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Noord/Zuidlijn pauze of crisis?
“Ophouden is geen optie!”, riep de gokverslaafde en bedelde bij het Rijk om een verse miljardeninjectie.
De eindeloze reeks vrachtwagens voor afvoer van de bouwputprut ontbreekt. De hekken van het verlaten bouwterrein
aan de Vijzelgracht zijn een beetje opgefleurd door Peter Doeswijk met een serie foto’s van brugleuningen. Al eerder
bracht hij wat troost in deze beton- en stofwoestijn met fleurige kunstbomen, elegante noodbruggetjes, kijkdozen en
vrolijke betegeling van grauwe stootblokken. De ventweg aan de westzijde is geen doorgaande fietsroute meer, maar
in drie losse stukjes verknipt door hoog hekwerk. Gasleidingen en rioolbuizen zijn hier mogelijk beschadigd. Ook de
bouwput aan het Rokin ligt er verlaten bij, zolang er geen duidelijkheid bestaat over de kwaliteit van de diepwanden.
“Oponthoud kost miljoenen per maand”, betoogde de
gemeente nog onlangs en negeerde straal de wens voor
fatsoenlijke werktijden van omwonenden, die knetter werden
van alle dagen hels kabaal van de vroege ochtend tot laat in
de avond.

En dan is het nu opeens toch stil aan de Vijzelgracht.
Althans dat lijkt maar zo. Vele (ex)omwonenden trillen
nog na van woede, angst en verdriet. De twee grote
verzakkingen in juni en september hebben bovendien een
enorm vertrouwensgat geslagen. Welke metro-ellende
staat ons nog meer te wachten? De gemeente krabt zich
eindelijk flink achter de oren, want ook de eigen
ambtenaren bleken onvoldoende op de hoogte van wat
zich daar allemaal afspeelde diep beneden Amsterdams
Peil.

Verzakking 19 juni 2008

Kort na de eerste grote verzakking vroegen B&W aan de
Gemeentelijke Ombudsman een onafhankelijk
onderzoek in te stellen en met conclusies en
aanbevelingen te komen. Helaas werd, vooruitlopend op
het rapport, het afgraven weer hervat en volgde één dag
later, op 10 september, een nog ernstiger verzakking van
een huizenblok verderop. Monitoring, toezicht en
bouwtechniek faalden overduidelijk. Alle seinen staan nu
op rood.

Verzakking 10 september 2008

Op 23 oktober presenteerde de gemeentelijke
ombudsman zijn onderzoek naar de eerste verzakking.
Voor de omwonenden werd in Maison Descartes een
aparte bijeenkomst gehouden in het bijzijn van de
wethouders Maarten van Poelgeest en Tjeerd Herrema.
Hetgeen buurtvereniging WeteringVerbetering begin
2002 al verontrustte, bleek zes jaar later door het
ombudsmanrapport bevestigd te worden; namelijk dat de
projectorganisatie onvoldoende controle had op het
functioneren van de diverse betrokken aannemers. Er
bleek echter veel meer niet in de haak te zijn.
(Op pagina 9 vindt u de samenvatting van het rapport).

Wethouder Van Poelgeest: “Amsterdam heeft een groot
tekort aan technisch geschoolde bouwinspecteurs. Er
staan nog 60 vacatures open. Met spoed worden nu 45

inspecteurs bijgeschoold, maar voorlopig kan de
gemeente de metrowerkzaamheden enkel goed
controleren door minder aandacht te schenken aan
andere grote bouwprojecten. Het onderzoek naar de
oorzaak van de tweede verzakking is nog in volle gang.
Op het gebied van diepwanden is in Nederland maar
weinig expertise, daarom zijn nu behalve bureau
Deltares ook twee buitenlandse specialisten
ingeschakeld n.l. Prof. Maertens (Antwerpen) en Prof.
Meir (Cambridge).We gaan zeker niet verder met de
bouw voordat dat onderzoek is afgerond.”
Wethouder Herrema kreeg bovendien van de
gemeenteraad de opdracht mee uit te zoeken wat op dit
moment de kosten zijn van stoppen of van doorgaan. De
nieuwe actiegroep ‘Noord Zuid, Thuis Best’ pleit ook
voor onderzoek naar de kosten om alleen het tracé CS Noord af te bouwen.

Komt tijd, komt raad?
Het boren is nog niet eens begonnen en van de stations in
aanbouw is slechts 15 van de 30 meter diepte afgegraven
of er komen al nare dure verrassingen. Het is
verstandiger om vooraf mogelijke risico’s en problemen
in kaart te brengen, dan de nonchalance van ‘dat zien we
dan wel weer’.
Alvast wat strooigoed aan mogelijke problemen:
-De stations hebben nog geen bodem, omdat
aangenomen wordt dat op dertig meter diepte zich een
waterdichte kleilaag bevindt. Zeker weten? Want als daar
toch poreuze plekken zijn, spoelt de hele bouwput onder.
-Het laatste stukje van het afgraven zou onder tegendruk
kunnen gebeuren. Zeker weten? Onder hoge druk (3
atmosfeer is nodig) mag maar kort gewerkt worden. Niet
alleen de bouwvakkers, maar ook de af te voeren grond
en de aan te voeren bouwmaterialen zullen een dure en
trage druksluis moeten passeren.
-Met boren zou voldoende ervaring opgedaan zijn. Zeker
weten? Bij de Betuwelijn verzakte de grond
probleemloos soms 10 centimeter, maar daarboven rijden
geen trams en staan geen huizen.
-Wie weet, is de Dam oer-Hollands degelijk aangelegd
met hardhouten palen. Hoe krijg je een vastgelopen boor
dan weer naar boven? Achteruitrijden is immers geen
optie. Het bergen van een diepe boor wordt een vrijwel
onmogelijke operatie. Naatje van de Dam.
-De complete boormachine, het boorschild en zes
volgwagens, heeft een lengte van ongeveer 85 meter. Is
dat apparaat voldoende lenig en flexibel om ook scherpe
bochten te kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld vanaf het
Rokin de Vijzelstraat in?
-Ten slotte wordt het nog een heel waagstuk om gaten
van bijna 7 meter diameter te boren in de zijwanden van
de stations. Als daarbij lekkages optreden wordt het een
hele kunst om de boormachinisten levend uit de tunnel te
krijgen.
De antwoorden op dergelijke, misschien wel onnozele,
vragen hoop ik terug te vinden in het informatiecentrum
op Stationsplein 7 en op de website van www.
noordzuidlijn.amsterdam.nl
Paul Spoek
Meer over de Noord/Zuid-lijn is te vinden op:
www.gemeentelijkeombudsman.nl
(bij Openbaar vervoer en ruimte)
www.oudestadt.nl/dossiers/noord-zuidlijn
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Plotseling, Afgelopen Zomer

Tussen Zwanenburgwal, Amstel,
Nieuwe Herengracht, Oosterdok
en Oude Schans

.

• Puntjes •

Vaak zie ik bij AH tussen de koopwaar
artikelen liggen die er niet thuishoren.
Bijvoorbeeld een onsje ham tussen de pakken
koffie of een biefstuk bij de frisdranken. Het
ergerlijke is dat als de mensen van gedachten
veranderen ze dan hun koopwaar niet
terugbrengen maar ergens laten slingeren zodat
het bederft en weggegooid moet worden.

.

Voor de mislukte winkel van Steengoed,
aan het Waterlooplein, staan nietjes die overvol
zijn gestuwd met fietsen en wrakken. Veel
verwijderde zadels en sturen. Duidelijk is dat er
te weinig nietjes staan.

.

In de Jodenbreestraat naast het Rembrandthuis
is alweer de derde sportschool in onze buurt
geopend. Hij heet Sportcity.
Het is herfst en de blaadjes vallen weer van
de bomen. Net als andere jaren worden ze door
de reiniging weggeblazen. Maar de blazers
die vroeger een oorverdovende herrie maakten
zijn vervangen door ‘stille’ blazers. Bravo,
Stadsreiniging!
Ven graffiti zielenpoot heeft het nodig geacht
de betaalautomaten van de Postbank aan het
Stadhuis te bespuiten. Zelfs de vensters van de
automaten zijn bespoten. En dat vinden ze dan
kunst.

.

.
.

Vet gebouw aan de Valkenburgerstraat 202208 heeft een grootschalige renovatie ondergaan.
Het houtwerk is vervangen, het gebouw is
gevoegd en er zitten nieuwe ramen in. Het ziet er
allemaal prachtig uit en de bewoners zullen wel
blij zijn dat ze verlost zijn van die steigerdoeken.

.
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Ook wordt aan de gevel van het
Rembrandthuis onderhoud gepleegd. De hele
stoep is afgezet met puinbakken enzovoort.
De voetgangers, die toch altijd al de dupe zijn,
moeten maar zien hoe ze zich redden.

Al mijmerend stak ik de Jodenbreestraat over
op weg naar AH. Vroeger was dat hier allemaal
heel anders. Ik dacht terug aan het einde van
de zestiger jaren. Toen had je geen super hier.
Op de Jodenbree had je bakkerij ‘Theeboom’
vlakbij de Anthoniesluis. Even verderop stond
nog een huis dat niet was afgebroken waar zich
een groentezaak bevond, die gerund werd door
twee lachgrage vrouwen. In de winkel waar nu
het ‘Fort van Sjakoo’ nering uitoefent bevond
zich een kruidenierswinkel gedreven door een
lief echtpaar dat de Holocaust had overleefd.
Voor de slager moest je naar de Staalstraat, hoek
Kloveniersburgwal. Vlak daarnaast was een drogist
waar je je vuilniszakken haalde want die oude
zinken vuilnisemmers waren net afgeschaft. Nu
zit daar een café, de Gaper genoemd en de oude
gaper gaapt nog aan de gevel. Daarnaast was een
melkboer. Maar die kwam zelfs nog aan de deur.
Nu is alles samengebald in de AH. Waar het kan
gebeuren dat er opeens geen peterselie of melk of
boter is. Dat had je vroeger nou nooit in die kleine
zaakjes. Wat je daar wel had was een vriendelijk
praatje en een persoonlijke benadering. In de
Appie is een paar woorden aan de kassa al teveel
want achter je willen de mensen maar één ding:
Opschieten! Ik ook. Oh ja, er werd ook nog een
metro voor de deur gebouwd en er waren giga
rellen die comfortabel van achter het venster
gevolgd konden worden. Eenmaal in de AH liep ik
verder naar de vleesafdeling. Hé, daar lag iemand
op de grond. Hij lag voorover met zijn handen
vooruit gestrekt. Een snelle blik overtuigde me
dat het een drugsverslaafde was die het allemaal
even te veel was geworden. Twee medewerkers
van AH zaten met zorgelijke gezichten ernaast.
Ik stelde vast dat de man nog ademde en liep
door om verdere boodschappen te halen. Weer
buiten zag ik een ambulance staan en zag ik de
man die zojuist op de grond had gelegen tegen de
ambulancebroeder aanduwen.
Het was niet zeker wat er gebeurde. Wilde hij, de
man, de wagen niet in of juist er uit? In een wilde
wals zwalkte het stel over de stoep. Opeens gaf
de man de broeder een geweldige, professionele
vuistslag in zijn gezicht. Bloed kwam onmiddellijk
in zijn mond te staan.
De omstanders, het was lunchuur en zeer druk
en schitterend weer, begonnen te roepen. Ik ook.
De vechtpartij verplaatste zich nu naar de grond.
De verslaafde bleek oer- en oersterk. Wat je vaak
leest dat omstanders werkloos blijven toekijken,
gebeurde hier niet. Vier, vijf man sprongen bij om
de gek in bedwang te houden. Deze verzette zich
hevig. De ambulancezuster riep in de mobilofoon
om politieversterking. De man waar nu zes man
opzaten begon angstaanjagend te brullen. Nog
nooit heb ik zo snel zo veel politie zien verschijnen.
Overal begonnen sirenes te loeien en kwamen
fietsende agenten aan. Men probeerde de voeten
en de armen van de man te boeien wat nog heel
moeilijk bleek. Eindelijk was het zover en brullend
als een hert in doodsnood pakte men hem op en
deponeerde hem voorzichtig en professioneel in een
klaarstaande auto.
Huiverend vervolgde ik mijn weg.
CVS

BUURTNIEUWS
Van onze correspondent Ronald Regensburg
Verkeerskundige herinrichting
Mr. Visserplein?
Na jarenlang plannen maken zal volgend jaar
zomer begonnen worden met de verkeerskundige
herinrichting van Mr. Visserplein, Jonas Daniël
Meijerplein, Muiderstraat en een stukje
Waterlooplein. De plannen lagen in september
en oktober ter inzage en op 2 oktober was er een
informatieavond in de Zuiderkerk.
De bewonersraad Groot Waterloo heeft de afgelopen
jaren de ontwikkeling van de plannen gevolgd en
moest constateren dat uiteindelijk meer ruimte aan
het autoverkeer wordt gegeven dan oorspronkelijk
de bedoeling was. Eerst kwam er een extra rijbaan
bij in zuidelijke richting, later nog een in noordelijke
richting. Het resultaat is een brede bundel rijbanen
over J.D. Meijerplein en Mr. Visserplein met voor
de Mozes en Aäronkerk maar liefst zes banen voor
het autoverkeer. Die extra ruimte lijkt vooral bedoeld
voor doorgaand verkeer en inderdaad blijkt nu dat
in 2005 de hele route van Leeuwarderweg tot en
met Gooiseweg door de gemeente is aangewezen
als “corridor”, een bijzondere hoofdroute die moet
voldoen aan extra eisen voor de inrichting om de
verkeersdoorstroming te bevorderen. Die “corridor”
loopt dan wel van ringweg naar ringweg, dwars
door onze buurt. Het lijkt of gemeentebestuur en
stadsdeelbestuur zijn vergeten dat terugdringen
van het doorgaande verkeer onderdeel was van de
plannen voor deze route.

In de bewonersraad werd de vrees uitgesproken
dat straks ook de bedoelde versmalling van de
Weesperstraat naar tweemaal één rijbaan niet zal
doorgaan en dat mogelijk zelfs de Valkenburgerstraat
tenslotte weer zal worden verbreed. Namens de
bewonersraad is een zienswijze ingediend waarin
bezwaar wordt gemaakt tegen het grote aantal
rijbanen.
Op de voorlichtingsavond in de Zuiderkerk zegde
wethouder Herrema toe dat de Valkenburgerstraat
tweemaal één rijbaan zal blijven, dat in een latere
fase de Weesperstraat zeker versmald zal worden
naar tweemaal één rijbaan en dat dan onderzocht zal
worden of op J.D. Meijerplein en Mr. Visserplein
één rijbaan in noordelijke richting kan komen te
vervallen.
Omdat van deze voorlichtingsavond geen verslag
werd gemaakt, wordt in de zienswijze namens de
bewonersraad gevraagd deze toezeggingen ook
schriftelijk te doen.
In de verdere procedure zal naar verwachting de
komende vier maanden nog inspraak mogelijk zijn
bij de volgende gelegenheden:
raadscommissie stadsdeel, raadscommissie gemeente,
stadsdeelraad, gemeenteraad.

Buurtvergadering
De buurtvergadering, beheergroep openbare ruimte
gevolgd door bewonersraad, wordt vier maal per jaar
gehouden, zo mogelijk op de laatste dinsdag van de
maanden februari, mei, september en november, van
19.30 tot 22.30, in het Mozeshuis, Waterlooplein 205.
De eerstvolgende vergadering zal zijn op 24 februari.

GROOT WATERLOO

Rembrandthuis aast op Pintohuis
“We pikken het niet”. Haije Bouwman, initiatiefnemer
van de actiegroep ‘De Pinto bieb moet blijven’, is
strijdvaardig. Van alle argumenten die gebruikt worden
om de sluiting te rechtvaardigen, maakt hij gehakt. Ook
de jongste plannen om het Pintohuis in te zetten voor de
expansie van het Rembrandthuis kunnen hem maar matig
tevreden stellen, ook al blijft er wat ruimte over voor een
inloopruimte voor de buurt.
De opheffing van de bibliotheek is al aan de orde sinds in
een raadsbesluit van 1984 het spreidingsbeleid van de
leeszalen in Amsterdam aan de orde werd gesteld. Op
grond daarvan komt er een nieuwe bibliotheek in de
Czaar Peterstraat, vlak bij de nieuwe leeszaal op het
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Javaplein in de Indische Buurt.
“Hoezo spreidingsbeleid”, vraagt Haije zich dan
geïrriteerd af. Een argument om het Pintohuis te sluiten
is dat het vlakbij de nieuwe OBA op het
Oosterdokseiland ligt. “Dat is meten met twee maten. De
grote OBA is voor toeristen en voor heel Amsterdam.
Daar stuur je je kinderen toch niet heen en voor ouderen
is het veel te ver”. Verbaasd stelt hij vast dat er van enige
heroverweging van een zo oud raadsbesluit geen sprake
is.
Toeristisch
In een commissie van het stadsdeel is het idee van het
Rembrandthuis omarmd. Wel komt er een onderzoek om
te kijken of er een combinatie met een
inloop voor de buurt mogelijk is. Die
functie behelst dan een uitgebreide
leestafel en computers. De rest vult het
Rembrandthuis in, niet met een
kantoorfunctie maar bij voorbeeld als
ontvangstruimte voor scholieren.
Erg blij is Haije daar niet mee, want de
bibliotheek is dan wel helemaal
uitgekleed. De buurt is volgens hem niet
belangrijk in de ogen van de politiek.
“Het wordt hier wel allemaal erg
toeristisch, voor de bewoners is het een
dooie boel. De raadsleden doen net of
deze discussie een luxe probleem is”.

zogenaamd burgerinitiatief te nemen om het punt op de
agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Maar wat daar
besproken wordt, beslist de politiek ook weer zelf. Met
een beetje creativiteit is er een omslag te bewerkstelligen
die leidt tot een beter plan voor activiteiten in het
Pintohuis, maar het zal volgens Haije Bouwman meestal
alleen met subsidie te bewerkstelligen zijn. Er is haast
geboden, want als de nieuwbouw van de Czaar
Peterstraat in 2012 gereed is, valt het doek. Dat is dan in
ieder geval leuk voor die bewoners uit Oost die zich nu
naar de St Anthoniebreestraat begeven.
Eigenlijk is het schrijnend dat het De Pintohuis aan de
buurt wordt onttrokken. Het gebouwtje hield zo dapper
stand toen de kaalslag voor een snelweg vanaf het CS en
de metro in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige
eeuw zich voltrok. Een heel bijzonder historisch gebouw
met een prachtig in interieur, waar het genoeglijk toeven
is.
De Joodse geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met
dit karakteristieke gebouw. Juridisch is het niet zo
eenvoudig te marchanderen met de bestemming. In het
erfpachtcontract dat loopt tot 2044, is met veel woorden
vastgelegd dat er waarborgen moeten zijn voor de
sociaal-culturele en maatschappelijke functie van het
pand. De bibliotheek opheffen gaat dus niet zomaar.
RvD

Hij somt alle van de buurt afgenomen
attracties op: Bethaniënklooster, Waag,
Zuiderkerk, Trippenhuis.
“De leefbaarheid van de buurt is in het
geding. Er is behoefte aan een
ontmoetingsplek voor jongeren en
ouderen, en dan het liefste op een beetje
niveau gezien de samenstelling van de
bevolking, die ook snel vergrijst”.
De actiegroep heeft 1200
handtekeningen binnen om een
Rembrandt verschijnt sprekend ten tonele op de nieuwste actie-affiches

Eetstreep op het plein
Nu nog een bloemenstal, een vis- en een kippenboer en
de ‘Food-strook’ ofwel ‘eetstreep’ is compleet. Voor
brood, groenten, kaas, nootjes, olijven en andere
verswaren van kwaliteit hoef je niet meer naar de
supermarkt of elders. De Waterloopleinmarkt wordt
opgewaardeerd, en zal zijn naam als algemene
warenmarkt weer waar maken. Uiteindelijk is de
vlooienmarkt ook zo begonnen. In het begin van de
vorige eeuw kon je er ook voor je dagelijkse etenswaren
terecht, en dat gaat weer gebeuren als het aan Dick
Kattouw, Hoofd Marktzaken van het Stadsdeel Centrum
ligt. En de andere marktkooplieden zijn enthousiast,
evenals de ambtenaren van het stadhuis die er hun
boodschappen doen. Nu moeten de buurtbewoners hun
weg naar de markt vinden.

Op alle markten gaat het wat minder, de
Waterloopleinmarkt bevindt zich ook een beetje in een
dal. Voor de hele stad worden daarom ideeën
geïnventariseerd om de markten onder de aandacht te
brengen. Zo gaat er in 2010, als er een paar markten

toevallig 100 jaar bestaan, een boot varen, die je van de
ene markt naar de andere markt brengt, net zoiets als de
museumboot, een marktboot dus. En zo is ook het idee
van het Marco Poloproject – opera’s op de straat –
ontstaan. Eind november doet Marco Polo de
Waterloopleinmarkt aan.
Kattouw kan de markt vanuit zijn werkkamer in de
Stopera overzien. De markt en de directe omgeving
boeien hem uitermate en allerlei ideeën borrelen
gemakkelijk op. “Je kan zo’n markt op een heel
natuurlijke manier een ‘boost’ geven. Gewoon een
kwestie van je ogen openen en kijken hoe je vanuit de
bestaande structuur een verbinding met de omgeving kan
leggen. Dit is een unieke plek waar veel meer mee kan”.
De sociale betekenis van de markt is volgens Dick
Kattouw buitengewoon belangrijk. “Op de markt gebeurt
het. Waar elders alleen gesproken wordt. Het is een
smeltkroes van verschillende culturen. Hier gaan de
rabbijn en de iman met elkaar in conclaaf. Integratie is
hier aan de orde van de dag.”
Samen met de kooplieden op de Waterloopleinmarkt
wordt naarstig gezocht naar een nieuwe formule. Boeken
en antiek, daar was niet echt animo voor, maar het idee
van voedsel sloeg redelijk aan. Er gaat ook een
herindeling komen, waarbij een nieuw aantal vaste
plaatsen wordt uitgegeven. Maar er zit nog meer in de
pijplijn. Zo is er goed contact met de musea en attracties
in de omgeving, zodat alles beter op elkaar aan kan
sluiten. Zelfs een gezamenlijk PR-beleid behoort tot de
mogelijkheden.
Het Waterlooplein en omgeving werd onlangs ook onder
de loep genomen in een zogenaamde masterclass

‘placemaking in the Netherlands’. Twee bevlogen
Amerikanen nodigden allerlei ambtenaren, bewoners en
bedrijven uit om ’s te kijken hoe het gebied verlevendigd
kan worden en welk gereedschap daarvoor nodig was.
Een concept om steriele pleinen om te toveren tot
plekken waar mensen willen zijn. Vrijblijvend, maar
toch. Dick Kattouw en zijn collega Peter Groenendaal,
die het Waterlooplein ook op de wereldkaart wil zetten,
achten veel mogelijk. (Wordt vervolgd )
RvD
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PterOcaryofielen

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

Bomenlot X:
Ze blijven staan!
De gemeente ziet af van de rigoureuze aanpak op
het Amstelveld waar nieuwe bomen in caissons
geplaatst zouden worden om wortelopdruk voor de
toekomst te vermijden.”Voortschrijdend inzicht”
mede ingegeven door het tussentijds herstel van het
verbindingsstraatje heeft geresulteerd in het voorstel
van de gemeente en haar boomexpert om de rest van
het plein ongeveer op dezelfde wijze aan te pakken.
De werkgroep Amstelveld had samen met de extern
boomdeskundige de heer Van Prooijen een voorstel
ingediend om door middel van een ondergrondse
constructie de verdichting van nieuw aan te brengen
bewortelbare grond tegen te gaan en door middel
van een drainagesysteem de waterhuishouding te
regelen. Jammer genoeg komt die constructie er niet
en de drainage slechts ten dele.Onze externe
boomdeskundige zal echter in overleg met de
gemeente proberen middels ander groeiplaats
verbeteringen een optimaal resultaat voor de bomen
te bewerkstelligen. De werkgroep zal middels zijn
bevindingen op de hoogte gehouden worden.De
werkzaamheden zullen naar alle waarschijnlijkheid
komend voorjaar van start gaan.

Goed nieuws:
Geen housemuziek op Amstelveld
De commissie van de deelraad was eensgezind in
zijn oordeel dat housemuziek voor de bewoners
rond het Amstelveld nu wel genoeg geweest is. Er
moet naar een andere lokatie uitgekeken worden, of
zoals een bewoner het verwoordde: “het is tijd voor
een ander geluid”
De evidente disproportionele overlast van dit festijn
was al vele jaren middels raadsadressen en
inspreken bij de politiek onder de aandacht
gebracht, maar werd voortdurend gebagatelliseerd.
De omslag van de deelraad -en nog wel unaniem- is
opmerkelijk. Zelfs de VVD drong er op aan dat er
rekening moet worden gehouden met de bewoners.
Hopelijk is het een blijvende omslag.

Amstelveld: de bomen blijven staan, de kapvergunning
van juli 2006 is voor de bijl. Reden voor een feestje?
Altijd leuk. Misschien is er iets te bedenken met de ene
te kappen vleugelnoot. Gedeeltelijk behouden en een
kunstwerk van maken? Een herinneringsplakette erop?
Maar overigens is dit gewoon gegaan zoals het behoort
te gaan. Democratie is ‘volksbewind’*). Niet de burger
moet doen wat het bestuur wil, het bestuur moet
besluiten wat de burger wil. Is het bestuur eigenwijs, dan
is er het bestuursrecht: burger tegen bestuursorgaan.
Bezwaar bij het bestuursorgaan zelf, beroep bij de
rechtbank sector bestuursrecht, hoger beroep bij de
Raad van State. De Algemene wet bestuursrecht, doehet-zelf-recht, ook zonder advocaat: er is geen
‘verplichte procesvertegenwoordiging’. Er is ook geen
procesrisico: de burger kan hier niet, zoals in het
burgerlijk recht, worden veroordeeld in de kosten van de
wederpartij. De burger riskeert het griffierecht, dat hij/
zij wel terugkrijgt als het beroep wordt toegewezen.
[Voor lagere inkomens is er geen vrijstelling of vermindering
van griffierecht. Ja, op zijn Nederlands: een uitspraak van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens verplichtte
Nederland om een nieuwe wet bestuursrecht in te voeren.
Voordien was het ‘administratiefrecht’ (Frans: droit
administratif) een onoverzichtelijk geheel van
beroepsmogelijkheden, beroepsinstanties en zogenoemde
‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’. Deze nieuwe
wet Bestuursrecht, een aanzienlijke verbetering, moest echter
‘budgetneutraal’ zijn. Dus elke appellant betaalt griffierecht.]

Een belanghebbende kan wel zonder griffierecht met een
appellant meeprocederen en ook de zaak winnen, zelfs
als de appellant zou verliezen. Hij/zij verzoekt daartoe
de rechtbank of Raad van State, om als belanghebbende
tot de procedure te worden toegelaten.
Nu hulde voor de inzet voor vleugelnootbomen en
stadsdeeldemocratie:
Hulde aan Thelma die, in juni 2006 insprekend bij de
vergadering van de deelraadscommissie Openbare
ruimte in de Amstelkerk, reeds aangaf wat op het
Amstelveld diende te gebeuren: groeiplaatsverbetering
en behoud van alle vleugelnoten, dit terwijl anderen zich
wilden conformeren aan een advies van de
Bomenstichting voor gedeeltelijke en gefaseerde kap.

Hulde aan Helen (voor de Vereniging Amstelveldbuurt)
en Eva, die met hun verzoeken om voorlopige
voorziening, ook al meende rechter Kijlstra die te moeten
afwijzen, een beslissende vertraging bereikten nadat in
juli 2006 kapvergunning was verleend voor 14
vleugelnootbomen langs de Kerkstraat. Zonder hun
verzoek had het bestuursorgaan kunnen kappen;
eenmaal gekapt vervalt het belang; geen belang = nietontvankelijkheid bij de rechtbank.
Hulde aan Eddy die in januari 2007 een voorlopige
voorziening toegewezen kreeg nadat in 2006 die beide
vorige verzoeken waren afgewezen. Een opmerkelijke
prestatie, en dit enkele dagen voordat het bestuursorgaan
zou gaan kappen.
Hulde aan rechter Lenos, die Eddy’s verzoek om
voorlopige voorziening toewees en daarbij met haar
onafhankelijk oordeel afweek van de voorgaande
uitspraken van rechter Kijlstra. Haar wijsheid redde de
bomen, ook al wees vervolgens de meervoudige kamer
van de rechtbank in de bodemprocedure Eddy’s beroep
af. In het bestuursrecht is de rechtbank de ‘lagere’
rechter. Doet die het na het voorlopig redden van de
bomen volgens de burger toch weer fout, dan volgt hoger
beroep bij de Raad van State. En dat durfde het
bestuursorgaan kennelijk niet aan.
Hulde aan Eddy (2) voor zijn vasthoudenheid in het
politiek-ambtelijke overleg met de Werkgroep
Amstelveld.
En... hulde aan alle anderen, onder wie
bomenspecialisten Copijn en Van Prooijen en dagelijks
stadsdeelbestuurder Erik Koldenhof, die al in een vorige
functie de burgers betrok bij de vleugelnootbomen in de
Boterdiepstraat.
Gevleugelde groet,
Rudolf het grachtengordeldier
*) In het klassieke Athene was demos niet ‘volk’, maar
‘wijk’. Democratie is oorspronkelijk ‘wijkenbewind’. Ik
ben een voorstander van onze democratie op
stadsdeelniveau en zeker voor behoud van stadsdeel
Amsterdam-Centrum.

Thorbeckeplein hoek Herengracht

Albert-Jan

Lichtpuntjes in donkere dagen
De Amstelkerk en De Duif zijn gelukkig veel meer dan
enkel kantoor (van Stadsherstel) of zalenverhuurbedrijf.
Natuurlijk verzorgt de Oecumenische Basisgemeente De
Duif elke zondag kerkdiensten (10:30 uur) met koorzang
en op 24 december een Kerstnachtviering (24:00 uur,
zaal open 23:15 uur). Verder zijn daar regelmatig orgelconcerten en bijzondere muziekuitvoeringen. De
Amstelkerk is o.a. tevens expositieruimte. Voor meer info kijk op het aankondigingbord of surf naar: www.stadsherstelamsterdam.nl of www.xs4all.nl/~deduif

Dit deel van de binnenstad
wordt voorgedragen als Unescoerfgoedgebied. De rest van de
binnenstad dient bijna helemaal als
‘bufferzone’.

Op 24 december is op het Amstelveld een echte
levende Kerststal te bewonderen. De kerststal beeldt
het kerstverhaal uit. Het verhaal zal door een
vrijwilliger worden voorgelezen. De avond wordt
omlijst met zang door een daklozen- en kinderkoor.
Het schouwspel is te zien van 19.00 tot 22.00.

Een deel was jaren in gebruik als nachtclub.
De nieuwe eigenaar van dit hoekje (inclusief
hotel De Admiraal) wilde het hotel uitbreiden
met acht kamers. Het stadsdeel wees de
aanvraag af, want strijdig met het huidige
beleid. Het ziet er niet naar uit dat op korte
termijn dit monumentale hoekje hersteld gaat
worden.

Voor de snoepers: Jamin is allang verdwenen, maar
patisserie Kuyt en Holtkamp worden terecht om
hun heerlijk banket geroemd. Nieuwkomer op de
lekkernijenmarkt is chocolaterie Van Soest in de
Utrechtsestraat. December is een prima maand om
de kwaliteit te toetsen.
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Op en rond het Frederiksplein
November 1986.
Stedebouwkundige Ideeënprijsvraag omgeving
Nederlandsche Bank:
“De plannen om het gebouw van de Nederlandsche
Bank uit te breiden met een cilindervormige toren
hebben in brede kring aanleiding gegeven tot discussie
over dit bouwplan en de omgeving van het bankgebouw.
Velen hebben de klacht geuit dat de omgeving van de
bank, ondanks de aanwezigheid van enkele waardevolle
elementen, een onherbergzame indruk maakt en het plein
zeker niet optimaal benut wordt. Ook als verbinding
tussen de Utrechtsestraat en Van Woustraat voldoet het
plein onvoldoende, zo menen velen. Om recht te doen
aan de brede belangstelling voor dit gebied en ruimte te
geven aan de creativiteit is deze ideeënprijsvraag
uitgeschreven.”
November 1997.
Klankbordgroep Herinrichting Frederiksplein:
“In vervolg op de prijsvraaginzendingen zijn twee
scenario’s voor het Frederiksplein ontwikkeld. Voor de
uitvoering is geen geld ter beschikking gesteld. Van het
resterende geld, geschonken door de Nederlandsche
Bank (fl. 350.000,-), is in augustus 1996 alleen het
gedeelte voor de bank opgeknapt.In eerste instantie
wordt een masterplan ontwikkeld waarin de totale visie
van het plangebied wordt vastgelegd. De totale kosten
voor de herinrichting worden geschat op ca. 10 miljoen
gulden. De bedoeling is, door middel van een
inventarisatie van wensen van de bewoners en
ondernemers, een programma van eisen op te stellen
waarmee ‘opnieuw’ een eerste aanzet tot planvorming
gemaakt kan worden.”
November 2008.
Informatiemarkt plannen rond het Frederiksplein:
Door geldgebrek waren prijsvraag, masterplan en
klankbordgroep al jaren in vergetelheid geraakt. Het
werd weer eens tijd de burgers te informeren over de
vele lopende projekten en plannetjes. Bovendien waren
er klachten dat het stadsdeel te eigengereid, onverstandig

Gespot langs de weg
Afgelopen zomer verkondigde
het stadsdeel trots dat er
gesnoeid zou worden in het
verkeersbordenwoud langs de
Utrechtsestraat. Wel één van de
vier ronde borden zou kunnen
verdwijnen na aanpassing van
de tekst op het witte onderbord.
Uitvoering van dit goede
voornemen loopt vertraging op
door een meningsverschil over
welk bord het veld moet ruimen;
het parkeerverbod (tenzij) of het
stopverbod (vermits).Zelfs na
verdwijning van een bord blijft
het voor bezoekers gissen welke
gracht zij hier passeren

Diverse stoplichten kregen
een fraaie blindehoekspiegel
zoals hier bij Oosterling aan
het einde van de
Utrechtsestraat.

Kruisende fietsers hebben daar
nu een drukknop om de
verkeerslichten te beïnvloeden.
De paaltjes zijn meteen in trek
als (brom)fietsenrek.
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en zonder overleg de begroeiing drastisch wijzigde onder
de noemer van ‘groot onderhoud’.De Nederlandsche
Bank was gastheer van deze avond, want nauw
betrokken bij diverse plannen: Een nieuwe opbouw op
de bank om ruimte te bieden aan 200 personeelsleden die

nu nog elders werken; verplaatsing van het beeld van
Zadkine vanaf het Westeinde naar het centrale perkje bij
de splitsing van de tram; plaatsing van een nieuw
monument ter ere van Walraven van Hall (bankier van
het Verzet) in de vorm van een liggende bronzen boom
ter hoogte van de stenen cirkel nabij de fontein. Ook was
het stadsdeel prominent van de partij. Bestuurder
Koldenhof wenst vaart te brengen in enige grote
ondergrondse parkeergarages. Het Westeinde was al veel
eerder uit de bus gekomen als een geschikte garageplek
(450 auto’s). Nu werd het toch echt tijd voor het
haalbaarheidsonderzoek. In het voorjaar komt hiertoe
een garage-klankbordgroep bijeen en in de zomer wil het
dagelijks bestuur een beslissing nemen over het
Stedenbouwkundig Plan van Eisen, zodat eindelijk aan
de tekentafel begonnen kan worden met de technische
uitwerking. Op zijn allervroegst zou dan in 2011 met de
bouw begonnen kunnen worden en uiteraard komen er
ook nog enkele inspraakmomenten.Natuurlijk waren de
paden en plantsoenen het hoofdthema op deze infoavond. Het stadsdeel toonde een kaart met de voorlopige
De bruggenleuningen
over de
Reguliersgracht waren
aan een verfje toe.
Fietsparkeerders
werden
gewaarschuwd met
zeven enorme gele
borden. Dat leverde de rondvaarttoeristen wel hele
unieke plaatjes op van de beroemde Seven Bridges

plannen: Hoge beplanting langs de west-, noord- en
oostzijde; lage beplanting langs de doorgaande wegen,
het middendeel en de zuidkant; meer gras tussen de
tramrails en groen op een enkel asfaltplekje. Komend
voorjaar mogen omwonenden hierover nog een paar keer
meedenken in de groen-klankbord.Terzijde kwamen de
wegwerkzaamheden aan de Stadhouderskade nog aan
bod en het plan van Albert Heyn voor een vestiging aan
het Frederiksplein.
Tot slot werden de bijna honderd aanwezigen
uitgenodigd met vragen en opmerkingen te komen. Het
voert te ver om hier nu ruim verslag te geven, maar toch
een enkele glimpje.Bewoner Oosteinde: “Als ik vroeger
naar de Albert Cuyp ging, liep ik bij zonneschijn langs de
bank aan de waterkant en bij regen droog onder de luifel
aan de noordkant van de bank. De waterkant is inmiddels
met hekken afgesloten en sinds kort is ook het pad onder
de luifel versperd door plantenbanken.” Antwoord hoofd
veiligheid DNB: “De veiligheid stelt steeds hogere eisen.
Zelfs de huidige situatie is nog niet optimaal.”Bewoner
Den Texstraat: “Waarom komt het garageplan weer uit
de kast? Het vele Stadhouderskadeverkeer werpt nu al
bergen roet op mijn tafel. Wenst de bank parkeerruimte
voor het nieuwe personeel?” Antwoord Koldenhof: “Het
is een politieke wens. De bank was aanvankelijk
bevreesd voor de veiligheid, maar maakt nu geen
bezwaar meer.”Oudere wandelaar: “Een paar grasveldjes
zijn omgeploegd tot plantenperken en van hekjes
voorzien, zodat de schoolkinderen alleen nog maar om
het wandelpad kunnen voetballen. Ik kom daar maar
moeilijk langs.” Antwoord ouder van een schoolkind:
“Die grasveldjes waren vaak modderpoelen. De kinderen
kwamen smerig naar school en huis.”Er was discussie
over de architectuur van de nieuwe opbouw en of het
beeld van Zadkine niet beter weer aan de gevel bevestigd
kon worden. En natuurlijk ook vragen of gemor over
verlichting, alcoholisten, wildplassen, route Van
Woustraat - Utrechtsestraat en de uitkomst van de oude
prijsvraag.Wilt u toch nog meedenken in een van de twee
klankbordgroepen, meld dat gerust bij het stadsdeel.
PS

De hekjes bij bioscoop Pathé
zijn niet meer, want bij nood
moet de uitgang vrij van
obstakels zijn. Helaas is het
resultaat nog steeds een dichte,
dwars op de stoep geplaatste,
ijzeren haag.
Het asfalt van de Vijzelstraat ligt
er weer strak bij. De oude tramrails bleken niet bestand
tegen de nieuwe Combinotrams en moesten vervangen
worden. Gelijk werd maar het hele wegdek
meegenomen. Goh, wat kon die Omnifant, het reuze
asfalt-wegslijp-apparaat een herrie maken midden in de
nacht.

Doorvaartprofielen
Eind augustus
bezocht de
lampenman
de
Achtergracht.
De oude lantaarnkappen
met oranje
licht werden vervangen door verse exemplaren. Het was
s’avonds wel even wennen aan dat heldere witte licht.
Nog geen twee weken later werden de nieuwe
lampenkappen wederom vervangen. Ditmaal door
zogenaamde Ritterlantaarns. En opnieuw veranderde
grachtsfeer in de nacht. Het rare halogeenlicht draagt niet
zo ver. Het is er nu veel donkerder op de gracht. De krant
kan ik thuis niet meer lezen met enkel lantaarnlicht, maar
sterrenkijken gaat nu aanzienlijk beter.

De Prinsengracht is de eerste gracht waar wordt
gehandhaafd op de doorvaartbreedte. Daarna
worden de eigenaren van pleziervaartuigen in
andere grachten gewaarschuwd. Als hun boot de
doorvaart belemmert, moeten ook zij hun vaartuig
verwijderen. Voor de Prinsengracht geldt een
minimale doorvaartbreedte van 13 meter. Op
sommige plekken wordt deze breedte niet gehaald
door afgemeerde pleziervaartuigen. Eigenaren zijn
verplicht om deze boten op een andere locatie af
te meren. Eigenaren van pleziervaartuigen die een
goede doorvaart belemmeren, worden met een brief
op hun boot gewaarschuwd dat zij het vaartuig
binnen vier maanden moeten verwijderen.
Meer informatie over de doorvaartbreedte vindt u op
www.bba.amsterdam.nl
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TASTEVIN DEHUE
WIJNKOPERIJ
Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Specialiste in Haring

Trudy Suerink
Nieuwe Herengracht 18s
1018 DP Amsterdam
T. 623 5877 F. 620 6365
www.tastevindehue.nl
Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam
tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl

Huurrecht Advocaten Amsterdam
Mr. Patrick Worp
Voor alle problemen
over het (ver)huren van
WOONRUIMTE

Gematigde vaste tarieven
Ook pro-deo zaken
GRATIS HUURSPREEKUUR

Keizersgracht 747-K
www.prworp.nl

020 - 320 70 22
BlankenbergStichting

open:
maandag tot en met vrijdag 8.30-17.30 uur
donderdag tot 20.00 uur
zaterdag 10.00-14.00 uur
bij spoed buiten openingstijden tel. 592 33 15

Advocaat
nodig?
Kies voor persoonlijke
betrokkenheid 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

06-43 051 841 Waterlooplein

Maatschappelijke Dienstverlening
Amsterdam-Centrum & Westerpark

De BINNENKRANT dankt alle
adverteerders die de uitgave in 2008
mogelijk maakten. Wilt u volgend jaar
ook een advertentie plaatsen, mail dan
naar post@binnenkrant.nl of bel Ulrike
Weller, telefoon 06-5470 5427 voor de
mogelijkheden.

Loket Zorg en Samenleven
Dienstencentrum d’Oude Stadt
Sint Antoniesbreestraat 32, 1011 HB Amsterdam
Dienstencentrum Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1, 1018 LS Amsterdam
Via Loket Zorg en Samenleven/Blankenberg
houden Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden en Ouderenadviesbureau gezamenlijke
spreekuren op de volgende adressen:

Inloopspreekuur
Dag

Tijd		Adres

Maandag 9.00 – 12.00 uur Kleine Wittenburgerstraat 1
Dinsdag 13.00 – 15.00 uur Sint Antoniesbreestraat 32
Woensdag 9.00 – 12.00 uur Sint Antoniesbreestraat 32
Donderdag 9.00 – 12.00 uur Kleine Wittenburgerstraat 1
vrijdag
geen inloopspreekuur

Telefonisch bereikbaarheid
ma t/m vr 9.00 - 15.00 uur, tel. 557 33 33
Maatschappelijk Werk
ma t/m vr 12.00 – 12.30 uur (alleen voor vaste cliënten)

Ouderenadviesbureau
ma t/m vr 12.00 – 12.30 uur (alleen voor vaste cliënten)

Sociaal Raadslieden
ma en di 12.00 – 12.30 uur (alleen voor lopende zaken)
U kunt bij Loket Zorg en Samenleven ook terecht
voor woningaanpassingen en buurtbemiddeling
(e-mail: buurtbemiddeling@blankenberg.nl)

Voor een afspraak met
één van onze advocaten
belt u: 020-6383483.

Bureau Schuldhulp Centrum

Gratis eerste advies op ons

•

inloop-spreekuur:
maandag 16.00 – 17.00 uur
Bezoekadres: Foeliestraat 14-III

Echtscheidingsspreekuur

Aangesloten bij:
Vereniging Sociale Advocatuur Nederland

•

•

Telefonisch spreekuur:
ma di do vr van 9.00 – 11.00 uur, tel. 557 33 91
Inloopspreekuur:
ma di do van 9.30 – 10.30 uur

Inloopspreekuur
vr van 9.30 – 11.00 uur
Eerste Laurierdwarsstrraat 6,
1016 PX Amsterdam

WINTER 2008
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Hoekdeuren van de samenleving. De Utrechtsestraat is er rijk mee bedeeld. Ze zijn ook te vinden op Amstelveld, Regulersgracht, Rembrandtplein en Amstel.

Een oude hoekdeur
is verprutst tot
flappentap.

Komt dat ooit nog
goed?

8
55+ Sociëteit de Tweede Uitleg
heeft weer een mooi, interessant
programma voor u!
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Films
En vooral
Gezelligheid

Het NIEUWste nieuwe DE LA MAR
Het blijft een raar gezicht: dat grote, gapende gat op de
plek waar tot vorig jaar het Nieuwe De La Mar en de
Calypso-bioscoop stonden. Het enige voordeel dat de
sloop van deze gebouwen aan de Marnixstraat tot nu toe
met zich meegebracht heeft, is dat de voor- en
achterburen sindsdien gezegend zijn met een hoop extra
daglicht in huis. Of ze daar momenteel nog optimaal van
kunnen genieten, is de vraag. Op 9 september is men
namelijk officieel begonnen met de bouw van de Nieuwe
De La Mar Theaters. Dit prestigieuze complex dat
gebouwd wordt in opdracht van de Van Den Ende
Foundation (van Joop, inderdaad) zal onderdak bieden
aan twee theaterzalen waarvan één met 850 en één met
600 stoelen. Ook zal het complex uitgerust worden met
een multifunctionele oefenruimte.

U bent als altijd hartelijk welkom
En misschien wilt u ons
team van vrijwilligers
komen versterken?
Voor enige activiteit
of voor de bardienst?
Stuur dan een E-mail naar
tweedeuitleg@xs4all.nl
of bel naar de Sociëteit 625 98 79

Nieuwe Looiersstraat 29

LEIDSE- WETERING

BINNENK ANT 44

Hoe het pand er aan de voorkant uit zal komen te zien, is
deels te aanschouwen op het steigerdoek dat voor de rij
overgebleven gevels hangt (gevels die overigens gewoon

behouden zullen blijven en gerestaureerd worden). Wat
in elk geval duidelijk is, is dat architecten Arno Meijs en
Jo Coenen bij hun ontwerp rekening gehouden hebben
met de rest van het straatbeeld. Hoewel de pui voor een
groot deel uit glas zal bestaan, komt ook de ouderwetse,
Amsterdamse gevelbouw er in terug. Kortom: een mix
tussen modern en traditioneel. De kosten van de bouw
zijn tot nu toe geraamd op 50 miljoen euro. Verder zal de
Van den Ende Foundation elk jaar 1 miljoen euro ter
beschikking stellen voor de programmering. Deze zal
overigens zeker niet alleen bestaan uit Van den Endeproducties. Er wordt gestreefd naar een aanbod in de
traditie van het voormalige Nieuwe De La Mar Theater.
De deuren van de Nieuwe De La Mar Theaters zullen
geopend worden aan het begin van het theaterseizoen
van 2010.
Sasja de Vos

AGENDA
Klein kerstconcert, overdenking en samenzang
op woensdag 17 december om 15.00 (vrij
entree).
De sociëteit is gesloten van 24 december t/m 1
januari, maar verder volop in beweging.
Nieuwjaarsborrel woensdag 7 januari om 17.00
(vrij entree).
Vanaf 11 januari tot Pasen op de zondagmiddag
van 14 - 17 uur spelletjesmiddag met ruime
keuze uit Triviant, Rummikub, Scrabble,
Yahtzee en nog veel meer.
Komend jaar op werkdagen van 10 - 12 uur
leestafel met verse krant, weekblad, koffie en
thee.
Op maandag t/m donderdag van 16 - 18 uur
stamtafel voor gesprek onder een glaasje.
Het woensdagmiddagprogramma (films en
lezingen) start voortaan om half drie.
Films draaien op 7 en 21 januari, 4 en 18
februari, 4 en 18 maart (toegang € 3,00).
Lezingen worden gehouden op 14 en 28 januari,
11 en 25 februari en 11 maart (toegang € 3,00).
Nieuwe exposities worden geopend op vrijdag
12 december (fotoportretten), 6 februari
(olieverfportretten) en 13 maart (verhalen in
verf en inkt) telkens op een vrijdag van 16 – 18
uur (vrij entree). Het werk is ook te bezichtigen
op dins- en donderdagen tussen 12 en 17 uur.
Kijk voor meer informatie of het uitgebreide
aanbod van andere activiteiten op:
www.tweedeuitleg.nl

Tot 11 januari kan je schaatsen op het Leidseplein. Het was voor de ondernemers best lastig kiezen tussen
terrasverwarming of ijsbaan. Zeker zolang verstokte rokers bijna nergens meer binnen welkom zijn.
In de natte herfst leek het pleintje met de vele parasols wel op een vluchtelingenkamp.
Mogen de overdekte terrasstoeltjes na de ijspret terugkomen of wordt het paffen onder eigen paraplu?

IJs- en rookpret
Misschien is het een goed idee voor bioscoop City om van de
kelder een supergrote rookruimte te maken in plaats van de
geplande gokautomatenhal. Ze zijn daar nu toch langdurig
aan het bouwen en breken. Met zo’n hoog gebouw is een
goede rookafvoer makkelijk te regelen (schoorsteeneffect).
Concurrent en buurman Holland Casino (op het Max
Euweplein) ziet nu al gokklanten verdwijnen vanwege het
rookverbod. Een slimme investeerder zet zijn kaarten dus
beter in op de opvang van nicotine-verslaafden

Nieuw: de Mediamatic Bank (artspace)
Zolang de plannen nog niet rond zijn
om het ABN-Amro-kantoor aan de
Vijzelstraat om te bouwen tot
woningen, winkels en bedrijven, is het
grootste deel van het gebouw in
gebruik door kunstenaars en startende
ondernemers. De begane grond op
nummer 68 is nu in gebruik als grote
expositieruimte vol verrassende
activiteiten. Zo was er laatst de
happening ‘Upcycle Yourself’. Je kon
uit een metershoge berg kleding wat
aardigs kiezen (voor € 5 per kilo) en

daarvan met een van de vele
naaimachines een eigen creatie maken
om die vervolgens op de catwalk te
presenteren. Het werd een groot feest
met doorlopende show. Tot 4 januari
loopt nu de expositie Kiki on Steroids
(For kings and queens)
Open van 12-20:00 van woensdag t/m
zondag.
Toegang gratis
Info op www.mediamatic.net
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Rapport Gemeentelijke Ombudsman,
Noord/Zuidlijn Vijzelgracht
Deel 1 Verzakking op 19 juni 2008
De volgende conclusies worden getrokken, die met name
betrekking hebben op het Projectbureau Noord/Zuidlijn
(PBNZL) en op de Dienst Milieu en Bouwtoezicht
(DMB):
1. De betrouwbaarheid van het monitoringsysteem, de xy-z-meting met behulp van spiegeltjes, en de
verwachtingen, die hieromtrent in de communicatie naar
de bewoners van de Vijzelgracht en omgeving zijn
gewekt, zijn in het geding. Gebleken is, met name uit
gesprekken met bewoners, maar ook uit de
communicatie van het PBNZL, dat de indruk is gewekt
dat het systeem tijdig, ook zeer geringe ‘zettingen’ zou
signaleren. Deze indruk is niet alleen gebaseerd op het
besprokene en de verslagen van de BCU in de jaren
voorafgaande aan het incident, ook de website van de
Noord-Zuidlijn beschrijft dat het systeem ogenblikkelijk
de bewegingen in de grond signaleert en kwalificeert het
systeem als feilloos. In de communicatie is onvoldoende
duidelijk gemaakt dat registreren nog niet signaleren
betekent. Ook DMB bleek geen zicht te hebben op de
beperkte operationele kracht van de
‘spiegeltjesmetingen’.

PBNZL heeft in de voorlichting aan de bewoners
een onjuist beeld geschetst van de
signaleringsfunctie van het monitoringsysteem,
waarmee een vals gevoel van veiligheid is
ontstaan ten aanzien van de bebouwing rond het
ondergrondse Vijzelgrachtstation in aanbouw.
2. Een ‘achtergebleven voegplank’ vormt de oorzaak van
de verzakking op 19 juni. Dit probleem heeft zich eind
2006 gemanifesteerd. Het probleem van de - in het
station Vijzelgracht - achtergebleven vier voegplanken is
als een risico ingeschat door PBNZL, maar is niet als
zodanig gepresenteerd aan de bewoners. Ook blijkt niet
dat uitdrukkelijk een afweging hierover is gemaakt. Voor
zover een en ander al aan de orde werd gesteld, met
name door bewoners vanwege de bij de pogingen tot
herstel optredende geluidsoverlast, werden de bewoners
gerustgesteld.

PBNZL heeft de bewoners onvoldoende
voorgelicht over de risico’s ten gevolge van de
achtergebleven voegplanken in de diepwanden
van het station.
3. Van de achtergebleven voegplanken is DMB, als
verantwoordelijke voor (het toezicht op) de
vergunningen, niet volledig en systematisch op de
hoogte gesteld. De meldingen van PBNZL kwamen
fragmentarisch binnen of het probleem werd ter plaatse
door een buitendienstinspecteur van DMB bij toeval
ontdekt. Voor zover werkplannen tot herstel al werden
ingediend bij DMB, werd over het niet slagen hiervan
niet met de vergunningverlener gecommuniceerd. De
toezichthouder was dus niet naar behoren op de hoogte
gebracht van de risico’s die zich in de bouwput van het
Vijzelgrachtstation voordeden. DMB heeft na de eerste
melding zich ook niet actief op de hoogte gesteld van de
ontwikkelingen met betrekking tot het
voegplankenprobleem.

PBNZL heeft de vergunningverlener
onvoldoende op de hoogte gehouden van risico’s
en DMB heeft onvoldoende actief hierop toezicht
gehouden.
4. PBNZL heeft in zijn organisatie voorzieningen
getroffen gericht op de omgeving en omwonenden. Na
de ontdekking van de lekkage rond het middaguur op 19
juni heeft PBNZL zich tezamen met de aannemer
evenwel geconcentreerd op het verhelpen van de
lekkage. Geen acht is geslagen op de omgeving van de
bouwput, met name op de bebouwing daaromheen.

PBNZL heeft zijn aandacht en werkzaamheden
eenzijdig gericht op het oplossen van de lekkage.
Deze eenzijdige opstelling miskent de integrale
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
bouwwerkzaamheden. Bouwput en omgeving
zijn nu eenmaal onlosmakelijk verbonden.

5. De melding van de bewoner van Vijzelgracht 24 om
16.30 uur aan de 2e Directievoerder in de bouwkeet van
het projectbureau over de verzakking van zijn huis werd
niet serieus genomen. Op schofferende wijze is de
bewoner door de 2e Directievoerder van PBNZL
heengezonden. Het schadebureau nam intussen de
schade ten gevolge van de verzakking wel op.

PBNZL heeft de desbetreffende bewoner
onbehoorlijk bejegend.
6. DMB en BWT worden op de 19e juni niet van het
eerste moment van de calamiteit af, op de hoogte gesteld
van de gang van zaken. Dit gebeurt pas in het tweede
deel van de avond. De hulpdiensten zijn evenmin op de
hoogte gesteld van de lekkages in de diepwand. Deze
zijn pas door toedoen van een van de bewoners op de
hoogte gebracht van de situatie.

verslag van bevindingen blijkt dat DMB zich verschuilt
achter een formele opstelling: er is geen instemming
gevraagd door PBNZL met herstelplannen en dus zijn er
geen werkzaamheden door PBNZL.

Uit met name de diverse gesprekken met
betrokkenen is gebleken dat DMB onvoldoende
is toegerust om zijn taak als vergunningverlener
en toezichthouder daarop te kunnen uitvoeren.
Ook is DMB naar de bewoners toe onzichtbaar
gebleven
De ombudsman concludeert dat de
informatieverstrekking en communicatie door de
gemeente, aan bewoners en binnengemeentelijk,
onvoldoende en op onderdelen onjuist is geweest.
In het houden van toezicht op de uitvoering van de
werkzaamheden is de gemeente tekortgeschoten en heeft
zij de belangen van de omgeving onvoldoende in acht
genomen.

Tijdige inschakeling van DMB als toezichthouder
op de vergunning, BWT voor wat betreft de
Het bovenstaande leidt tot het oordeel
bebouwde omgeving en de hulpdiensten
onbehoorlijk.
(brandweer en politie) is door PBNZL verzuimd.

Dit is de officiële samenvatting van
het eerste rapport dat op 29 oktober
gepresenteerd werd.
Het volledige rapport, dat als een
thriller leest, is te vinden op:
www.gemeentelijkeombudsman.nl
bij het kopje
Openbaar vervoer en ruimte.
Binnenkort volgt een tweede
rapport over de verzakking op 10
september
7. De communicatie met de bewoners is niet voortvarend
ter hand genomen, maar overgelaten aan de na
middernacht verschenen communicatieadviseur van
PBNZL, die eveneens met de contacten met de pers was
belast. Bij het bijeenroepen van het actiecentrum is
nagelaten een projectbegeleider op te roepen. De opvang
van de bewoners is zo goed mogelijk ter hand genomen
door een in de loop van de avond opgeroepen
Noodwacht. Deze bleek niet in staat adequate opvang te
kunnen regelen. De dag na de lekkage en de verzakking
is de opvang en ondersteuning, zowel van PBNZL als
van het Schadebureau Noord/Zuidlijn goed op gang
gekomen.

Van gecoördineerde en effectieve opvang ten
tijde van de lekkage door PBNZL, hulpdiensten,
BWT en het Schadebureau Noord/Zuidlijn van
de getroffen bewoners was geen sprake.
8. De ombudsman heeft zich bij de weergave van de
feitelijke gang van zaken gebaseerd op verklaringen die
zijn afgelegd in gesprekken die de ombudsman op zijn
uitnodiging of op verzoek heeft gevoerd en op de
verslagleggingen van het PBNZL.

De verslaglegging over de voortgang van de
bouw en in het bijzonder over het incident op 19
juni is zowel van PBNZL als van DMB
ontoereikend geweest om de gang van zaken te
kunnen reconstrueren.
9. De wijze waarop PBNZL overleggen met DMB
vastlegt, bevestigt het beeld van een weinig doortastende
dienst. DMB lijkt passief te reageren op informatie over
achtergebleven voegplanken en laat na actief te
informeren naar herstelplannen. Uit de reactie op het

Aanbevelingen:
1. Voor PBNZL en DMB: Zorg voor afgewogen, tijdige
en systematische informatieverschaffing aan de
bewoners, ondernemers en andere betrokkenen bij de
bouw van de Noord/Zuidlijn over de voortgang van de
bouw. Dit geldt ook voor de risico’s die zich kunnen
manifesteren. Maak een uitdrukkelijke afweging over het
melden hiervan aan bewoners.
2. Verplicht PBNZL om DMB volledig, tijdig en
systematisch te informeren over de voortgang van de
bouw. Dit geldt ook risico’s die zich kunnen
manifesteren.
3. Rust DMB zodanig toe dat deze naar capaciteit en
kwaliteit in staat is zijn taak als vergunningverlener en
het houden van toezicht op de uitvoerig daarvan uit te
voeren. Zorg voor zichtbaarheid van DMB naar de
bewoners toe.
4. Benut bij incidenten de operationele mogelijkheden
van de signaleringssystemen optimaal en onderzoek in
hoeverre ‘real time’ informatieverstekking onder
omstandigheden mogelijk is.
5. Schep condities voor een integrale taakopvatting van
alle medewerkers van PBNZL, voor de bouw in relatie
tot de omgeving.
6. Zorg voor adequate verslaglegging over de voortgang
van de werkzaamheden en zorg bij incidenten voor
voldoende ondersteuning van de leidinggevenden
hierbij.
7. Zorg voor een permanent bereikbaar alarmnummer
voor de Noord/Zuidlijn waar niet alleen schades, maar
ook calamiteiten kunnen worden gemeld. Maak duidelijk
dat in geval van een calamiteit 112 moet worden gebeld.
8. Zorg in geval van een incident voor snelle
informatieverstrekking aan omwonenden, bijvoorbeeld
via sms.
9. Zorg bij dergelijke incidenten voor zichtbare en
herkenbare opvang ter plaatse en zorg voor aanwezigheid
van een medewerker die speciaal is belast met de
communicatie met bewoners.
10. Uit gesprekken met bewoners is gebleken dat de
steeds verlengde duur van de bouw in combinatie met de
dagelijkse overlast een zware wissel trekt op hun
uithoudingsvermogen. Het terugwinnen van vertrouwen
kan alleen door een voorspoedige uitvoering van de
werkzaamheden te realiseren. Bied perspectief, ook met
betrekking tot de toekomst van de panden, door nu de
latere invulling van het gebied serieus ter hand te nemen
in samenspraak met de bewoners.
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De Buurtconciërge

Buurt 6
Tussen: Leidsegracht,
Prinsengracht,
Westermarkt,
Raadhuisstraat,
Paleisstraat, Dam,
Rokin, Munt, Singel,
Koningsplein en
Herengracht

In de Seniorenwijzen van de Blankenberg Stichting
wordt beschreven wat de buurtconciërge allemaal kan
doen. ‘Met enkele nuttige aanpassingen in huis kunnen
kleine ongelukjes en vervelende ongelukken voorkomen
worden.
De buurtconciërge bekijkt samen met u wat het beste is
en zorgt ervoor dat de aanpassingen gedaan worden. De
buurtconciërge kan de volgende aanpassingen bij u
installeren’. Dan volgt een lijst van grote aanpassingen
die gratis zijn!
Vervolgens het telefoonnummer van het Loket Zorg en
Samenleving 557 33 33, bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 9-15 uur. Ook kort loket ZES genoemd.
Ondanks de Seniorenwijzer zijn er veel mensen die niet
weten wat er voor hun gedaan kan worden.

Gesprek met
Hans de Wit

links John, rechts Hans

Foto: RW

Door wie worden mensen naar de buurtconciërge
verwezen?

Chris

Foto: RW

voorkomen. Uiteindelijk bepaald de bewoner natuurlijk
zelf wat wel of niet gebeurt. Collega John vult aan: ‘We
Hans: Belangrijk zijn de preventief huisbezoeken die
komen alleen vertellen wat mogelijk is’
elke 75 + er aangeboden wordt. Een van de punten die zij ‘Als iemand dan toch een heup breekt, denk ik wel eens,
of hij bespreekt gaat over de veiligheid in huis. Mensen heb ik wel voldoende aangedrongen.’
die zelf bellen, en ons soms al kennen komen via loket
Hoe ziet jullie dag er uit?
ZES bij ons terecht. Ook thuiszorg en ergotherapeuten
Hans: We beginnen oom 9.00 uur met werkoverleg en
van revalidatiecentra van ziekenhuizen en
verpleeghuizen zijn belangrijk. Opvallend is dat er maar koffie. We kijken in de computer of er nieuwe meldingen
zijn, bereiden de werkzaamheden voor, bepakken de fiets
weinig wordt doorverwezen door huisartsen.
met gereedschappen en materialen en gaan naar de
Doel is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten afspraken. We werken hier met 5 personen; Fred, Edmee,
wonen in hun vertrouwde omgeving, hun eigen woning. Chris, John en ik. De dag eindigt gezamenlijk.
Bij een bezoek aan huis kan de buurtconciërge vertellen Doordat wij laagdrempelig zijn komen wij vaak als
wat er allemaal verbeterd kan worden. Het heeft vooral
eerste bij mensen thuis.
te maken met veiligheid. De valveiligheid kan verbeterd Zo kunnen wij signaleren of er eventueel ook andere
worden door bijvoorbeeld leuningen aan te brengen.
problemen zijn. Wij kunnen dan doorverwijzen naar
andere disciplines zoals maatschappelijk en
Voorkomen is beter dan genezen?
ouderenwerk. Natuurlijk altijd in overleg met de klant.
Hans: Mensen hebben de illusie dat zij wel veilig zijn in
hun huis waar statistisch de meeste ongelukken
gebeuren. Het blijkt dat veel valpartijen in de badkamer
plaats vinden, ook onder jonge mensen. Dit toont aan
dat in elke badkamer handgrepen zouden moeten zitten.
BlankenbergStichting
Als ik mensen dat adviseer vinden ze dat vaak onnodig.
Ik wil mensen niets opdringen wat ze niet willen maar
het is vaak praten als Brugman ze te overtuigen van de
Kleine Woningaanpassingen en Klussen :
noodzaak.
Voor 55+ ers en mensen met een handicap
Eigenlijk moet je dingen voor zijn. Door tijdig
- o.a. verhoogd toilet / douchestoel /
aanpassingen in de woning te doen, kun je ongelukken

handgrepen (gratis)
- klussen (€ 2,- + materiaalkosten)
- advies is altijd gratis

Dag van de Dialoog
De jaarlijkse ‘Dag van de Dialoog’ vond dit jaar plaats
op 4 november.
Op veel verschillende locaties in de stad gingen
Amsterdammers met elkaar in gesprek over het thema
‘in beweging komen’. In wijkcentrum d’Oude Stadt
organiseerden de Blankenberg Stichting en Wijkcentrum
d’Oude Stadt gezamenlijk een dialoogtafel.
Aan de dialoogtafel gaat een groepje mensen met elkaar
in gesprek. Maar op een ongewone manier om zo een
echte ontmoeting beter mogelijk te maken.
Het gesprek gaat volgens de regels van de dialoog. Kort
samengevat: je openstellen voor het verhaal van de
ander, onbevooroordeeld luisteren, spreken vanuit
jezelf, vertellen over eigen ervaringen, samen
onderzoek doen.
De dialoog aan onze tafel ging over de vraag welke
obstakels we zoal tegenkomen als we ons bewegen.
Obstakels die ons bewegen bemoeilijken of zelfs
onmogelijk maken. Om het wijkcentrum binnen te
komen moet je een hoge stoep op, wel 20 cm.
hoog. De aannemer die aan de overkant bezig is
met een grootscheepse verbouwing wist hiervoor
een oplossing. Binnen een half uur werd er een
prachtige oprit voor onze deur gemaakt. Dat was de
eerste verrassing op de dag van de dialoog.
Kunnen we bewerkstelligen dat mensen meer
rekening houden met elkaar?
Verbeteringen zijn mogelijk door meer na te
denken over de inrichting van de openbare ruimte,

maar minstens zo belangrijk is sociaal gedrag. Waar
staan de fietsen op straat? En waar blijft vuilnis en
kunnen we ongehinderd langs terrassen gaan?
Het was boeiend te horen hoe mensen anderen
aanspreken wanneer ze hulp nodig hebben. Een
deelneemster vertelde dat jongeren altijd opstaan in de
bus of tram wanneer ze dat vraagt, hoewel zij niet een
zichtbare handicap heeft en daar ook liever niet over
praat. Anderen vertelden hoe je door zeker over te komen
en je duidelijk te manifesteren je weg vindt in de stad.
Benadrukt werd ook dat het belangrijk is vertrouwen te
hebben in je omgeving, soms geduld te hebben en vooral

www.blankenberg.nl
Tel: 557 33 38

gesprekken aan te gaan tussen de verschillende
generaties. Iedere burger is een wereldburger, in die zin
zijn we allemaal gelijk. Natuurlijk werden ook allerlei
lastige obstakels in de stad genoemd. Opvallend was
daarbij de opmerking dat het weghalen van de
Amsterdammertjes zeker niet tot een verbetering voor
rolstoelgebruikers geleid heeft. Vaak wordt de stoep als
parkeerplek voor fietsen of auto’s gebruikt waardoor de
rolstoelgebruiker de weg op moet. En je rolt niet overal
zomaar van de stoep. Bij de hoeken van de straat zijn er
op/afgangen voor rollers. Dus bij een obstakel moet de
rolstoeler van hoek tot hoek over de weg.
Wel werd gezegd: ‘Als alles zo goed geregeld is als
in Singapore... Dat is ook niet wat we willen’.
Kortom: belangrijk om vertrouwen in elkaar als
mens te hebben, elkaar zo nodig vriendelijk aan te
spreken en ook heel belangrijk je in te leven in
mensen met een handicap en daar rekening mee te
houden wanneer je je fiets of auto ergens neerzet.
Daarnaast is het natuurlijk logisch bij de inrichting
van de openbare ruimte rekening te houden met
rolstoelers!
Na afloop werd de mooie oprit voor onze deur weer
gesloopt, maar we vragen het stadsdeel een
definitieve oplossing te realiseren. Wanneer dat
klaar is hoort u het.
Anke Weber
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ofwel stilte voor

Sinds 1978 bewonen wij een grachtenhuis met tuin. De
tuin was zeer schaduwrijk. Op de erfscheiding stonden
aan de zuidkant en aan de westkant in totaal vier bomen:
twee esdoorns en twee beuken. In de herfst werden wij
verrast door een grote heksenkring van
honingzwammen. Deze heksenkring verplaatste zich,
liep door over het pad. De paddestoelen kwamen op
tussen de stenen. Ik wist dat de honingzwam vooral op
boomstronken voorkomt en aangetast hout in het bos
opruimt. Het ondergronds groeiende mycelium kan zeer
uitgestrekt zijn. De esdoorns zagen er in de loop van de
jaren steeds slechter uit: minder blad, meer dode takken.
Op 26 februari 2002, een datum om nooit te vergeten,
een enorm gekraak. De esdoorn was bij flinke wind
omgewaaid en deels op ons huis gevallen. De kroon tot
in de buurtuinen. De achtergevel van het tuinhuis was
ernstig beschadigd, de schuttingen en de aanwezige
tuinbank was geplet. Een gemetselde tuinmuur waar de
boom tegen leunde was in onze tuin gevallen.

Weer honingzwam
In september 2008 kwam er vervolg op het bomenleed:
Eén van de twee prachtige beuken aan het einde van de
tuin was omgewaaid bij een flinke wind, niet eens storm.
Gelukkig zo omgewaaid dat alleen schuttingen en
rozenbogen vernield werden en niet, zoals de vorige
keer, het tuinhuis.Binnen een week groeiden prachtige
honingzwammen in het ontstane gat door de
ontworteling. De overgebleven beuk begint zichtbaar
ernstig te hellen. Bij aantasting van de wortels door
honingzwam is er geen vliegende storm nodig om toch
om te waaien. We hebben de expert van de gemeente
ingeschakeld, die de wortels van de nog staande beuk
aan de trekzijde zal testen op aantasting door
honingzwam. Wat dan de oplossing wordt: kap of
drastische snoei ….We hopen op deze manier een tweede
calamiteit te voorkomen.

De schade werd geregeld. Maar de buurman moest de
omgewaaide boom en de tuinmuur opruimen. Dat had
meer voeten in aarde. We waren echter erg ongerust
geworden en hebben toen Pius Floris ingeschakeld om
een onderzoek te doen naar de omgewaaide esdoorn en
naar de nog staande esdoorn.De boomtechnische
adviseur van Pius Floris constateerde: “Aan de stamvoet
zijn de rhizomorfen van honingzwam (Armillaria
Mellea) aangetroffen. Deze saprofyt veroorzaakt in
eerste instantie wortelrot en kan later ook de stamvoet
aantasten. Het feit dat deze rhizomorfen op de stamvoet
werden aangetroffen impliceert dat deze houtparasitaire

Op dinsdag 18 november maakten bewoners samen met
stadsdeelbestuurder Erik Koldenhof en Immelien Visser,

Ulrike Weller

gebiedsbeheerder Rayon-West een fietstocht langs
plaatsen waar verbetering van de leefomgeving mogelijk
is.
We verzamelen op de Singel lage nummers. Knelpunt
daar is schade door zwaar verkeer aan de monumenten
en veel lawaai in de avond door rondrijdende klanten
langs de ramen. Verzoek van de bewoners is om te
handhaven op de vergunningen van de zware
vrachtauto’s. Het best is om alleen een lager gewicht van
de auto’s toe te staan op de grachten.
Verderop bij de Lindengracht komen regelmatig
vrachtauto’s in de problemen omdat deze te smal is, maar
de Tomtom geeft toch deze route aan! Bewoners denken
dat duidelijk geplaatste verkeersborden dit zouden
kunnen oplossen: b.v. breedte aanduiding van de gracht.
De route wordt vervolgd naar de ‘Rode Hoed’, waar het
probleem laden en lossen is tot diep in de nacht. Bij het
concertgebouw speelde een zelfde probleem. Bewoners
hebben daar via de rechter afgedwongen dat er na 24.00

Het laatste huiselijk huis *
Het is moeilijk om goedheid en aardigheid van een mens
te beschrijven. Goedheid zonder bijgedachten is
zeldzaam geworden. We geloven er ook niet meer in dat
iemand iets voor een ander over heeft zonder eigen
voordeel. We zijn het geloof in echte vriendschap
verloren. We blijven op onze hoede, onze reacties zijn
gedoseerd. Als er ‘met vriendelijke groet’ onder een
mailtje staat, schrijven we dat ook terug en niet ‘met
hartelijke groet’ terwijl dat misschien ons echte gevoel
uitdrukt. We zijn bang dat iemand te vaak langs komt.
‘Straks komt ie elke dag’ Het moet ook niet te leuk
worden. En geven, daar moet je ook mee oppassen. We
geven liever niets dan te veel: ‘Stel je voor dat men zou
kunnen denken dat je iemand gunstig wilt stemmen’.
Vriendelijkheid wordt vaak als zwakheid uitgelegd
terwijl het ons dagelijks leven veel makkelijker kan
maken. Toch bestaan er vriendelijke, hartelijke en goede
mensen.Van veel mensen uit de buurt heb ik over hem
gehoord, want het is een man in dit geval. Hij heet Jan,
maar misschien heeft hij nog andere namen. Sommige
bewoners kennen hem al heel lang. Dertig jaar en langer,
soms korter. Jan vraagt en luistert naar je. Jouw verhaal
is bij hem veilig. Hij leest de krant en heeft een mening
over politiek en samenleving.

storm

schimmel al een aantal jaren op de boom voortwoekerde.
De aantasting is duidelijk in het wortelgestel terug te
vinden. De boom naast de onderzochte boom vertoont
hetzelfde beeld”. Met een tweede rapport opgemaakt in
2003 over de nog staande eveneens aangetaste esdoorn
hebben we de buurman kunnen overtuigen, dat kap
noodzakelijk was. Pius Floris: ‘Het naastgelegen
kantoor bevindt zich in het risicogebied. Daar er in dit
kantoor doordeweeks gewerkt wordt is de kans op
letselschade groot. Wij raden u aan om de boom op korte
termijn te verwijderen.” In het rapport weergegeven met:
“verhoogd risico op stambreuk, windworp, gevaar voor
omgeving. Advies: Vellen”

Verzekering

Bewoners Buurt 6 en 7 fietsen en
praten met Koldenhof

de

uur slechts op een beperkt aantal avonden laden en
lossen is toegestaan. Bij overtreding volgen sancties.
Vervolgens een bezoek aan de Westermarkt. De wens
van bewoners is dat daar voor de vele bezoekers van het
Anne Frank Huis een openbaar toilet komt.
Bij Felix Meritis is er ook een laad- en losprobleem.
Vooral bij TV opnames die met vrachtwagens komen.
Zes parkeerplaatsen zijn regelmatig gereserveerd. Er zijn
veel verbouwingen in de omgeving van Felix die
bovendien ca. 10 parkeerplaatsen bezet houden.
Veel overlast door geparkeerde fietsen, want de nietjes
op de brug kunnen de stroom van fietsbezoekers van de
café’s niet aan. Voorstel van de bewoners is om de nietjes
uit te breiden en de opgeheven parkeerplaatsen weer
gebruiksklaar te maken.
Tenslotte de verhoging van de oude OBA aan de
Prinsengracht met één etage aan de orde.
Daar komt direct een antwoord van de wethouder:
volgens het bestemmingsplan is dat niet mogelijk..

* met dank aan Tolkien

Buurtgenoten:
‘Hij maakt er ook graag een grap van. Hij kan erg dollen
en grappen maken. Echte belangstelling, als hij met je
praat is hij nooit met iets anders bezig. Vol vertrouwen in
de mensheid en bovenal een optimist. De mensen in de
buurt worden ouder en hij helpt ze bij de soms moeilijke
laatste jaren. Als voorbeeld kan ik vertellen hoe hij aan
Mies Bouwhuis, zijn buurvrouw, altijd zijn parkeerplaats
afstond als ze thuiskwam. Hij zocht dan voor zijn eigen
auto een plaatsje elders. Sociaal en behulpzaam.
Overlijdt er iemand dan is hij erg verdrietig’
‘Ik kom nu zeven jaar in de winkel. Eerst ben ik steeds
langs de winkel gelopen. Hij was me al aangeraden.
Toen ik eenmaal was binnengestapt ben ik blijven komen,
dagelijks. Hij verkoopt dingen die een andere winkel niet
heeft: van lampen tot eieren en van zilverpoets tot
lekkere soepjes voor oude mensen, die niet meer zo’n
trek in eten hebben. Jan heeft ook lekkere thee. De
mensen vertellen hun zorgen: over de hond, over
zichzelf, over alles. Jan geeft raad en hoop. Hij heeft
aan een half woord genoeg’

De laatste tijd staat hij zich vakantie toe. Naar Frankrijk,
met de buren en hij volgt een cursus Frans bij Maison
Descartes. Hij is dinsdagmiddag gesloten. Soms hangt er
een briefje op de deur. ‘Ben in 2 minuten terug’. Dan
voert Jan zijn taak als hulpverlener uit en kun je op hem
wachten op het bankje voor de deur. Levensdoel?
‘Iemand anders spaart postzegels. Jan doet goede
dingen. Zijn goedheid is niet te beschrijven.’ Een zwakke
plek? ‘Als hij iets niet weet, dat vindt hij jammer, een
gemiste kans om te kunnen helpen. Helpen, eigenlijk is
dat zijn levensdoel’
De mensen die Jan helpt zouden hem zo graag iets terug
willen geven, maar kunnen dat niet.
Het is Sint Maarten, 11 november, tijdens één van de
gesprekken met een buurtbewoner.
‘Sint Maarten is toch de heilige, die zijn jas weggeeft?
Dat is Jan.’
‘Als het niet met Sint Maarten lukt of met Sinterklaas,
dan moeten we naar de koningin.’
Ulrike
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Verbeterde communicatie
tussen deelraad en bewoners
Het stadsdeel gaat n.a.v. de
raadsconferentie van april 2007 in de
Balie over fricties tussen bewoners
en bestuur zijn communicatie naar
buiten bijstellen en verbeteren.Een
honderdtal bewoners die ooit in de
afgelopen paar jaar een raadsadres
hadden geschreven waren daar samen
met politieke vertegenwoordigers voor
uitgenodigd.

- Nieuwe bomen zijn mooier dan oude
- Achter reclame steigerdoeken wordt wel
gewerkt
- Na drie jaar is het echt nodig opnieuw te
schilderen
- Wat u zegt is niet waar
- Er kan natuurlijk niet altijd
gecontroleerd worden
- Over vier jaar kunt u bij de volgende
verkiezingen met mij afrekenen
-U moet wel beleefd blijven

Ik was daar ook. Deels uit algemene
belangstelling maar vooral als exponent
van de fricties waarbij ik me niet kon
voorstellen dat ik de enige was. Ik
was verbaasd door het grote aantal
voor mij onbekende sprekers uit alle
hoeken van het stadsdeel, die bijzonder
helder uitlegden wat er in hun buurt
misgegaan was op het gebied van
inspraak toezeggingen, beantwoording
en houding van de bestuurders waar
zij mee te maken hadden gehad.De
politici houden niet erg van klagende
bewoners, dus konden ze hun hart
ophalen.Als ervaringsdeskundige op het
gebied van inspraak heb ook ik kunnen
constateren dat de slogan: “deelraad
dichter bij de bewoners” eerder sloeg op
bemoeizucht dan op betrokkenheid en
het voeren van inhoudelijke discussies.
Een kleine selectie platitudes waarmee ik
geconfronteerd werd:
- Altijd weer diezelfde gezichten
- Koninginnedag was wel gezellig
- De muziek stond helemaal niet zo hard
- We hebben maar één klacht ontvangen
- Bewoners moeten niet denken dat het
Amstelveld van hun is

Enkele concrete acties die n.a.v.
de conferentie zijn genomen, zijn
opmerkelijk:
- Het DB moet zo veel mogelijk met
startnotities werken waarin het proces
van grote projecten voor burgers en
raadsleden wordt uitgelegd.
- Raadsadressen moeten op tijd
beantwoord worden.
- Als een briefschrijver (deels) gelijk
heeft moet dat in het antwoord bevestigd
worden, bij geen gelijk moet dat ook
duidelijk gemotiveerd worden.
- Als het antwoord te lang duurt moet
met tussenberichten worden uitgelegd
waarom.
- Een raadsadres is altijd een signaal om
iets beter of anders te doen. De schrijver
moet dus altijd positief bejegend worden.
Deze acties zijn hoopvol maar ook
onthutsend. Onthutsend vanwege de in
mijn ogen volstrekte vanzelfsprekendheid
wat deze omgangsvormen betreft.
A.J. Tuijn

Aanleg geveltuinen in de oude stad
Geveltuinen en bloemen op balkons, aan
vensterbanken en op de stoep vormen in
het centrum van de binnenstad samen
met de aanwezige bomen het enige
groen in dit gebied.
Stadsdeel Centrum, Sector Openbare
Ruimte en wijkcentrum d’Oude Stadt
hebben wederom de handen ineen
geslagen om de aanleg van geveltuinen
te stimuleren.

In het voorjaar 2009 kunnen er nieuwe
geveltuinen worden aangelegd in de
buurten Burgwallen, Nieuwmarkt, Groot
Waterloo en nu ook in de Amstelveldbuurt,
Kerkstraat/Wetering- en Leidsebuurt
Hebt u nog geen geveltuin en wilt u er een
aan laten leggen dan is het mogelijk dat u
dit aanvraagt bij Wijkcentrum d’Oude
Stadt, Veronika Esser tel. 638 22 05 of
wijkcentrum@oudestadt.nl
of u kunt langskomen op de
Nieuwe Doelenstraat 55
van 9.30 tot 14.30 uur.
De belangrijkste
voorwaarden voor een
geveltuin: er moet 1,50 m
doorlooproute overblijven
op de stoep, u bent
verantwoordelijk voor het
onderhoud, geen bomen,
goed snoeien en de

Gassan Diamonds is gevestigd in de
oudste, voormalig door stoom
aangedreven diamantslijperij van
Amsterdam

toestemming van de bewoner van de
begane grond. Meer informatie kunt u
verkrijgen op het wijkcentrum.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 27
maart en u krijgt dan bericht of en
wanneer uw tuin aangelegd gaat worden
door desector Openbare Ruimte. Aan de
aanleg zijn geen kosten verbonden. De
aarde wordt wel geleverd, planten moet u
zelf aanschaffen.
Het is de bedoeling dat alle geveltuinen
plantklaar zijn vóór zaterdag 9 mei; op
deze zaterdag wordt een geveltuinendag
op het J.W. Siebbeleshof gehouden. U
kunt op die dag terecht voor planten,
aarde, snoei- en plantadvies. Tevens kunt
u op deze dag tegen een klein bedrag een
plantenpakket van vaste heemplanten
kopen.
Informatie over deze dag volgt.
Of kijk op www.oudestadt.nl

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