdeel van

het werkgebied van het

Wijkcentrum d’Oude

Stadt en wordt begrensd

door de Leidsegracht,

Prinsengracht, Wester-

markt, Raadhuisstraat,

Paleisstraat, Dam, Rokin,

Munt, Singel, Koning-

splein en Herengracht.

ANT 36BINNENK

Feest in de Negen Straatjes
Op 9-9-2006 kon de herinrichting van de Negen

Straatjes gevierd worden.

In de nieuwsbrief die ter gelegenheid van de

feestelijke opening werd verspreid stond een uit-

voerig programma met de officiële opening in de

Wolvenstraat door Anne Lize van der Stoel, dage-

lijks bestuurder Openbare Ruimte en Economie.

De herprofilering heeft vele maanden geduurd en

in combinatie met de vele bouwactiviteiten was de

buurt een zandbak, tot grote vreugde van de hon-

den. Ook de vervanging van de kademuren op ver-

schillende plaatsen aan de Herengracht gaf de

indruk dat de herprofilering niet maanden maar

jaren duurde. Het was een leuke tijd vol verras-

singen. Nu liggen de Negen Straatjes er stil en

schoon bij. De ‘hanging baskets’ bewegen in de

zon en nu in de stromende regen. Bloemen in de

herfst, toch wel mooi. UW

Het Grachtenfestival bestond 9 jaar

en is blijvend uitgebreid tot 9

dagen.

Naast de oude bekende locaties in de

binnenstad zijn er vele bijzondere

locaties bij gekomen zoals de IJ-

oevers, Het Muziekgebouw aan het IJ

en het gebied Overhoeks in Amster-

dam Noord. Op de fiets of met open-

baar vervoer waren de nieuwe

locaties goed bereikbaar. Twee uur

voor aanvang van het concert tot 4 uur erna,

was op vertoon van een toegangskaartje het

openbaar vervoer in Amsterdam gratis. We

hopen, dat deze regeling voldoende bekend was.

Huis-tuin en dakterras concerten
De oude kern van het grachtenfestival zijn de

huis-tuin en dakterras concerten. Ooit kregen we

een briefje in de bus of we een piano hadden en

een ruimte waar een huisconcert mogelijk was.

Elk jaar is het weer een verrassing wie komt

spelen. Dit jaar waren het Szymon Marciniak,

contrabas en Nageeb Gardizi, piano. Op het

programma: Misek, Skrabin en de Sarasate.

Het concert duurt 45 minuten en wordt twee

maal uitgevoerd. Zo hebben tweemaal 35mensen

luisterplezier.

Dichtbij
Geheim van deze concerten is het verrassings-

effect: men kan kiezen voor componist en instru-

ment maar pas bij het ophalen van de kaarten

hoort men waar het concert is. De luisteraars en

de uitvoerenden zitten dichtbij elkaar. Na het

laatste concert is vaak de mogelijkheid om de

uitvoerenden te spreken en als men wil te com-

plimenteren. De sfeer van de concerten is altijd

verschillend. De luisteraars zijn verschillend, de

uitvoering ook. UW

Grachtenfestival 2006

Szymon Marciniak en Nageeb Gardizi

Concert bezoek aan eigen huis

RN

RN

Gerrit

Leen

RN
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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

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

Fa. H. L. G RANAAT
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-Zink-Traan-
plaat-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

Nieuwe Herengracht 18s.
1018 DP Amsterdam
T. 6235877 F. 6206365
www. t a s t e v i ndehue . n l

TASTEVIN DEHUE
WIJNKOPERIJ

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

Maatschappelijk Werk
• Inloopspreekuur: ma di do
van 9.30 - 10.30 uur

• Chineestaligen: op afspraak
tel. 557 33 67

Ouderenadviesbureau
• Inloopspreekuur: ma di do 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 PXAmsterdam

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)

Advocaat
nodig?

Kies voor persoonlijke be-
trokkenheid en
uitstekende juridische
dienstverlening

Sarolea & Van Seumeren
Advocaten
Foeliestraat 16-III
1011 TM Amsterdam

ruime ervaring met:
• Arbeidsrecht
• Bestuursrecht
• Huurrecht
• Personen en familierecht
• Strafrecht
• Verzekeringsrecht

Voor een afspraak met
één van onze advocaten
belt u: 020-6383483.
Gratis eerste advies op ons
inloop-spreekuur:
maandag 16.00 – 17.00 uur
Bezoekadres: Foeliestraat 14-III

Aangesloten bij:

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland

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

Specialiste in Haring

Trudy Suerink
06-43 051 841 Waterlooplein

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 op-
nemen met Veronika Esser, Wijkcentrum d’Oude Stadt,
Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam.
Telefoon: 020-638 22 05, E-mail: wijkcentrum@oudestadt.nl

Woonspreekuur
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55

Elke woensdag inloopspreekuur
14.00 – 17.00 en 19.00 – 20.00 uur
of bel 638 22 05

Ook voor folders, formulieren en brochures

Huurteam Binnenstad

Het huurteam helpt huurders met het voeren van
huurprijs- en onderhoudsprocedures. Het huurteam
werkt op afspraak.
Bel 638 40 26 of mail binnenstad@huurteams.nl

Voerstreek/ Land van Herve:
twee sfeervolle en comfortabele vacantiehuisjes

(4 en 6 pers.) met open haard in prachtig fiets-

en wandelgebied. tel. 0032 43 766994

www.au-chemin-de-la-fontaine.info

o k t o b e r 2 0 0 6



�9

Niet alleen neemt het aantal kinderen toe in de Amstelveld-

buurt (en is het dringen op de scholen), maar ook de lokale

natuur floreert. Op tal van plekken tref je sappig fruit zoals

appels, vijgen, pruim en druif. We tonen drie voorbeelden van

onze wijnstok.

De druiven bij de garage in de Kerkstraat waren het troetel-

kindje van tekenaar Frits Muller. Hij wist daaruit een bijzondere

alcoholische versnapering te distilleren.

Op de Achtergracht zijn pruim en druif de trots van Henk Trotz. Een

fruitje proeven is prima, maar tot zijn verdriet plukken nachtelijke

struikrovers soms de halve oogst weg. En wie is toch de nachtelijke

snoeier, die af en toe op ondeskundige wijze zijn pruimenboom

toetakelt?

In de Utrechtsedwarsstraat omlijst de druif restaurant ‘Utrechtse-

dwarstafel’. Wie langs de weg een beetje rondkijkt, ontdekt veel

meer. En wat ligt er nog verscholen in de binnentuinen?

Het fruit lijkt niet te lijden onder het wonderlijk extreme weer dit

jaar. Integendeel, de peren doen het eindelijk weer uitstekend. De

druiven staan op barsten. Zelfs de meerkoet begon begin september

aan een tweede nest na de maartse buien van augustus.

Divers
De Duif aan de Prinsengracht heeft weer een werkend reuze orgel.

Aan het grote Smits-orgel was ooit twintig jaren gebouwd (1862-

1882). Na een dertigjarige stilte en drie en half jaar restauratie galmt

het als van ouds. Nog voor de officiële oplevering op 25 september,

mocht koningin Beatrix proeven van de herstelde klank. Zij bezocht

toen De Duif ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de

stichting Stadsherstel.

Komt het horen. Hopelijk is het speelprogramma spoedig te vinden

op: www.xs4all.nl/~deduif

Een watertaxi getooid met sterke-drank-reclame en een batterij ge-

luidsboxen zwalkte twee uur lang op de Amstel bij de Stopera om de

opening van de nieuwe ijsbar niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

De zondvloed van augustus drong door tot vele souterrains en

kelders. Laminaat en vloerbedekking gingen naar de Filistijnen.

Behalve het gebruik van zandzak of verbetering van drainage wordt

nu ook geëxperimenteerdmet plastic afdakjes boven kelderingangen.

Misschien werkt dat wel, maar het ziet er niet uit. Wil je ooit op de

Werelderfgoedlijst van Unesco komen, dan kan je je maar beter

spiegelen aan Venetië, waar geregeld hele straten en pleinen knie-

hoog blank staan.

De ontgroeningstijd is wederom niet onopgemerkt voorbij gegaan.

Wat wil je met zoveel studentenhuizen in de omgeving. Diep nachte-

lijk bralgezang klonk van het Frederiksplein bij de zeepsopschuimende

fontein. Driloefeningen op het Amstelveld. Stretchen op de Magere

Brug. Maar erger is de verzamelwoede van sommige disputen.

Ditmaal verdwenen zelfs hele plantenbakken in de achterbak. Vast

om de vrouwtjes-foeten mee op te fleuren.

In de zomer is het veiligheidsrisicogebied Amsterdam Centrum

opnieuw vastgesteld met een grens dwars door onze buurt. Wel

preventief fouilleren op het Rembrandtplein, maar op het Frederiks-

plein mag je nog ongestraft een appeltje schillen. Voorheen was de

grens van het risicogebied duidelijk omschreven. Vanaf de Amstel

liep het door de Herengracht en dan via Reguliersgracht en de Prin-

sengracht richting Spiegelgracht. In het nieuwe besluit komt de

Reguliersgracht niet meer voor. Zo blijft het gissen of het Amstelveld

inmiddels ook risicogebied geworden is (als de grens door de Utrecht-

sestraat loopt) of dat de burgemeesterswoning juist geen risico meer

loopt (in het geval de grens naar de Vijzelstraat verlegd is).

Het Rembrandtplein krijgt van gemeentereiniging als schoonheids-

graad een vijf. Dat is dik onvoldoende. Na de vuilophaal en het

vegen ziet het er pico bello uit en verdient het plein een tien, maar

later op de avond fladderen de flyers voor een afterparty in het rond

en scoort het plein een nul. De rest van de buurt krijgt gemiddeld

wel een ruime zeven.

De oudste, grootste en mooiste bomen staan naast de Amstelkerk

aan de kant van café-restaurant Janvier. Gelijk met Gaypride werd

hier spetterend gefeest. Bij de op- en afbouw van de geluidstorens

en het grote podium werd geen boomblaadje gekrenkt, maar een

dag later maakte stadsreiniging hier met een vuilniswagen een on-

gelukkige draai. En krak, daar brak een monumentale reuzentak. De

ontredderde Janvier-uitbater wist de ravage nog net te fotografe-

ren, want vliegensvlug werkte de gemeente met zaag en bezem

alle sporen weg.

De zuidzijde van het Rembrandtplein krijgt een lichte herprofile-

ring. De gemeente spreekt liever van een kwaliteitsimpuls en gaat

gebruik maken van het BID (Business Improvement District). De

kern van het BID is dat ondernemers gezamenlijk bepalen welke

maatregelen moeten worden uitgevoerd boven op de diensten die

de gemeente al levert om hun winkelgebied of bedrijventerrein nog

aantrekkelijker te maken voor de klanten en zo de winstgevendheid

te vergroten. Als de meerder-

heid van de ondernemers ach-

ter de maatregelen staat

wordt een verplichte heffing

opgelegd aan alle onderne-

mers in het gebied ten be-

hoeve van de financiering van

de maatregelen.

Eigenlijk zou je het gehele

plein van gevel tot gevel hier-

bij moeten betrekken, maar

daarvoor ontbreekt voorlopig

nog mankracht, geld en tijd.

Volgens planning moet ruim

voor de Kerst het megascherm

van de Explore Vision Group in

werking zijn. Dan wordt het

Rembrandtplein voor stappers

en daklozen een gezellige

huiskamer met de grootste TV

van het gehele land.

Het verzinkbare urinoir op

het Rembrandtplein valt bij

ons stadsdeel zozeer in de

smaak, dat er drie nieuwe uri-

liften besteld zijn.

Bij het Thorbeckeplein vor-

dert het werk aan 50 meter

kadewand langzaam maar ge-

staag. Ruim een jaar is eraan

gewerkt. Zo’n 100 zware be-

tonnen heipalen gingen de

grond in. Dit stukje Amster-

dam valt in geen eeuwen om,

maar met dit werktempo

duurt het ook eeuwen voordat

alle kades eens aan de beurt

komen.

Ik fiets langs de Reguliersgracht en twijfel even aan mijn ogen. In

plaats van kabbelend water zie ik grauw asfalt. De gracht blijkt van

wand tot wand met dekschuiten bekleed. Ach ja, over een paar

dagen is hier een dagje Jazz en zoiets past niet in de oude muziek-

tent op het naburig pleintje achter de rug van Thorbecke.

In 2008wordt de Utrechtsestraat onder handen genomen. De stoepen

blijven, maar het wegdek gaat een stuk omhoog. Eerst is er een inven-

tarisatie van de wensen van DWR (riool), GVB (tramrails) en andere

diensten. De rondvaart wil een hogere doorvaart bij de brug over de

Keizersgracht. Nu is het erg lastig uit te wijken bij stremming van

een van de andere hoofdgrachten.

PS

Vruchtbare
buurt
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Bomenlot II
In dit nummer van de Binnenkrant is over

het Amstelveld slechts te vermelden dat er

tussen het stadsdeel en bewoners rond het

Amstelveld ‘een overleg’ heeft plaats

gevonden.

Er zijn drie commissies geweest waar de be-

zwaren toegelicht werden tegen de verstrekte

kapvergunning van 14 bomen aan de Kerkstraat-

zijde en binnenkort is er een bijeenkomst bij de

voorzieningenrechter georganiseerd met het

verzoek de aanvraag voor de kap van de 14

bomen voorlopig op te schorten.

Overlegmet bewoners kreeg ruim 10 jaar geleden

een vaste structuurmiddels Beheergroepen. Daar

kwamen allerlei onderwerpen zoals verkeer,

veiligheid, groenvoorziening, inrichting van de

openbare ruimte enz. aan de orde. De beheer-

groep bestaat uit belangstellende bewoners,

ambtenaren van het rayonmanagement, politie

en, afhankelijk van het onderwerp, vertegen-

woordigers van de reinigingsdienst, groenvoor-

ziening, verkeer en vervoer of binnenwater-

beheer.

Na de komst van het stadsdeel kwam de klad in

het overleg. Diverse voorstellen vanuit de be-

heergroep werden door het DB genegeerd.

Toen op de fameuze informatieavond in november

2005 de bewoners slechts mochten instemmen

met de kap van de bomen was ik verbijsterd dat

dit onderwerp nooit in de beheergroep aan de

orde was geweest. Mevrouw Van der Stoel

meende dat te kunnen parerenmet de opmerking

dat onderhoud niet onder de inspraakverordening

valt. In de beheergroep zijn in het verleden

diverse onderhoudskwesties geagendeerd ge-

weest.

De definitie van onderhoud volgens Van Dale is

‘het in goede staat houden van zaken’, dat is dus

niet 15 jaar niets doen en daarna besluiten 42

bomen te kappen.

Nu terug naar het ‘overleg’ dat in een motie

door de raad is aangenomen. In het duale stelsel

waar de besluitvorming ligt bij het DB heeft

mevrouw Van der Stoel besloten voor 14 bomen

een kapvergunning te verlenen (overigens,

volgens de informatie van de bomenconsulent

de heer Kaljee en bevestigd door vergunning-

verstrekker Mevrouw Hijne, de 14 beste bomen).

Het overleg met de bewoners zou gaan over de

resterende bomen. Bij een dergelijke aanval op

het gezonde verstand lukt het mij niet meer om

kalm te blijven. Gelukkig zijn er nog bewoners

met emotionele reserves die het overleg bijge-

woond hebben.

De voorzitter van het overleg wil de uitslag en

het advies van de hoorcommissie inzake de

bezwaren afwachten en daarna aan het DB voor-

stellen als proef zo snel mogelijk beginnen met

het herstel van het wegdek van het verbindings-

straatje tussen Prinsengracht en Kerkstraat,

onder toezicht van een onafhankelijke bomen-

consulent.

Dit advies had 3 jaar geleden ook door de

beheergroep uitgebracht kunnen worden.

AJT

Aan het Dagelijks bestuur, Stadsdeel Amster-
dam-Centrum, Amstel 1, 1011 PN
Betreft:

Bezwaarschrift tegen de kapvergunning d.d. 24 juli 2006 voor 14

vleugelnootbomen op het Amstelveld (Kerkstraatzijde).

Amsterdam, 4 september 2006

L.S.,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de kapvergunning van 24 juli

2006 voor 14 vleugelnootbomen op het Amstelveld (Kerkstraatzijde).

Ik heb een afschrift van de kapvergunning ontvangen op donderdag

27 juli. Dit bezwaarschrift wordt ingediend binnen zes weken daarna,

overeenkomstig artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het stadsdeel voert twee argumenten aan: de slechte conditie van de

bomen en het probleem van de opdruk van de bestrating. Hieronder zal

ik aangeven waarom deze argumentatie in mijn ogen ondeugdelijk is.

Wat betreft het probleem van de bestratingsopdruk valt in de eerste

plaats op dat het stadsdeel alleen heeft gezocht naar oplossingen

die ‘binnen het huidige profiel’ gerealiseerd kunnen worden. Dit

komt erop neer dat de stenen onaantastbaar zijn. Alle oplossingen

waarbij bijv. de bestrating wordt teruggebracht om de bomen meer

ruimte te geven, worden op voorhand uitgesloten. Door deze zelf-

gekozen beperkingworden demogelijkheden om de bomen te sparen

dus onvoldoende onderzocht, omdat alleen scenario’s worden be-

schouwd waarbij de boomwijkt voor de steen in plaats van de steen

voor de boom.

De noodzaak om zich tot mogelijke oplossingen binnen het huidige

profiel te beperken, is door het stadsdeel niet aangetoond. Het enige

argument wat hiervoor werd genoemd is dat profielwijzigingen de

besluitvorming complexer maken of vertragen. Dit ‘procedurele’ be-

zwaar mag m.i. nooit een argument zijn om bomen te kappen, laat

staan het enige argument.

Uit alle informatie en rapporten m.b.t. de conditie van de bomen

blijkt op zijn minst dat het vaststellen van deze conditie arbitrair is

en aan wisselende inzichten onderhevig, en wat de toekomst betreft

voor een groot deel onvoorspelbaar. Daarbij komt nog de vraag in

hoeverre een eventuele mindere conditie van de bomen een pro-

bleem vormt. Alle rapportages zijn het er echter over eens dat er

geen sprake is van enig risico m.b.t. omwaaien of afbrekende

takken. Zoals dhr. Kaljee op de informatieavonden zelf onderschreef

zijn de bomen ‘voor de leek in goede conditie’, want de bomen

hebben in het zomerseizoen een mooie volle groene kruin en

hebben een imposante omvang. De gebruikers van het plein, zij die

in de omgeving van het plein wonen of werken, de kinderen die er

spelen, de toeristen die het plein passeren, dat zijn grotendeels

leken wat betreft bomen. Zij genieten van de sfeer en allure die de

bomen het plein verlenen. Dat is natuurlijk ook de functie en het

bestaansrecht van deze bomen en in die zin functioneren zij dus

naar volle tevredenheid. En aangezien er geen sprake is van een ge-

vaarlijke situatie is de -vermeende- mindere conditie van de bomen

welbeschouwd dus irrelevant. De bomen zijn misschien niet in top-

conditie en leven onder moeilijke omstandigheden, maar zijn niet

‘ziek’ en ‘vallen’ ook niet ‘om’, zoals Mw. Van der Stoel schandelijk

genoeg op AT5 durfde te beweren. Op dergelijke gronden is dus

geen enkele reden tot kap. De vele pogingen de conditie zo slecht

mogelijk voor te stellen werken slechts op de lachspieren. In het

laatste rapport van Pius Floris, d.d. april 2006 was bij alle bomen de

‘toekomstige toekomstverwachting’ slecht. De toekomstige

toekomstverwachting. Is er een schepsel onder de zon waarvoor

die niet slecht is?

Alles wijst erop dat niet de conditie van de bomen maar de opdruk

van de bestrating het echte - en daarmee het enige – probleem is.

Anders gezegd: als het probleem van de opdruk niet zou hebben ge-

speeld, zou er dan ooit iemand op het idee gekomen zijn de bomen

te kappen?

Omonnavolgbare redenen is de kapvergunning op het laatstemoment

beperkt tot slechts 14 bomen, namelijk die aan de Kerkstraatzijde.

Bovenstaande argumenten zijn geldig tegen de aanvankelijk voor-

genomen kap van alle 42 van de in totaal 46 bomen op het plein, en

daarmee ook voor de onderhavige 14. Maar waarom juist voor deze

14 bomen is gekozen, is mij volstrekt een raadsel, en dit wordt door

het Dagelijks Bestuur ook nergens toegelicht. Het is niet zo dat bij

deze bomen de bestratingsopdruk het ernstigst is; dat geldt ontegen-

zeglijk voor de bomen aan de oostzijde van het plein (nrs. 18 t/m 23),

die het verbindingsstraatje tussen Kerkstraat en Prinsengracht vrij-

wel onbegaanbaar maken voor ieder type vervoermiddel. Evenmin

zijn de te kappen bomen de exemplaren die in deminst goede conditie

zijn, want dat zijn de bomen aan de zuidzijde (nrs. 6 t/m 12). De te

kappen bomen zijn, ook volgens de laatste rapporten van Kaljee en

Pius Floris, grotendeels in vergelijkbare conditie als de bomen ten

zuiden van de kerk (nrs. 43 t/m 46); de bomen die tot nu toe juist in

alle varianten gespaard worden! Wat is dan de reden om juist deze

14 relatief goede bomen, die relatief weinig opdrukproblemen ver-

oorzaken, te kappen?

De enige reden die ik kan verzinnen is dat deze bomen behoren tot

de groep bomen die in het oorspronkelijke plan van het stadsdeel in

‘fase 1’ gekapt zouden worden. Een kapvergunning voor deze

bomen levert dus voor dat plan de minste vertraging op. Dat de

andere 28 bomen alsnog zullen volgen, is iets waar denk ik niemand

aan twijfelt. Met andere woorden, het belangrijkste argument voor

de kap van deze 14 bomen is weer procedureel in plaats van boom-

technisch, een symptoom van de dogmatische, eenzelvige en

bureaucratische denk- en handelwijze van het Stadsdeel in deze hele

kwestie.

Ten slotte verzoek ik u, in verband met eventuele hoorzittingen of

dergelijke, rekening te willen houden met het feit dat ik van 9 tot en

met 23 september in het buitenland verblijf. Bij voorbaat dank.

Hoogachtend,

J.W. Hogenkamp

Amstelveld 6, 1017 JD Amsterdam

AMSTELVELD AMSTELVELD

Amstelveld, Den Texbuurt, Noorder-
buurt en Rembrandtplein
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Schouwwandeling
donderdag 26 oktober

11.00 - 14.00 uur, info 552 43 35

Buurtraad
maandag 30 oktober

20.15 - 22.30 uur, Prinsengracht 688

Buurtraad
maandag 27 november

20.15 - 22.30 uur, Prinsengracht 688

Beheergroep
woensdag 20 december

19.30 - 21.00: Info 552 43 35

Amstelveldbuurt

FASE EEN
Fietsers hebben meer last van hobbels op de Dam dan in de Kerkstraat. Daar golft het voornamelijk in

de parkeervakken. Toch wordt verbetering van de fietsroute als argument gebruikt om alvast (fase 1) 14

bomen te kappen langs de Kerkstraat. Veertien? Er staan slechts zeven bomen langs die straat. De andere

te kappen zeven bomen staan een rij verder op het veld. Blijf daar nou toch van af. Doe maar liever

eerst wat aan dat hele korte hobbelstraatje.

Naar aanleiding van het gedoe rond de bomen op het Amstelveld heeft Rudolf Misset voor de buurt een

weblog gemaakt. Dus surf voor verdieping naar: http://verenigingamstelveldbuurt.web-log.nl

PS

Druiven Kerkstraat

Druiven Utrechtsedwarsstraat

Druiven Achtergracht

ING, even dimmen!
Op de hoek Kerkstraat-Utrechtsestraat zit een geldautomaat. Niet

zo fraai, maar best wel handig. Jammer genoeg is het apparaat

enige tijd geleden uitgerust met wel erg opvallende lichtbakken,

die vooral in de avond vreselijk detoneren. Kan de schoonheids-

commissie hier niet ingrijpen? Waar zit de stekker?

Marianne J.C.

RN

RN

RN
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Mijn favoriete buurtrestaurant is Wenders, op de hoek van de Prinsen-

gracht en de Weteringstraat.

Het pand ken ik al sinds de jaren 60, toen het een van de eerste wijn-

handels van Amsterdam was, de bekende slijterij Jonker. Vroeger zeiden

ze dat de nieges erin zat, met andere woorden wat je daar begon was

gedoemd om te mislukken. (Nieges is een Jiddisch woord dat zoiets als

ondeugdelijkheid betekent, bij Google niet te vinden maar wel in het

bargoens woordenboek). Lange tijd ging in dit pand het ene restaurant

na het andere eetcafé na een paar jaar failliet.

Sjoerd Selling en René Rinkel, de kok, hebben het in 2002 met naam en al

overgenomen van de twee vorige eigenaars, die een paar jaar eerder een

willekeurige naam uit het telefoonboek prikten en een foto ophingen van

een vriendelijk ouder echtpaar dat meneer en mevrouw Wenders moest

verbeelden. Achteraf is de kok niet zo blij met de naam: ten eerste sta je met

de W altijd onderaan de rij, maar bovendien worden ze nog steeds achter-

volgd door de slechte reputatie van het voormalige eetcafé, zelfs na vier

succesvolle jaren als restaurant.

In plaats van die foto staat er nu een gipsen borstbeeld van de nieuwe

meneer Wenders, een gewezen professor aan de Sorbonne die eruit ziet als

een zelfvoldane prelaat, door René meegenomen van het Waterlooplein.

Zijn mede-eigenaar Sjoerd Selling, die de drank inkoopt en voor de bar zorgt

had vroeger zijn eigen hotel. Maar een restaurant is iets heel anders. In een

hotel is de babbel veel oppervlakkiger dan in een restaurant, waar je een

band met je klanten opbouwt en zoveel mogelijk van ze moet zien te ont-

houden- vooral wat ze niet lekker vinden. Dat heet een horeca-geheugen en

René heeft er een talent voor, hij weet wie glutenvrij is, geen room wil of de

saus apart moet hebben. “Als de deur opengaat denk ik al: voor haar geen

broccoli”.

Maar hij wist als garderobe-jongen al precies voor wie welke jas was.

Tot zijn 30e heeft René verschillende zaken gehad in Friesland, later kwam

hij terecht bij Ruitenbeer op de Elandsgracht, waar Sjoerd ook werkte, tot

ze besloten samen Wenders over te nemen.

Ze hebben 80% vaste gasten, die komen voor het lekkere, scherp geprijsde,

per dag wisselende Ver-wendersmenu (€ 24,50). Van die 80% komt zo’n 20%

minstens een keer per week. ’t Zijn veelal mensen uit de Weteringbuurt,

waaronder veel antiquairs, acteurs en artiesten: behalve de hele familie Kunst

& Kitsch komen er nogal wat BN’ers over de vloer, die hij liever niet met

name wil noemen, behalve dan, vooruit, Nelly Frijda maar die is dan ook

kind aan huis.

Er komen ook wel eens groepen, bijvoorbeeld van Rederij Aemstelland en

steeds vaker via internetsites (Dining City, Dinner Site en restaurant-gidsen

als de Iens).

René maakt behalve de tomatenketchup alles zelf, tot en met de mayonnaise.

’s Nachts ligt-ie regelmatig wakker, denkend aan mooie nieuwe combinaties

van gerechten.

Zijn eigen voorkeur gaat uit naar de Aziatische keuken. Op de kaart staat

dan ook een (heel populaire) kleine rijsttafel (€ 19,50), die gemaakt wordt

door de assistent-kok, zijn Indonesische vriend Agus. Ze gaan thuis bijna

altijd rond middernacht voor zichzelf een Aziatische maaltijd koken. Meestal

met een glas wijn erbij.

Een van de grote plussen van Wenders is het terras, met een van de mooiste

uitzichten van Amsterdam op een prachtig rijtje Prinsengracht-panden aan

de overkant.

Wat de plek nog eens extra bijzonder maakt is de stilte, een enkele keer

wreed doorbroken door een pizza-koerier. Buitenlandse gasten zijn er altijd

verrukt van. Die rust heeft als nadeel dat er weinig langslopers binnen-

komen, vooral sinds het Rijksmuseum een jaar geleden is dichtgegaan. Maar

op een mooie dag zorgt het terras voor een verdubbeling van de omzet.

Het smaakvolle interieur, met veel blauw erin, is grotendeels van eigen hand.

Sjoerd en René hebben alle stoelen zelf bekleed (blauw), de bar gecapiton-

neerd (blauw) en er gigantische wijnrode lampen bij gezocht.

De kunst aan de muur is van voormalig balletdanseres Maria Hauser, die

naast Sjoerd een heel hartelijke en competente gastvrouw is.

De nieges is eruit.

Michiel Hennus

Café-restaurant Wenders, Prinsengracht 598, is elke dag geopend van 17.00-

22.00 uur, behalve maandag en dinsdag.
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Eind september jl. maakte wethouder Herrema (PvdA, Verkeer en

Vervoer) bekend dat bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn weer grote

tegenvallers zijn opgetreden die leiden tot een vertraging van bijna een

jaar waardoor de start van de exploitatie wordt uitgesteld tot voorjaar

2013. Daardoor stijgen de kosten van het project fors met 83 miljoen

euro waarmee de totale kosten uitkomen op bijna 1,8 miljard euro, een

stijging met ca. 400 miljoen euro, dus met bijna 30%, sinds het

definitieve aanlegbesluit in oktober 2002.

Het gemeentelijk aandeel in de kosten is inmiddels opgelopen tot

514 miljoen euro.

Omdat alle extra kosten volledig voor rekening komen van de gemeente

Amsterdam, gaat de aanleg van de Noord-Zuidlijn direct ten koste van

andere gemeentelijke uitgaven op veel beleidsterreinen en dus ten

koste van alle Amsterdammers.

Destijds verantwoordelijk wethouder Dales (VVD) heeft in oktober 2002 aan

de gemeenteraad tijdens het debat over het definitieve aanlegbesluit de

garantie gegeven dat de lijn kan worden aangelegd binnen het toen geldende

budget van 1,4 miljard euro, tenzij alle mogelijke tegenvallers zich tegen het

maximum zouden materialiseren. Inmiddels 4 jaar later hebben zich nog

geen grote tegenvallers zoals calamiteiten voorgedaan. Toch zijn de kosten

door een aantal oorzaken fors toegenomen. Een van deze oorzaken is dat

onder de verantwoordelijkheid van Dales in 2002 doelbewust een deel van

de organisatiekosten buiten de begroting zijn gehouden.

Dales heeft de gemeenteraad en de Amsterdamse bevolking in 2002 ernstig

misleid met dramatische financiële gevolgen voor de gemeente Amsterdam.

Dales is de dans echter ontsprongen door voordat het financiële debacle

manifest werd een veilig heenkomen te zoeken door burgemeester van

Leeuwarden te worden.

Uitgerekend degene die destijds de gemeenteraadsfractie van GroenLinks

‘vaandelvlucht’ verweet toen zij tegen het definitieve aanlegbesluit stemde,

omdat zij de financiële risico’s voor de gemeente veel te groot vond, is weg-

gelopen voor zijn Amsterdamse verantwoordelijkheden en kan door de

gemeenteraad van Amsterdam niet meer afgerekend worden op zijn destijds

gedane toezeggingen.

Wethouder Herrema, sinds enige tijd verantwoordelijk voor het Noord-Zuid-

lijn debacle, heeft verklaard dat de kostenstijging van 83 miljoen euro is ont-

staan doordat met de aannemers nieuwe bindende afspraken zijn gemaakt

inzake de contracten voor het Centraal Station en de diepe stations Rokin,

Vijzelgracht en Ceintuurbaan. Voor deze contracten geldt volgens de

wethouder dat de bestekken en de planning niet waren ‘dichtgetimmerd’.

Aanpassing van deze contracten impliceert een extra vertraging en een extra

kostenpost.

De kostenstijging wordt ook veroorzaakt doordat het Projectbureau Noord-

Zuidlijn met haar adviseurs nieuwe afspraken heeft gemaakt waarbij zij

werkzaamheden voor een ‘fixed price’ tot het einde van het project zullen

uitvoeren.

Het College van B&Wwil de totale extra kosten ad 83 miljoen euro ‘op de pof’

financieren door in de begroting van 2007 een dekking op te nemen waarbij

de komende 50 jaar jaarlijks een bedrag van 0,9 miljoen euro wordt gereser-

veerd. Daarmee trekt de aanleg van de Noord-Zuidlijn een wissel op de toe-

komst.

Volgens de wethouder wordt volgens dezelfde systematiek een bedrag van

1 miljoen euro per jaar gereserveerd om er voor te zorgen dat het zgn.

indexeringstekort niet verder toeneemt.

Het indexeringstekort ontstaat doordat de bouwkosten van het project ieder

jaar sterker stijgen dan de jaarlijkse indexering van de rijkssubsidie voor het

project.

De dekking van het indexeringstekort die het College voorstelt is echter

volstrekt onvoldoende. Volgens uitspraken van wethouder Herrema in juli

2006 zou de dekking van het indexeringstekort de gemeente een bedrag in

de orde van 140 miljoen euro kosten tot en met de oplevering van het project,

toen voorzienmedio 2012. Inmiddels is de start van de exploitatie opgeschoven

naar voorjaar 2013 waardoor het indexeringstekort zal oplopen tot ruim 150

miljoen euro, waarvan ca. 100 miljoen euro niet is gedekt.

De kosten van de Noord-Zuidlijn zullen ook de
komende jaren nog fors toenemen door een aantal
andere oorzaken:

1) De kosten van het uitgraven van de diepe stations Rokin, Vijzelgracht en

Ceintuurbaan zijn niet opgenomen in de aanneemsommen die met aannemer

Bögl zijn overeengekomen.

Nadat de onderhandelingen met Bögl over de prijs voor de ontgraving van

deze stations zijn mislukt, tracht de gemeente een andere aannemer te

vinden die goedkoper is. Tot heden is de gemeente hierin niet geslaagd.

Waarschijnlijk zullen de kosten van de ontgraving fors hoger liggen dan de

raming waardoor een extra kostenpost van vele tientallen miljoen euro’s te

verwachten is.

2) Met de meest risicovolle projectonderdelen (het uitgraven van de diepe

stations en de aanleg van de geboorde tunnel) moet nog worden begonnen.

Wanneer zich bij deze projectonderdelen calamiteiten voordoen, kunnen de

kosten enorm oplopen.

In 2003 becijferde het door de gemeente ingeschakelde AON Risk Consultants

de kosten van een aantal mogelijke calamiteiten. Bijvoorbeeld een calamiteit

bij het boorproces, een zgn. blow out, kan leiden tot schade in de orde van

100 miljoen euro. De totale schade als gevolg van calamiteiten kan in de orde

van vele honderden miljoenen euro’s liggen.

3) In een aantal aannemerscontracten zijn vele risico´s opgenomen die

grotendeels voor rekening van de gemeente komen. Deze contracten worden

door het College van B&W tot heden geheim gehouden waardoor het zelfs bij

de gemeenteraadsleden niet bekend is welke risico’s de gemeente loopt bij

de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Met name bij de aanleg van de boortunnel

en de 3 diepe stations is sprake van grote risico’s. Wanneer deze intreden,

leidt dit tot hoge extra kosten voor de gemeente.

Onlangs reageerde een aantal gemeenteraadsfracties nogal laconiek op de

forse kostenstijging van 83 miljoen euro. Omdat stoppen met het project

geen optie is, accepteerden de meeste fracties de dekking van het tekort

zonder enige kritiek. Opvallend is dat bij de meeste fracties nog steeds niet

het besef is doorgebroken dat de kosten van het project de komende jaren

nog zeer fors zullen stijgen waardoor de Noord-Zuidlijn in toenemende mate

een molensteen om de nek van Amsterdam zal worden. Amsterdam zal nog

vele jaren de wrange vruchten plukken van ‘de erfenis van Dales’.

Victor van Lamoen

(Platform Metro / Vereniging De Bovengrondse)

KOSTEN NOORD-ZUIDLIJN STIJGEN MET 83 MILJOEN

Buurtfeest in het Vijzelhof
Het was bijzonder geslaagd. Bewoners van de Noorder- en Wete-

ringbuurt genoten van het prachtige weer en van elkaar op het

binnenterrein van het Vijzelhof. Carmen Flagiello had met haar

enthousiasme voldoende sponsors en vrijwilligers bijeen ge-

bracht. Er was vrij eten en drinken. De kinderen konden in de weer

met voetbalkooi, springmatras of zelf buttons maken. Tot laat

werd nog gedanst op de muziek van een vrolijke band.

Laten we er maar gelijk een jaarlijkse traditie van maken zolang

de Vijzelgracht overhoop ligt.

PS

Foto(links): Dick Paulis. Foto(rechts): Jan monasso
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De Tweede Uitleg
Ouderensociëteit de Tweede Uitleg is op

15 september weer feestelijk van start

gegaan onder het genot van smartlappen-

gezang.

Behalve de vaste cursussen en aktiviteiten

zijn hier op Prinsengracht 688 regelmatig

interessante films en lezingen. Bijvoorbeeld

over leesblindheid. Buurtgenote Marian

Smook vertelt hoe zij kinderen en

volwassenen behandelt die worstelen met

dyslexie. Ze geeft goede raad hoe groot-

ouders hun dyslectische kleinkinderen

misschien kunnen helpen.

(woensdag 25 oktober om 15.00 uur).

Lezing over testamenten en erfrecht

(8 november).

Lezing door buurtgenoot Arie Langstraat

over zorgverzekering

(22 november).

Rommelmarkt waar u kadootjes vindt voor

Sinterklaas en Kerstmis

(26 november).

Lezing door buurtgenoot Coen Stork over

zijn werk als voormalig ambassadeur in

Roemenië

(13 december).

Op de website www.tweedeuitleg.nl vindt u

het hele programma.

Waterbakjes
Naar aanleiding van het artikel over de mooie,

maar niet werkende, waterbakjes op verschillende

plekken in de stad, vroeg ik mij af waarom iemand

niet eens gaat informeren wat de kosten zijn om

zo'n waterbakje weer te laten functioneren. Er zijn

genoeg stichtingen, waaronder bv de Stichting

Heijmeijer van Heemstede die graag ondersteu-

ning willen geven aan initiatieven voor verfraai-

ingen en verbeteringen in onze mooie stad!!

Wie weet hoor ik eens iets??

Dorothy Beynes

Voorzitter Stichting Heijmeijer van Heemstede

djkbeynes@prettel.nl

RN

Sjoerd Selling en René Rinkel

RN

Een Perzische
in Amsterdam

Geboren en getogen in Teheran, heb ik

12 jaar in Hamburg gewoond en daarna

14 maanden in Los Angeles. Na al deze grote

steden leek Amsterdam heel klein.

Maar al gauw begon ik de schoonheid van de

stad, de grachten, de oude indrukwekkende

huizen te waarderen. Alles is op loopafstand in

het centrum. Op mooie zomeravonden kan je,

na het werk, gezellig met vrienden op terrasjes

zitten, omdat je niet met de auto hoeft om hen

te zien.

Als vrijgezel met een eigen bedrijf, wonend in

het centrum van Amsterdam had ik de gelegen-

heid veel carrièremakers, net als ik niet Neder-

lands, te ontmoeten. En naast Nederlanders te

wonen en me welkom te voelen in de Neder-

landse gemeenschap zonder de taal te spreken.

Vrienden uit diverse landen dieme in Amsterdam

bezoeken zijn allemaal onder de indruk van deze

stad en vinden het heerlijk hier te vertoeven.

De stad heeft voor elk wat wils. Hetzij cultuur,

museums, winkelen tot je erbij neervalt of het

nachtelijk uitgaansleven.

In het begin had ik moeite met de droge humor

van de Nederlanders. Ze kunnen heel direct zijn

maar eenmaal er aan gewend leerde het memijn

eigen mening sterker naar voren te brengen dan

daarvoor.

De Nederlandse man stroomt niet over met het

maken van complimenten aan vrouwen. Kan het

zijn dat ze te schuchter zijn of dat de vrouwen

het niet zo goed aankunnen?

De Nederlandse vrouwwordt de laatste tien jaar

modieuzer. Ze besteden meer aandacht aan hun

uiterlijk maar blijven zichzelf.

Nederlandse kinderen hebben veel vrijheid en

zijn vrijpostiger dan kinderen in andere landen

waar ik heb gewoond. Maar het grootbrengen

van kinderen blijft een flinke klus waar dan ook.

Dan is er de Nederlandse keuken met volgens

veel mensen erg eenvoudig eten. Maar ik had

het geluk goede restaurants te vinden met echt

traditioneel Nederlands eten.

Demensen klagen over het verkeer in Amsterdam,

maar ikmoet zeggen hoe verbazingwekkend goed

het werkt in deze kleine stad. Hoe alle trams,

auto’s, fietsen, scooters en taxi’s aan elkaar ge-

waagd zijn.

Het laatste wat ik wil noemen is Schiphol.

Vriendelijk, duidelijke informatie, aardige douane.

Mijn motto is: het maakt niet uit waar je woont,

je moet er zelf het beste van maken. Laten we

dus genieten van een glas wijn met uitzicht op

de gracht in de maneschijn.

Maria Mortazawi

ABN-AMRO-gebouw van
Duintjer in de Vijzelstraat
op de monumentenlijst?

Het Bureau Monumenten & Archeologie wil het

ABN-AMRO-kantoorgebouw van Duintjer in de

Vijzelstraat om stedenbouwkundige, cultuur-

historische en architectuurhistorische redenen,

plaatsen op de gemeentelijke monumenten-

lijst. Het bankgebouw is in 1969/73 gebouwd

en wordt door architectuurhistorici beschouwd

als een mijlpaal van het modernisme. De

beslissing om dit gebouw in de Vijzelstraat op

te richten was voor Geurt Brinkgreve de aan-

leiding om uit de gemeenteraad te stappen.

Brinkgreve beschouwde het gebouw door haar

maat en schaal, maar ook door haar uiterlijke

verschijningsvorm een grote aantasting van de

historische binnenstad. De 'Ban de Bank'-actie

leidde tot een protestbeweging tegen het

gemeentelijke beleid van cityvorming en o.a.

tot de oprichting van onze vereniging door

Geurt Brinkgreve in 1975.

Dat feit is overigens volgens de monumenten-

zorgers thans een argument voor monumen-

tenplaatsing: het gebouw wordt gezien als een

gedenkteken voor de omslag in het denken die

uiteindelijk in 1999 leidde tot het 'beschermd

stadsgezicht' in de zin van de Monumentenwet

– een regiem waarin de bouw van een dergelijk

bankgebouw niet meer mogelijk is.

De monumentenplaatsing brengt de nieuwe

eigenaar van het gebouw - woningbouwver-

eniging Het Oosten - in de problemen die het

gebouw wil strippen en gedeeltelijk slopen,

om een gemengde woon-werk-functie mogelijk

te maken. De woningbouwvereniging wil ook

het stadsgezicht verbeteren. De finale afweging

tussen deze belangen zal door het stadsdeel-

bestuur moeten worden gemaakt.

Vereniging Vrienden van de

Amsterdamse Binnenstad

www.amsterdamsebinnenstad.nl




