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Leidse / Wetering
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Zout genoeg deze winter. Tijdig zijn de loodsen helemaal gevuld. Meteen na

de eerste sneeuwval zwermden tot diep in de nacht de strooiwagens uit om
bruggen en fietspaden te bepekelen. De sneeuw deed er vervolgens een schepje
bovenop met als gevolg prachtige plaatjes maar ook vieze blubberige wegen.
Zoet strooigoed was er ook volop. De Sint met zwermen Pieten zag je overal.
Bij het bezoek aan de ASVO-school bleef de schimmel thuis en namen zij de
boot. De Achtergracht was echter dichtgevroren. Uiteindelijk wisten ze toch
halverwege de gracht de wal te bereiken via het balkonnetje van een woonboot.
Zuur voor de voetbalfans, maar ‘Viva de Fifa’ juichten velen. Hoezo veel
investeren in nieuwe sportfaciliteiten, terwijl er drastisch bezuinigd wordt op
woningbouw, bibliotheken, buurthuizen, openbaar vervoer, pensioen, theater,
ontwikkelingshulp, stadsdelen, onderhoud en groen?
Bitter dat met de ‘Antie kraak- en leegstandswet’ wel de krakers, maar niet de
leegstand wordt aangepakt. Dat Staatsbosbeheer Spaarnwoude wil verkopen.
Dat toeristen weer in achterafsteegjes nep-nederweed-dealers gaan ontmoeten.

PS

Honderd jaar Erfgoedvereniging Heemschut
Twee februari 2011 is het op de kop af 100 jaar geleden dat in het Muntgebouw de Bond Heemschut werd
opgericht. De oprichtingsvergadering werd voorgezeten door niemand minder dan architect K.P.C. de Bazel,
bekend van onder meer het kantoor van de Nederlandse Handels Maatschappij (nu het Stadsarchief).
Heemschut zet zich met vrijwilligers in voor de
bescherming van waardevol cultureel erfgoed. De
vereniging telt 6500 leden en 13 commissies met
ongeveer 10 vrijwilligers. Deze commissies (Amsterdam
heeft een eigen commissie) krijgen meldingen binnen
als waardevol cultureel erfgoed wordt bedreigd. Samen
met plaatselijke actiegroepen, historische verenigingen
en andere maatschappelijke organisaties wordt actie
ondernomen. Zo speelt in Amsterdam-Centrum het
bezwaar tegen de nieuwbouw van de UVA op het
Binnengasthuisterrein, waarvoor twee rijksmonumenten
moeten worden gesloopt. De commissie Amsterdam
voert regelmatig een schouw uit waarbij zij aan de
gemeente de toestand rapporteert van het erfgoed. Nog
Korenmetershuis zetel Heemschut
steeds verkeren meer dan 150 panden in de binnenstad
Sinds 1967 is het Korenmetershuis aan de Nieuwezijds
in een slechte staat! Ook positieve actie wordt gevoerd.
Kolk de zetel van het landelijk bureau van Heemschut.
Zo ondersteunde Heemschut het belang van de
Het unieke gildenpandje huisvest de medewerkers
aanwijzing van de grachtengordel als werelderfgoed
die de vrijwilligers ondersteunen. Hier wordt het
en ondersteunt zij de campagne ‘Nieuw leven voor
fraaie tijdschrift gemaakt, dat zes keer per jaar
oude gebouwen’, waar aandacht wordt gevraagd voor
verschijnt (gratis voor leden). Samen met andere
zorgvuldig herbestemmen.
monumentenorganisaties behartigt Heemschut de
monumentenbelangen richting de landelijke politiek.
Op 2 februari is het feest in De Bazel voor relaties en
Daarvoor werd in 2010 de Federatie Instandhouding
genodigden, dan vindt ook de aftrap plaats van het
Monumenten opgericht.
jubileumjaar. In april neemt Heemschut deel aan de
Heemschut stelt tijdens de Open Monumentendagen in
Restauratiebeurs in Den Bosch, en in mei is er een
september haar kantoor open voor bezoekers, maar wie
bijzondere algemene vergadering van Leden in de
geïnteresseerd is mag tijdens kantooruren altijd even
Ridderzaal in Den Haag. Er verschijnt een
aanbellen om een kijkje te nemen.

postzegel en er komt een jubileumboek uit, waarin
Vincent van Rossem terugblikt over ‘het gelijk van
100 jaar Heemschut’. Het begon ooit, omdat grachten
werden gedempt, bruggen werden verlaagd, reclames
werden aangebracht op 17de eeuwse panden, seinpalen
werden neergezet in de oude binnenstad en door
sloop van waardevolle panden het oorspronkelijke
historische stadsbeeld ernstig werd aangetast. Die
tijd van rigoureuze bedreigingen lijkt voorbij, maar
waakzaamheid blijft geboden. Voor meer acties van
Heemschut in heel Nederland nodigen wij u dan ook van
harte uit te kijken op: www.heemschut.nl
Karel Loeff, directeur
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GROOT WATERLOO

De Nieuwe Amstelstraat is weer nieuw

Tussen Zwanenburgwal, Amstel,
Nieuwe Herengracht, Oosterdok
en Oude Schans
Beheergroep en Bewonersraad Groot Waterloo
Dinsdag 22 februari
Mozeshuis, Waterlooplein 205, aanvang 19.30 uur.
Winne Meijering, Marijke Storm en Cliff van Dijk zijn
gekozen als vertegenwoordigers in de Wijkraad.

Tussen Blauwbrug en Joods Historisch Museum ligt
nu ook de rode loper van het nieuwe Amsterdams
Grachtenprofiel.
De Nieuwe Amstelstraat is steeds meer een
‘verbindingsroute’ voor voetgangers tussen de
binnenstad en het oostelijk deel van Amsterdam.
Het Joods Historisch Museum trekt veel bezoekers.
De omgeving was de laatste jaren al opgeknapt.
Geleidelijk is de Amstel richting Hermitage heringericht,
daarna Waterlooplein en Mr. Visserplein. De Nieuwe
Amstelstraat lag er slordig en schots en scheef tussen.
Als sluitstuk is nu ook deze straat aangepakt. Vanaf
september klonk elke morgen om half zeven het
geluid van de stratenmakers en vanaf november loopt
iedereen nu over een straat met rode klinkers en grijze
leisteenbanden.

Tot eind december exposeert Mathilde μP in het Pintohuis
haar fotoserie Waterlooplein, echt Waar!
Geopend: ma en wo 14-20.00, vr 14-17.00, za 11-16.00.

Fotograaf tussen herinnering en toekomst

Het Joods Historisch Museum toont tot 6 maart werk van de
Nederlands-Poolse fotograaf Boris Kowadlo. Hij was in de
jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw de bekendste en
belangrijkste fotograaf van het joodse leven in Nederland.
De Russische pianist Jascha Nemtsov speelt op 13
december werken van Jacob en Arnold Schönberg.
Voor meer info over de Uilenburger Concerten zie:
www.leosmit.nl/concerten.html

Gehandicaptenplatform Amsterdam Centrum
Drempelvrij (ACD) signaleert hobbels en valkuilen in

de binnenstad bij straten, pleinen, oversteekplaatsen, en
openbaar vervoer. Klachten worden zo snel mogelijk gemeld
bij verantwoordelijke diensten en ambtenaren.
Meedoen? Kijk op:
www.gehandicaptenplatformacd.nl

In overleg met stadsdeel Centrum hebben de bewoners
van het woningcomplex de Halve Wereld en het Joods
Historisch Museum de inrichting besproken. Het
straatbeeld is mooi en rustig. Tussen het Joods

Historisch Museum en het Arsenaal ligt er nu een simpel
veld van rode bakstenen van wand tot wand.
Het pleintje bij de Blauwbrug heeft een nieuw
aanzien, minder gedomineerd door terrassen. Er wordt
overlegd om de kwaliteit van de openbare ruimte te
verbeteren. De monumentale bomen op het pleintje bij
de Blauwbrug hebben nieuw voedsel en aarde gekregen
en er komt groenbeplanting op de aardelaag. De boom
in de Nieuwe Amstelstraat is op voorspraak van een
bewoonster gespaard.
In overleg met bewoners en het Joods Historisch
Museum is het stukje tramrails gehandhaafd als
herinnering aan de tijd dat lijn 9 door de straat reed. De
rails is iets verplaatst. Er komt een bord met informatie
over de historie van de tram en de Joodse wijk van
Amsterdam.
Langs de gevels van de Nieuwe Amstelstraat zijn
geveltuintjes aangelegd. Voorjaar 2011 kleurt de straat
straks rood en groen.
MS

Waterlooplein als ontmoetingsplein: toekomstbeeld
De toekomst van het Waterlooplein was op 24
november het thema van een werkconferentie.
Op uitnodiging van stadsdeel Centrum kwamen
ongeveer 55 personen bij elkaar: een mix van
marktkooplieden, bewoners, politie, Amsterdam
Tourist Board, winkeliers, medewerkers van het
stadsdeel Centrum en van culturele instellingen.

De boeiende vraag was: wat kan de betekenis zijn
van dit plein in 2020? Wat moeten we doen om de
centrumfunctie van dit plein te versterken en het beter te
laten functioneren als ‘stepping stone’ tussen binnenstad
en Amsterdam-Oost.
Voor het gebied naast het Waterlooplein liggen
duidelijke toekomstplannen onder de naam “Plantage
aan de Amstel”. De Wibautstraat en Weesperstraat
worden hotspots voor vele tienduizenden studenten van
hogeschool en universiteit. En nu het Waterlooplein; kan
dit een scharnierpunt worden?
Een jaar geleden heeft het stadsdeel het stuk “Integrale
visie voor de toekomst van het Waterlooplein”
uitgebracht. Daarna is gesproken met veel direct
betrokkenen en ging een groep aan de slag om de
werkconferentie voor te bereiden.
Opvallend is dat de omgeving van het Waterlooplein
enorm verandert. De buurt is nu het tweede culturele
kwartier van Amsterdam na het Museumplein
en omgeving. Grote stromen bezoekers trekken

naar Hermitage, Joods Historisch Museum, Willet
Holthuysen, Rembrandthuis en Hortus. Vele studenten
bevolken de Filmacademie, de Hogeschool voor de
kunsten en de Academie van Bouwkunst. Overdag
en ’s avonds is het een komen en gaan van toeristen,
ambtenaren, bestuurders, bezoekers van de Stopera.
Toch ‘beklijft’ dit niet bij het Waterlooplein. Het plein
wordt niet als een ontmoetingsplein ervaren. De markt
ligt wat weggedrukt naast het stadhuis. De horeca en
de detailhandel hebben niet de uitstraling voor een
aantrekkelijk verblijfsplein. Daaruit komen vragen
voor zoals: wat is er mogelijk om het te veranderen
zodat het een prettig verblijfsgebied wordt? Wat is het
toekomstbeeld voor 2020 en wat kunnen we nu al doen?
Met deze vragen zijn de gesprekspartners aan de slag
gegaan. Er is een overzicht gegeven van ‘trots’ en van
‘balen’. De trots gaat dan om sfeer en de markt, de plek
in de stad. Het balen om de leegstand van de markt, de
onprettige sfeer in de avond en het weekend, de strenge
muur van het stadhuis en het feit dat het geen prettige
verbindingsroute is. De verblijfskwaliteit is slecht en er
is weinig verbinding met de omgeving.

De toekomstbeelden schetsen een sfeervoller plaatje. In
2020 is het Waterlooplein een sociale ontmoetingsplek
in Amsterdam voor een mix van bezoekers. Kijkend
naar de markt dan oogt deze opener, zonder boxen in het
midden. In de overdekte gang in de Stopera zie je een
overdekte markt en in de geopende plint van de Stopera
winkels en horeca. Als een deel van de markt naar de

Jodenbreestraat gaat, dan ontstaat een vrije ruimte als
plein voor de Mozes & Aäronkerk. Het assortiment van
de markt is verrassend en het marktmanagement strak
en goed. Nieuwe groepen marktlieden komen graag
op de markt af. De relatie met de omgeving is sterker:
aantrekkelijke looproutes langs Zwanenburgwal en langs
randen Stopera, het plein tekent zich ook af als cultureel
kwartier, het maakt zichtbaar wat er in de omgeving
gebeurt met kunstuitingen en exposities van kunstenaars,
zicht op voorstellingen. En vooral: de samenwerking
tussen markt en kunstinstellingen, horeca en bewoners
is verbeterd: in samenhang wordt er gewerkt aan de
programmering en functies van het plein. De delen van
het plein waar de verkeersstroken en lijn 9 domineren
en de kade langs de Amstel horen daar ook bij. Voor
bewoners moet het plein ook aantrekkelijk worden, met
buurtfuncties, ontmoetingsplekken en functies zonder
lawaai.
In laatste instantie hebben de deelnemers naar
‘laaghangend fruit’ gekeken: wat kan er al op korte
termijn worden geoogst?
Veel acties belandden op de flipovers en wethouder
Boudewijn Oranje heeft in enkele conclusies en grote
lijnen onderstreept hoe het stadsdeel de gedachten gaat
uitwerken naar een Toekomstvisie.
Dit gebeurt op korte termijn.
Marijke Storm
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Nieuwe stichting Keurtuinen?
een bedreiging voor de keurtuinen

Aan de grachten zijn verschillende instellingen die onder een ‘cultureel hoedje’ zalen verhuren.
Mits de buren er geen last van hebben en er geen horeca-activiteiten in de Keurtuinen plaats
vinden, heeft de werkgroep Keurtuinen & Groen daar geen problemen mee.
Het probleem ontstaat wanneer de binnentuinen, de z.g. Keurtuinen, als lokkertje bij de verhuur
van de zalen gebruikt en betrokken worden.
De beschermende regels voor het gebruik van deze
historische tuinen zijn deugdelijk beschreven in de
diverse bestemmingsplannen: de tuinen mogen niet
bestraat worden, niet bedrijfsmatig gebruikt worden, dus
ook niet voor horeca, ook niet voor opslag en er mag
niet geparkeerd worden. Deze regels gelden al vanaf het
midden van de zeventiende eeuw. Ook het Burgerlijk
Wetboek bepaald in artikel B5.37 dat aan eigenaren van
andere erven geen hinder toegebracht mag worden door
het verspreiden van rumoer, stank, rook en wat verder
nog als hinder ervaren kan worden in de tuinen.
De stichting Amsterdamse grachtentuinen heeft achttien
jaar lang haar best gedaan de waarden van deze tuinen te
bevestigen door het inventariseren van de tuinen en het
publiceren van de resultaten van de onderzoeken in vijf
boeken. Een keer per jaar werden de Open Tuinendagen
georganiseerd. Een aantal tuinen konden dan een
weekend lang bezichtigd worden.
Deze stichting is nu opgeheven.
Een van de culturele zalenverhuurders lokt bezoekers
naar zijn pand met foto’s en activiteiten in hun keurtuin,
zoals exposities die soms wel een half jaar duren.
Ook stond in het Stadsblad dat de tuin een jaar lang

gratis toegankelijk is voor houders van de Stadspas.
De eigenaar grijpt alles aan om de keurtuin bij zijn
bedrijf te betrekken. Deze activiteiten zijn wettelijk
niet toegestaan en tasten enorm de privacy van de
omwonenden aan. Een aantal bewoners heeft dan ook
een bezwaar gemaakt tegen het oneigenlijke gebruik
door deze instelling. En juist deze eigenaar heeft nu
aangekondigd een nieuwe stichting ‘Keurtuinen’ te
willen oprichten.
Wat de doelstelling van deze stichting wordt, is niet
bekend. Maar als het doel is de tuinen bedrijfsmatig te
betrekken bij het bedrijf ten koste van alle bewoners
van het hele keurtuinenblok, dan is de stichting
onrechtmatig bezig. De overtreder gaat dan optreden als
de grote beschermer? Van de tuinen?
De bezwaarschriftencommissie van het stadsdeel
Centrum heeft de kwestie tussen het bedrijf en de
buren behandeld. Deze commissie vond wel degelijk
dat de tuin bedrijfsmatig gebruikt wordt en stelde de
naaste buren in het gelijk. De werkgroep Keurtuinen
kent alle kwesties tussen het Stadbestuur c.q. Stadsdeel
en bewoners van de afgelopen veertig jaar. Onze
ervaring is dat de bezwaarschriftencommissie een
deugdelijke commissie is en in de meeste gevallen kan
de werkgroep zich vinden in hun uitspraken.
De bezwaarschriftencommissie adviseerde dus het
Dagelijks Bestuur van de deelraad in bovengenoemde
kwestie. Wij hebben nog nooit meegemaakt dat
het advies van de bezwaarschriftencommissie niet
overgenomen werd door een wethouder. Bij deze zaak
dus wel. Het onderzoek, de conclusie en het besluit
van deze commissie werd door wethouder Oranje van
tafel geveegd ten koste van de buren en in strijd met
de wetgeving. Onbegrijpelijk, maar ook buitengewoon
onverstandig om in strijd met de geldende regels te
handelen.

I

II

De naaste buren zijn nu genoodzaakt de bestuursrechter
in de arm te nemen. Vooral nu ook de sluitingstijden
van de horeca verruimd dreigen te worden is het belang
van een stille achterkant van de huizen van het grootste
belang.

III

IV

Werkgroep Keurtuinen & Groen
van wijkcentrum d’Oude Stadt

V

De 27 keurblokken
genummerd
van I tot XXVII

VI
VII

XXVII

VIII
IX

XI
X

XII
XIII
XIV

XXIV
XVII XVIII
XVI
XV

XIX
XX

XXVI

XXIII
XXII
XXI

XXV
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Herman Ubachs overleden.

Buurtraad Amstelveld
Maandag 31 januari en 28 maart,
20.15 - 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29
Albert Jan Tuijn, Helen Ignatius en Paul Spoek gaan de
Amstelveldbuurt vertegenwoordigen in de maandelijkse
wijkraadvergadering van Wijkcentrum d’Oude Stad.

Unesco,

Wat is het waard?
Portefeuillehouder Boudewijn Oranje stelde in de
commissie vergadering van 9 november duidelijk:
“Unesco schrijft mij niets voor”. Dit n.a.v. een brief
van Unesco waarin gevraagd werd mega-reclames
op steigerdoeken uit te bannen en daarover een
gedetailleerd rapport op te stellen vóór februari
2011. De richtlijnen van Unesco over integriteit zijn
helder: “De ongeschondenheid, het niet verstoord zijn
van het stadsbeeld is noodzakelijk om de universele
waarde daarvan uit te drukken”.
Het voorstel van de SP en de PvdA, mega-reclame op
steigerdoeken zo snel mogelijk af te schaffen, heeft het
echter niet gehaald. De VVD was voor deze vorm van
reclame, D66 wilde nog een evaluatie en GroenLinks
vond het nog te snel om een besluit van de vorige
deelraad nu al ter zijde te leggen.
Op de vraag van de SP wat het stadsbestuur dan gaat
melden aan Unesco, antwoordde Boudewijn Oranje dat
in hun brief dit democratisch genomen besluit toegelicht
zal worden, waarmee het agendapunt afgesloten werd.
Helaas heeft niemand de vraag gesteld of de wethouder
op de hoogte was van de Unesco Guides Lines op het
gebied van integriteit en authenticiteit en heeft geen van
de raadsleden de vraag gesteld hoe het te rijmen is met
het eerdere unaniem aangenomen democratisch besluit
tijdens de gecombineerde vergadering van centrale stad
en deelraad van 24 september 2008 om achter de Unesco
aanvraag te gaan staan.
De waarden van een Unesco-Werelderfgoed honorering
zijn duidelijk van een andere orde dan de waarden van
de deelraad.
AJT

RB

Pleinen steeds veiliger door
minder blauw en meer camera’s?

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

Op 22 november is onverwacht Herman Ubachs overleden,
de herbergier van Herberg Hooghoudt aan de Reguliersgracht.
De buurt zal zich hem herinneren als de organisator van het
Seven Bridges Festival en als bedenker van de Culturele
Vrijmarkt, een poging om Koninginnedag en –nacht weer
leuk te maken. Voor talloze vrienden en bekenden was hij ook
sociaal bewogen, levensgenieter, onverbeterlijke optimist,
muziekliefhebber, de vrolijkheid zelve, in meer dan één
opzicht partner van Cynthia en vooral een erg aardige man.

De gedemonteerde muziektent van het Thorbeckeplein
verhuist naar Artis. Op de oude plek is nu tijdelijk een café.
Het Rembrandtplein gelijkt wel een Tiroler bergmassief
met in oliebollengeur gesmoorde generator-dieseldampen.
Hoog boven het voormalige terras van café Uniek kan je
schaatsen, maar op 3 januari is dit ‘sprookje’ alweer voorbij.

Het gebied tussen Amstel en Leidsegracht (inclusief het
Rembrandtplein) krijgt een nieuw bestemmingsplan.
In het voorjaar komen de voorstellen naar buiten.
Schepen kunnen al maandenlang enkel via de
Prinsengracht de Utrechtsestraat passeren. Sommige
bewoners worden intussen zo gestoord dat ze zelfs af en
toe verfbommetjes werpen naar te woeste vaar-piraten.

Kerstboomverbranding

Het bestuur van Speeltuinvereniging U.J. Klaren,
2e Weteringplantsoen 10, nodigt iedereen van harte uit
om de jaarlijkse kerstboomverbranding bij te wonen.

Magere Brug
Net opgeknapt
en nu al beklad.
Opgelet: de kleppen
dragen elk maximaal
60 volwassenen.

Zondag 9 januari wordt vanaf 5 uur de brandstapel
opgebouwd. Kom vooraf nog zo veel mogelijk bomen
verzamelen. Dat is vaak ook al heel gezellig. Om half
6 zullen de brandmeesters het vuur ontsteken. Wij
proosten graag met jullie op het nieuwe jaar. Uiteraard
met onze ongeëvenaarde -naar geheim recept- glühwein.
Wij vragen jullie om bomen in de aanloop naar 9 januari
neer te leggen bij het elektriciteitshuisje in de struiken.
Zo hebben de omwonenden er geen last van.
Zaterdag 8 januari tussen 4 uur en half 5 willen we
al vast zo veel mogelijk bomen verzamelen uit de buurt.
Kom allemaal (groot en klein) dan even helpen om er
voor te zorgen dat we ook dit keer een geweldig vuur
krijgen.

Utrechtsestraat, niet klein te krijgen

Eindelijk is de brug over de Herengracht is weer bereikbaar voor doorgaand verkeer. Natuurlijk geen fraai
staaltje van werkplanning! Het is pas de eerste brug die nu klaar is, terwijl het hele project, de aanpak van
nog twee bruggen, een nieuw wegdek en nieuwe trottoirs, deze maand in zijn geheel afgerond had moeten
zijn. Al twee jaar mist de straat de vertrouwde lijn 4 en wie weet hoe lang we deze tram nog moeten missen.

Wanneer start de renovatie van dit eeuwenoude pandje?

Wat dat betreft zijn we er nog lang niet. Sommige
ondernemers hebben behoorlijk te lijden gehad,
ze zijn door een diep dal gegaan en krabbelen heel
geleidelijk weer op. Eigenlijk zegt dat wel iets over de
flexibiliteit, veerkracht en kwaliteit van de ondernemers.
Daarnaast natuurlijk ook over de trouw van bezoekers
en bewoners. In dit soort barre tijden is het winkelend
publiek hard nodig.
Niet bij de pakken neerzetten maar er gewoon met z’n
allen weer flink tegenaan. Tenslotte is de Utrechtsestraat
één van de meest authentieke winkelstraten van het
Centrum met een aanbod waar je u tegen zegt: naast
unieke winkels is er gelegenheid om te lunchen, te
dineren en om elkaar te ontmoeten. Een straat die,

ondanks forse klappen, gewoon niet klein te krijgen is.
Dat dwingt in ieder geval respect af, daar kun je je petje
voor afnemen. Daar bovenop is het ook nog de eerste
klimaatstraat van Nederland.
Pas in januari 2011 komt er duidelijkheid over het hoe
en wanneer van de voortgang van de werkzaamheden.
Nog even over de Herengrachtbrug. Nee, deze zal niet
meer dicht gaan, maar blijft open. Er is alleen nog één
probleem om op te lossen, namelijk de doorvaart van
het scheepvaartverkeer en de rondvaartboten. Daarnaast
zullen in januari nog wat afrondende werkzaamheden
plaatsvinden, zoals de afwerking en het aanbrengen van
de straatverlichting. Wordt vervolgd.
Nel de Jager
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Info brief Stichting Gijzelgracht
Aan bewoners, ondernemers en belanghebbenden
rond het metrostation Vijzelgracht
Met deze brief informeert de Stichting Gijzelgracht u over haar
belangenbehartiging rond de bouwput op de Vijzelgracht.
Het gaat om de volgende resultaten:
1 De beperking van de werktijden aan het metrostation van 7.00 tot 19.00 uur
2 De plaatsing van de vriesinstallatie
3 Hernieuwd bouwkundig onderzoek naar schades en de afhandeling daarvan
4 Activering regelingen Schadebureau voor ondernemers
5 Uitplaatsing eigenaar-bewoners
6 Verruiming toepassing tegemoetkomingregeling
7 Onderzoek naar de luchtkwaliteit rond de bouwplaats
8 Verkeersveiligheid
9 Monitoring standzekerheid panden
10 Contacten Dienst NZ lijn
1. Beperking werktijden tot 19.00.
De Stichting Gijzelgracht heeft geëist dat de werktijden worden beperkt tot 12 uur per
werkdag, 5 dagen per week. Ontheffingen van werktijden zijn ook niet meer acceptabel.
Uitzonderingen op deze afspraak zijn mogelijk, maar alleen in overleg met ons. Voor de buurt
betekent het dat de klok op de bouwkeet op de Lijnbaangracht permanent aangeeft dat er
“vandaag tot 19.00” wordt gewerkt. En niet langer!
2.Plaatsing vriesinstallatie.
Voor het afgraven van de bouwput, is voor de grootst mogelijke veiligheid gekozen door
bevriezing van de diepwanden van de bouwput. Dat betekent dat gebruik wordt gemaakt van
een grote vriesinstallatie. Deze installatie, ruim 11 meter hoog, zou oorspronkelijk pal voor
maison Descartes en de ingang van de 1e Weteringdwarsstraat op het maaiveld komen te staan.
De Stichting heeft in overleg met de Dienst NZ de locatie verplaatst. De installatie staat nu
deels onder de grond bij het Weteringcircuit. Daar valt het geluid van de installatie ook weg
tegen dat van het verkeer.
3. Hernieuwd bouwkundig onderzoek naar schades en een andere afhandeling daarvan.
Uit de gehouden enquête naar de beleefde overlast van de NZ lijn (zie het rapport op de site
WWW.Gijzelgracht.nl) bleek grote onvrede over de afhandeling van schades. Want: bewijs
als bewoner/eigenaar maar dat er schade veroorzaakt is door de bouw van het metrostation. De
Stichting heeft de gemeente en het Schadebureau overtuigd van de noodzaak tot een structureel
andere aanpak. De bewijslast is nu omgedraaid. Bewoners hoeven niet meer aan te tonen dat
de schade aan het pand door de bouwactiviteiten is veroorzaakt. Het is nu omgekeerd: de NZ
lijn moet in het uiterste geval aantonen dat de schade NIET door de bouw is veroorzaakt. Dit
leidt tot een vlottere afhandeling van schades en neemt de zorg weg bij de bewoners/eigenaars
dat zij moeten opdraaien voor de kosten. Inmiddels is er hernieuwd bouwkundig onderzoek bij
de panden in het zogeheten “spiegeltjesgebied” uitgevoerd. Dit heeft 19 gevallen van nieuwe
schademeldingen opgeleverd. Voor de verdere details over de wijze waarop met de resultaten
van dit onderzoek en de schade afhandeling bij het Schadebureau in overleg met de Stichting is
omgegaan, zie: www.gijzelgracht.nl.
4. Activering regelingen Schadebureau voor ondernemers.
Het Schadebureau NZ kent regelingen voor ondernemers waar, door onbekendheid, geen
gebruik van wordt gemaakt. Zo zijn de kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de
bedrijfsvoering, noodzakelijk vanwege de overlast die de bouw veroorzaakt, grotendeels te
verhalen op het Schadebureau. Tot grote verrassing van een aantal ondernemers resulteerde de
bemiddeling van de Stichting in het - achteraf – vergoeden van deze gemaakte kosten voor de
“restyling” van de zaak.
5. Verruiming tegemoetkomingregeling voor gevestigde ondernemers NA 2002.
Ondernemers die voor de aanvang van de bouw in 2002 van het station zijn gevestigd
en door de bouw omzet en winst zagen dalen, kunnen een beroep doen op de zogeheten
nadeelcompensatieregeling. Deze complexe regeling voorziet in het compenseren van een
(groot) deel van de verminderde omzet en winst. Bewoners langs de bouwput ontvangen als
tegemoetkoming in de ervaren overlast sinds de start van de bouw een jaarlijks bedrag op basis
van de tegemoetkomingregeling (in 2010: € 1380).
Maar voor ondernemers die zich NA aanvang van de bouw langs de bouwputten hebben
gevestigd, bestaat geen enkele vorm van compensatie van de overlast. De Stichting heeft met
succes bij de gemeenteraad, in samenwerking met Myriam Bergervoet (raadslid PvdA), gepleit
voor een regeling die ook voor deze categorie nieuw gevestigden enig perspectief biedt. Er
komt voor hen een overbruggingsregeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat als men in 2005 op
de Vijzelgracht is gevestigd, in 2012 opname in de bestaande nadeelcompensatieregeling volgt.
Zie verder de site!
6. Uitplaatsing, verkoop mogelijkheid voor eigenaar-bewoners.
Zoals wellicht bekend, bestaat er een keurige “uitplaatsingregeling” voor huurders van
woningen in het gebied rond de bouwput, die vanwege de overlast willen verhuizen.
Maar voor eigenaar-bewoners die vanwege de overlast, of de verlengde duur van de bouw, hun
huis zouden willen verkopen, bestaat feitelijk geen enkele regeling. Althans, geen regeling die
rekening houdt met mogelijk extra verlies (lees: verminderde verkoopopbrengst) vanwege de
bouwoverlast.
De Stichting Gijzelgracht is na gesprekken over deze ongelijkheid in behandeling en
mogelijkheden met de wethouder NZ lijn tot een regeling gekomen. Momenteel wordt met
behulp van deze ad hoc regeling aan een aantal eigenaar-bewoners de mogelijkheid geboden
om hun pand te verkopen.

7. Onderzoek naar de luchtkwaliteit op en rond de bouwplaats.
Over de kwaliteit van de lucht rond de bouwput wordt door bewoners al jaren geklaagd.
Dergelijke klachten zijn ook regelmatig met de gemeente en NZ-lijn besproken.
Dit leverde tot nu toe geen concrete stappen op. Samen met het vernieuwde bouwteam “diepe
stations”, is door de Stichting Gijzelgracht opdracht tot onderzoek naar de luchtkwaliteit in
de directe omgeving gegeven. Het onderzoek laat zien dat de bouw leidt tot de uitstoot van
stikstofdioxine (NO2) en fijnstof. De stikstof uitstoot zit boven een onaanvaardbaar nivo, het
fijnstof is ook hoog, maar zit op een Amsterdams gemiddelde! Het resultaat is, dat de Dienst
NZ en aannemer Bögl maatregelen nemen. Er zijn schonere dieselmotoren geïntroduceerd
en een andere manier van beluchten van de bouwput. Het rapport toont bovendien aan dat
het verkeer ook een forse bijdrage levert aan de luchtverontreiniging. Die conclusie, gevoegd
bij de noodzaak het verkeer uit veiligheidsoverwegingen aan te passen, heeft de Stichting
doen besluiten maatregelen te eisen die van de 30 km zone die de Vijzelgracht officieel is,
daadwerkelijk een 30 km zone te maken.
8. Verkeersveiligheid.
Op ons verzoek heeft de politie de afgelopen maanden met regelmaat de snelheid op de
Vijzelgracht gecontroleerd. Conclusie: ruim 30 % van het verkeer rijdt aanzienlijk harder
dan de toegestane 30 km. Dit resultaat is ook voor de politie reden om aan te dringen op
maatregelen die tot beperking van de snelheid leidt, of beter, snelheidsbeperking afdwingt.
Als eerste stap in deze richting komen er in de Vijzelstraat aanpassingen van het wegdek.
Maar duidelijk is dat er meer moet gebeuren. Dat is reden om bij het stadsdeel Centrum aan te
dringen op snelle uitvoering van de aanpassing van de Vijzelstraat (de zogeheten Rode Loper
herprofilering).
9. Monitoring standzekerheid panden.
Het aantal nieuwe meldingen van schadegevallen aan panden zoals onder het kopje hernieuwd
bouwkundig onderzoek is bespoken, wijst er op dat de bodem rond de bouwput nog allerminst
stabiel is. Ook het verder ontgraven van de bouwput heeft tot nieuwe zettingen geleid. In de
terminologie van de NZ lijn heet dit voorspelbare gebouwresponsie. Een fraaie naam voor het
observeren van de bewegingen in de grond en de reactie van de panden langs de bouwput op
deze bewegingen. De Stichting neemt met regelmaat de resultaten van het monitoringsproces
met de Dienst NZ lijn door.
10. Contacten met de Dienst NZ lijn.
De activiteiten van de stichting Gijzelgracht worden in de werkgroep Overlast Vijzelgracht
bedacht en uitgewerkt. De werkgroep bestaat al jaren en vormt de ‘werkvloer’ van de stichting.
De deelnemers bezoeken regelmatig de BCU vergaderingen, een platform waar bewoners
en ondernemers maandelijks hun invloed kunnen uitoefenen op de werkzaamheden van de
metrobouw.
Zowel deelname aan de werkgroep activiteiten als het bezoek aan de BCU is welkom!.
De stichting constateert een verbeterd overleg- en onderhandelingsklimaat met de Dienst
NZ lijn. Men houdt meer rekening met klachten en wensen van en uit de omgeving. De
schadeafhandeling en de ruimhartigheid daarvan (Commissie Veerman) kan nog beter.
Duidelijk is dat de extreem lange duur van de stationsbouw een dieptepunt in de leefbaarheid
van onze woonomgeving is. Voor bewoners en ondernemers blijft dit een grote last.
www.gijzelgracht.nl
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ZusterJansen

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

Particuliere Thuiszorg

Luxe privé
verpleging...

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

Zuster Jansen
..uitstekend verzorgd!

Café
Waterlooplein ‘77

Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

. 24-uurs verpleging en verzorging
. Begeleiding van Alzheimer patiënten
. Teams van maximaal 5 zorgverleners
. Nachtverpleging
. Terminale 24-uurs zorg
. Met spoed - desnoods binnen
enkele uren
. Betrouwbare verpleegkundigen
en verzorgenden

uw instelling voor hulp en advies

Zuster Jansen

Maatschappelijke Dienstverlening

Asterweg 19 D12 (Kantoor 9)
1031 HL Amsterdam
info@zusterjansen.nl
www.zusterjansen.nl
Tel: 020 - 63 66 837

Amsterdam-Centrum & Westerpark

Spreekuur CentraM
Loket Zorg en Samenleven
Dienstencentrum d’Oude Stadt
Sint Antoniesbreestraat 32, 1011 HB Amsterdam
Dienstencentrum Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1, 1018 LS Amsterdam

Advocaat
nodig?

Via het aanmeldspreekuur van CentraM kunt
u terecht bij Maatschappelijk Werk, Sociaal
Raadslieden, het Ouderenadviesbureau,
Schuldhulpverlening en Woningaanpassingen
en Klussen

Kies voor persoonlijke
betrokkenheid en
uitstekende juridische
dienstverlening

Inloopspreekuur
Dag

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

Tijd		Adres

Maandag 9.00 - 12.00 uur
Dinsdag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 9.00 - 12.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag
9.00 - 12.00 uur

Kleine Wittenburgerstraat 1
Sint Antoniesbreestraat 32
Sint Antoniesbreestraat 32
Kleine Wittenburgerstraat 1
Kleine Wittenburgerstraat 1

Telefonische bereikbaarheid CentraM

ma t/m vr 9.00-12.30 & 13.00-15.00 uur, tel. 557 33 38

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)

Kleine woningaanpassingen
en klussen
voor 55+ ers
en mensen met een handicap

- o.a. verhoogd toilet / douchestoel /
handgrepen (gratis)
- klussen (€ 2,- + materiaalkosten)
- advies is altijd gratis

Tel: 557 33 38
www.centram.nl

U kunt bij Loket Zorg en Samenleven ook terecht
voor woningaanpassingen en buurtbemiddeling
(e-mail: buurtbemiddeling@centram.nl)

Bureau Schuldhulp Centrum
•
•

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

Echtscheidingsspreekuur
•

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

www.centram.nl

WINTER 2010
55+ Sociëteit de Tweede Uitleg

Lezingen

Films
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Concerten

8 december: Een Uur Glazuur Emeritus hoogleraar Carel
L. Davidson geeft een praktische les over de bouw en het
behoud van de kroon op onze tanden.

Tweede en vierde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,00 inclusief thee en koffie

12 januari: Gabriël Metsu Buurtgenoot en kunsthistorica
Gerda van Ham vertelt over Gabriël Metsu (1629-1667),
n.a.v. de tentoonstelling in het Rijksmuseum (van 16
december 2010 tot 21 maart 2011)
26 januari: Venus in minirok Buurtgenoot Piet Calis,
publicist en literatuurhistoricus, bespreekt zijn zojuist
verschenen boek over seks in de Nederlandse literatuur na
1945.

En vooral
Gezelligheid
Zin om mee te doen?
Hoe meer bezoekers een handje helpen
des te gezelliger het wordt!
Bijvoorbeeld:
* Wie wil ons kookteam komen versterken?
* Wie lijkt het leuk gastvrouw of -heer te worden?
* Wie heeft een idee voor een nieuwe activiteit?
* Wie kan lekkere taart, cake en koekjes bakken?
* Wie voelt wat voor een creativiteitsclub?
* Wie komt het bestuur assisteren bij allerlei taken?
Kom eens langs voor informatie!

9 februari: Voor de wind en op de klippen VOC-schepen
strandden op Australische kusten. Door Pieter Bol, artsepidemioloog met bijzondere aandacht voor de Zuytdorp
(1712) en de blanke genen in de locale Aboriginal bevolking.
23 februari: Indiase raga muziek Joep Bor, hoogleraar
wereldmuziek aan de Universiteit Leiden, presenteert
met beeld en geluid een overzicht van de eeuwenoude
geschiedenis van de Indiase muziek.
(Voorafgaand, op 16 februari, wordt de film “Raga; A Film
Journey to the Soul of India” vertoond.)
9 maart: Historische Atlas van Amsterdam In 35
hoofdstukken brengt Ben Speet, docent geschiedenis, de
ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam in kaart aan de
hand van vele plattegronden en afbeeldingen.
Tijdens de lezing kunt u meedoen aan de Amsterdam-Quiz.

Films

Eerste en derde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,00 inclusief thee en koffie

Openingstijden

Maandag, dinsdag en woensdag van 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 10.00 tot 20.00 uur
Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

15 december: Suspense film (1956) van regisseur Alfred
Hitchcock met in de hoofdrollen James Stewart en Dor
is Day. De film is mede beroemd geworden door de song
“Que Sera, Sera”.
5 januari: Drama (2010) van regisseur Reinout Oerlemans
naar de bestseller van Kluun met het echtpaar Carice van
Houten (Carmen) en Barry Atsma (Stijn), waarbij Carmen
een hevige strijd voert tegen kanker.

Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam
telefoon:020-625 9879
e-mail: tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl

19 januari: Drama (1981) van regisseur Mark Rydell met
Katherine Hepburn en Henry Fonda als het echtpaar Ethel en
Norman Thayer waarbij het tot een botsing komt tussen drie
generaties..

2 maart: Drama (1963) van regisseur Joseph Losey met
Dirk Bogarde als de verleidelijke en subtiele bediende
Barrett, die wordt ingehuurd door James Fox als de
flamboyante playboy Tony.
16 maart: Spaans drama (2009) van de regisseurs Álvaro
Pastor en Antonio Naharro. Daniel is de eerste Europese
man met het syndroom van Down, die is afgestudeerd aan de
universiteit.

Exposities

Te zien op woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Ook op dinsdag en donderdag van 13.00-17.00 uur en op afspraak.

Nog t/m 23 december: Mijn Wereld Tekeningen en
aquarellen van buurtgenote en autodidacte Luis Hoffmann
Groepstentoonstelling MK 24
Onder leiding van Cor Vrolijk (www.corneliavrolijk.nl)
proberen leerlingen van MK 24 kleur, vorm, beweging
en contrast te vangen op een plat vlak. Een keuze uit de
resultaten van het afgelopen jaar wordt getoond.
Opening op vrijdag 14 januari van 16.30 tot 18.30 uur.
Gewoon Anders Marlies van Pelt speelt met fotomateriaal,
hout, plastic, metaal, stof, leer en acrylverf op het grensvlak
tussen gewoon en anders in haar nieuwe werken.
Opening op vrijdag 25 februari van 16.30 tot 18.30 uur.

Kerstviering Woensdag 22 december v.a. 14.30 uur
met o.a. vertoning in de grote zaal de Messiah van
Händel opgenomen in de Pieterskerk te Leiden (1994).
We zijn gesloten van donderdag 23 t/m vrijdag 31 december.
De meeste cursussen beginnen weer op maandag 3 januari.

Nieuwjaarsborrel Vrijdag 7 januari v.a. 16.00 uur
met liederen van Fanny Mendelssohn Hensel vertolkt
door onze eigen muziekgroep.
In februari beginnen bij voldoende belangstelling
computerlessen Windows 7 en Windows XP voor beginners.

In een grote stad als Amsterdam is het prettig als mensen een beetje aandacht hebben voor elkaar. Soms zit je
goed in je vel en soms niet. Er kan zomaar iets gebeuren wat je onderuithaalt en waardoor je het gevoel hebt er
alleen voor te staan. Dan is het fijn als je buurtgenoten hebt die je een steuntje in de rug willen geven.

Amstel 49 D / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761
info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com

Word vrijwilliger bij

De Regenboog Groep
Maatje voor mensen met psychische problemen
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.
www.vriendendiensten.nl
Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg.
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!
www.deregenboog.org
Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl
Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org
Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl

Groep
K

CBF

E UR

E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00

2 februari: Drama (2009) van regisseur Tom Ford met
Colin Firth als de homofiele professor George Falconer en
Julianne Moore als zijn beste vriendin Charley.
16 februari: A Film Journey to the Soul of India (1971)
met sitar master Ravi Shankar en zijn guru Baba Ustad
Allauddind Khan.
(Deze film gaat vooraf aan de lezing op 23 februari).

CentraM start project ‘Over de Drempel’. Deelnemers en vrijwilligers gezocht

Aan de Amstel Mondhygiënisten

De Regenboog
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voor goede doelen

In februari – maart 2011 zal het project ‘Over de Drempel’
van start gaan. Mensen uit de gebieden Amsterdam
Centrum, Westerpark en Oud West kunnen zich hiervoor
aanmelden, zowel deelnemers als vrijwilligers.
Het doel van dit project is om mensen die door allerlei
oorzaken niet meer zoveel contacten hebben, te stimuleren
bij het er weer op uit gaan en anderen te ontmoeten.
Buurtgenoten, die dit als vrijwilliger willen doen, kunnen
hierbij een waardevolle rol spelen.
Het project duurt maximaal een jaar.

Wilt u dat steuntje in de rug zijn?
Bent u die vrijwilliger die, als ‘netwerkcoach’, door te
praten, te wandelen en samen activiteiten te ondernemen,
uw buurtgenoot helpt om zo zijn/haar netwerk uit te
breiden?
Bent u geduldig, creatief, kunt u goed luisteren en vindt
u het leuk om vanuit de mogelijkheden en wensen van
mensen te werken?
Dan maken we graag kennis met u.

Zoekt u een steuntje in de rug?
Hebt u, bijvoorbeeld door het verlies van een dierbare,
een echtscheiding, ziekte of een handicap, steeds minder
contacten gekregen en vindt u dat eigenlijk heel jammer?
Zou u er wel eens op uit willen en wat meer contact met
bijvoorbeeld uw buurtgenoten hebben, maar vindt u het
moeilijk om die stap over de drempel in uw eentje te
zetten?
Misschien is dit dan iets voor u. Een vrijwilliger die een
paar keer per maand met u afspreekt, die met u mee denkt
over hoe u uw contacten en activiteiten kunt uitbreiden en
die er daadwerkelijk met u op uit gaat.
U kunt zich aanmelden bij onderstaande medewerkers van
CentraM. Een van ons neemt vervolgens contact met u op
voor een kennismakingsgesprek.
Zo kunnen we een maatje voor u zoeken dat goed bij u
past en dat een jaar lang met u optrekt. Het is de bedoeling
dat u er na dit jaar weer zelfstandig op uit kunt gaan.
Deelname aan het project is gratis.

Voor aanmeldingen of meer informatie:

Het kost u ongeveer een dagdeel per week, de afspraken
worden uiteraard in overleg gemaakt.
U krijgt eerst een training van een aantal dagdelen door de
Vrijwilligers-academie volgens de speciaal ontwikkelde
methodiek van “Natuurlijk …… een netwerkcoach” van
Mezzo.
Iedere maand is er een bijeenkomst met uw collegavrijwilligers waar u met elkaar en onder begeleiding over
de ervaringen kunt praten.

Klary Welbedacht
5573342 of 06-16025976
k.welbedacht@centram.nl
Janneke Doreleijers
5573345 of 06-43286294
j.doreleijers@centram.nl
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Voordelen van de financiële crisis
Een crisis is vervelend, zoiets kost namelijk geld.
Dat geld komt trouwens meestal van de mensen die
niet verantwoordelijk zijn voor die crisis, maar dat
terzijde. Een gebrek aan geld kan ook tot voordeel
strekken. Zo gaat het onzalige plan om de tramhalte
op het Leidseplein naar de Leidsebrug te verhuizen
voorlopig niet door. Het miljoenenverslindende
onderdeel van de herinrichtingsplannen voor de
Leidsebuurt dat zeker voor problemen had gezorgd
en geen enkel probleem had opgelost, is in de ijskast
gezet. En dat is goed nieuws.
Het College van B & W zal zich - eveneens vanwege
een gebrek aan geld -medio december buigen over een
lijst van uit te voeren projekten in de stad om er een
aantal van te schrappen. De ondergrondse fietsenstalling
onder het Leidseplein staat ook op die lijst. Dat er een
fietsparkeerprobleem is op en rond het Leidseplein,
daar is iedereen het over eens. Niet alleen is het een
bende, maar als voetganger moet je je tussen de fietsen
doorwurmen of eromheen en dus op straat lopen. Om
maar te zwijgen van bewoners die hun deur niet meer in
kunnen. Dat kan beter.
Het lijkt dus een prachtig plan, die ondergrondse
fietsenstalling. In de herinrichtingsplannen is uit 3 opties
gekozen voor de middelvariant, een fietsenstalling met
4.000 plekken. De kleine variant betreft 2.700 plekken
en de grote 5.000 plekken. Voor die grote variant moet
dan wel de ondergrondse Lijnbaansgracht worden
verplaatst, een risicovolle en geldverslindende operatie.
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LEIDSE- WETERING

Schreeuw om Cultuur
20 november 2010

Met de gekozen middelvariant van 4.000 plekken
is echter niet voldaan aan de behoefte van 4.750
fietsparkeerplekken, zoals in 2008 becijferd door
het stadsdeel en zoals gesteld in de Nota van
Uitgangspunten Leidsebuurt. Dit is een probleem,
want er mag niet worden gehandhaafd (fietsen
verwijderen e.d.) wanneer er niet genoeg officiële
fietsparkeerplekken in de buurt voorhanden zijn. Omdat
het aantal fietsparkeerders jaarlijks groeit, wordt dit
probleem alleen maar nijpender. Over een aantal jaar
zal het Leidseplein dan misschien nog voller staan met
fietsen dan nu, terwijl de dure fietsenstalling leeg staat.
Tel hierbij op dat de Leidsebuurt jarenlang een
bouwput zal zijn en dat er door alle graaf- en
bouwwerkzaamheden risico is op schade aan gebouwen
en het zal duidelijk zijn dat de 26 miljoen kostende
fietsenstalling niet alleen maar goed nieuws is.

Ook zal het Kleine-Gartmanplantsoen moeten wijken.
Tijdelijk, zo belooft men. Maar het staat nog te bezien
of we het unieke hagedissenpark na de werkzaamheden
weer terugkrijgen. Ineens krijgen allerlei (horeca-)
mensen allerlei (terras-) ideeën als zo’n park er even niet
is. Daar moet je erg mee uitkijken, want de horeca geeft
nooit meer iets terug.
Het plantsoen werd nog speciaal vernoemd door Maria
Goos tijdens de Nederland Schreeuwt Om Cultuurmanifestatie op het Leidseplein afgelopen 20 november.
Kunst, cultuur en de laatste groenen plekken in de stad,
daar gaat het hier om. Dat moet goed in de gaten worden
gehouden. Laten wij het College veel visie en wijsheid
toewensen met het beslissen over dergelijke projekten.
Kid de Winter
bewonersgroep Leidse in Last
kid@raamplein.nl

Bratwurst

Aggregaten

Foto’s: Ferry André de la Porte

PRETSTAD AMSTERDAM.
WILKOMMEN!
Dit jaar is het helemaal feest in de binnenstad, op
het Rembrandtplein en het Leidseplein en naar
verwachting binnenkort ook op het Koningsplein.
Amsterdam luilekkerland klinkt het vanaf 2
november met overal hutten en keten waar je
je tegoed kunt doen aan gefrituurde oliebollen
en appelflappen, slagroomwafels, poffertjes en
suikerspinnen. Of je volproppen met gigantische
Duitse braadworsten die je kunt wegspoelen met
warme chocolademelk of glühwein. Als het maar
junkfood is. Het Rembrandtplein lijkt dan ook
vooral verbouwd om de mogelijkheden voor de
horeca uit te breiden.
Maar de juichende toon van de gemeente over deze
evenementenparade klinkt vals. Obesitas? Drinken
op straat? De bewoners van de binnenstad hebben
precies zes dagen gelegenheid gekregen bezwaar
tegen deze situatie aan te tekenen. Het initiatief van
ondernemersvereniging ‘De Vier Bruggen’, die ook
nog elke brug in de Leidsestraat wilde volplempen
met kramen voorzien van versterkte live-muziek,
heeft in elk geval geen doorgang gevonden. Want
je kunt je afvragen voor wie deze ‘hartstikke leuke
initiatieven’ zoals de gemeente ze noemt, nu eigenlijk
zijn bedoeld.
Hiernaast de antwoorden op enkele vragen die
we stelden aan de coördinator evenementen van
stadsdeel Centrum.

Hoeveel leges (vergoeding) ontvangt de gemeente voor
een kraam op het Leidseplein?
De leges worden niet per kraam gerekend. Voor het
evenement op het Leidseplein zijn twee vergunningen
verstrekt, namelijk een evenementenvergunning en
een objectvergunning. Bij het aanvragen van deze
evenementen worden leges in rekening gebracht.
Voor dit evenement betekent dat € 85,-- voor de
objectvergunning (per kraam) en € 327,-- voor de
evenementenvergunning. Daarnaast brengt de Dienst
Gemeentebelastingen nog precario in rekening aan
de hand van het aantal in beslag genomen vierkante
meters. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de
Dienst Gemeentebelastingen.
Waarom moet er op dit kleine plein een ijsbaan
staan, die alleen herrie en lelijkheid geeft en waar
geen mens op te bekennen is?
De ondernemersvereniging van het Leidseplein vraagt
ieder jaar deze ijsbaan aan. Om overlast door geluid te
voorkomen stellen wij geluidsnormen in de vergunning.
Onze waarneming is dat er goed gebruik wordt gemaakt
van de ijsbaan. Met name ‘s avonds en in het weekend is
het hier behoorlijk druk.
Bij politie en bij gemeente heerst voortdurend
onwetendheid en meningsverschil over het optreden
van straatzangers. De gemeente zelf beweerde
onlangs dat straatzangers een vergunning moeten
hebben, maar door bewoners mag niet zelf naar deze
vergunning worden gevraagd. Op de vraag wanneer

deze beslissing is ingegaan geeft de gemeente nu het
antwoord:
In de Leidsestraat geldt een verbod voor straatartiesten.
Dit is een besluit uit 1998.
Wie stelt het aantal te produceren decibellen bij
livemuziek in de openbare ruimte vast? Is de norm
altijd 70 dB? En gelden er andere normen voor
bands op het Leidseplein?
Wij laten ons adviseren door de Dienst Milieu- en
Bouwtoezicht. Zij beoordelen de vergunningaanvraag
op geluidsaspecten en geven hierop een advies af. Het
aantal dB dat zij opgeven in het advies is afhankelijk
van de activiteiten die in de aanvraag staan en het
aantal te verwachten bezoekers. Enkele voorbeelden:
Leidseplein Live maximaal 90dB (A-weging, hoge
tonen) en 105dB (C-weging, lage tonen) op 25 meter
van de geluidsbron, Winterevent 2010 Leidseplein 55dB
(A-weging) en 70dB (C-weging) op de dichtstbijzijnde
gevel.
Is het werkelijk zo dat bij een verleende vergunning
de omwonenden alleen via de rechter nog kunnen
proberen dit terug te draaien?
Het verlenen van een vergunning is altijd het afwegen
van verschillende belangen. Wij proberen er altijd voor
te zorgen dat wij zoveel mogelijk tegemoet komen aan
de zienswijzen van belanghebbenden. Als de vergunning
eenmaal is verleend, kunt u alleen door het aanvragen
van een voorlopige voorziening bij de rechtbank
proberen de vergunning op te laten schorten.
Marion Peters

WINTER 2010
Ik kijk uit over de stad
over de koepels en de daken
waar de lichten
van de straten
zijn gevangen in een web
verlamde vlinders
die nog waken
en vraag mij af
waar ben je.
Zou jij mij horen
deze nacht
waarin ik vlucht
terwijl ik wacht
waar jij overal
maar nergens ergens bent
raak ik radeloos verloren
ontwend
om jou in mij
nog voor de ochtend
op te sporen.

( Uitkijkpost )
Erica Lastdrager
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Mennonieten Eijland & Museumplein
Twee eeuwen wonen en werken tussen polderslootjes

Onder deze titel schreef Henriëtte Weilers-Haagen een
boek, dat een echte aanrader is voor bewoners van de
Weteringbuurt met belangstelling voor de historie van hun
woonomgeving.
De ontwikkeling van dit kleine industriegebied, toen deel van
de Binnendijkse Buitenveldertsepolder, volgde op de aanleg van
de halvemaanvormige grachtengordel, buiten de Weteringpoort.
Aan de hand van oude schilderijen, tekeningen, kaarten,
koopakten, gildeboeken, historische kranten, bevolkings- en
stadsadministratie, belastingregisters en meer, wordt in elf
hoofdstukken, een beeld geschetst van het wel en wee in het
dagelijks leven van hoofdzakelijk koren- en houtzaagmolenaars,
tuinders en waskaarsfabrikanten langs de Mennonietensloot.
We volgen de bedrijfseigenaren en hun kinderrijke gezinnen, de
gildenvoorschriften en hun problemen met de overheid. Alles
bezien in het licht van de demografische ontwikkelingen, zoals
huisvesting, voeding, ziekte, scholing etc. Ruim twee eeuwen
overbrugt dit verhaal: halverwege de Gouden Eeuw nam de
ontwikkeling van dit kleine industriegebied een aanvang. Tijdens
de jaren van industrialisering en modernisering, het laatste kwart
van de negentiende eeuw, werd het ooit zo pittoreske gebied
onteigend en opgeslokt door de grote stad om ruimte te maken
voor de cultuurtempels rond het huidige Museumplein.
Dankzij prenten en tekeningen van meer en minder bekende
Hollandse meesters, die zich lieten inspireren door dit oerHollandse landschap van molens en polderslootjes, bleek het
voormalige ‘eiland’ een zéér schilderachtig stukje Amsterdam te
zijn geweest.
Het verhaal is ruim geïllustreerd met origineel archiefmateriaal
en diverse situatiekaarten in kleurendruk op verdikt papier.
Het boek heeft een hardcover omslag in fullcolour en is op
traditionele wijze ingebonden. Het telt 160 pagina’s waaronder
een register met bronnen en namen.
Prijs: € 32,95 (excl. verzendkosten)
Parnassiakade 16, 2015 KK Haarlem
haagen@weilers.nl

MAX EUWE
WERELDKAMPIOEN
SCHAKEN
Woensdag 15 december 2010 is het precies 75 jaar geleden
dat Max Euwe in Amsterdam wereldkampioen werd.
Door die prestatie van deze Amsterdammer steeg het
ledental van de schaakbond van 3.000 naar 12.000!
Euwe heeft als schaker, trainer, auteur, organisator,
journalist en president van de Wereldschaakbond (FIDE)
meer dan 60 jaar een uiterst voorname rol in de (inter-)
nationale schaakwereld gespeeld.
Hij werd 12 keer Nederlands kampioen, een record dat tot
op heden staat als een kasteel.

Om dit te vieren organiseert het Max Euwe Centrum (MEC)
in december diverse festiviteiten waaraan ook de huidige
wereldkampioen, Viswanathan Anand, mee zal werken. Hij
zal een lezing en een simultaan geven.
Voor de simultaans worden plekken verloot bij enkele
toernooien (NK rapid voor de jeugd, promotietoernooi
van de SGA, SGA-snelschaakkampioenschap, KNSBinternetschaak), bij de schaakcanon van het MEC. Daarnaast
nemen sponsoren en genodigden van het MEC deel aan de
simultaans.
De activiteiten zullen voornamelijk plaats vinden in de
“Spiegeltent” die de gehele maand december op het Max
Euweplein zal staan. De Spiegeltent is een initiatief van de
ondernemingsvereniging Max Euweplein.
Eddy Sibbing

11.00-13.00
13.30-15.30

Zaterdag 11 december
Vertoning “Lang leve de koningin” in City
Schaakactiviteit voor kinderen (na de film)
Woensdag 15 december

15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.15
16.15-16.45
17.00-19.00
19.30-22.30

Opening van een (extra) expositie over Euwe in het MEC
Vertoning van een compilatie van Polygoonbeelden over Euwe
Pauze (drankje)
MEC-compilatie over Euwe (van beeld- en geluidsmateriaal)
Euweborrel in het Holland casino (alleen voor genodigden)
Simultaan door Timman

10.30-12.00
12.00-14.00
14.00-17.00
17.00-19.00

Zaterdag 18 december
Euwelezing door wereldkampioen Viswanathan Anand
1e rapidpartij Giri-Smeets (de 2 laatste Nederlandse kampioenen)
Simultaans door Anand, Giri en Smeets
2e rapidpartij Giri-Smeets

10

BUURT 6

BINNENK ANT 52

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

Verslag Verkiezingsvergadering Buurt 6
Op maandag 22 november werd in het Wijkcentrum
d’Oude Stadt de verkiezingsvergadering gehouden van
Buurt 6 van de Westlijke Grachtengordel, zoals de buurt
voluit heet.
De uitnodiging voor deze vergadering stond in nummer
51 van de Binnenkrant. Dorna de Rouveroy stelde
zich niet herkiesbaar als wijkraadslid. Leonard Harten
en Ulrike Weller wel. Albertine Pareau Dumont is
het nieuwe wijkraadslid en Ada Beens het duo lid.
Redenen om wijkraadslid te worden zijn er genoeg:
binnenkort komen er nieuwe bestemmingsplannen voor

Quick Scan Buurt 6

vergelijking met de hoge parkeerkosten die bezoekers
betalen, maar ook voor bewoners met een vergunning’.

Aan Buurt 6 bewoners werd de vraag gesteld;
Wat zou je graag anders zien in de Buurt
Wat zijn de ergernissen.
Wat is er positief?

‘Veel boten worden nauwelijks gebruikt, lopen vol en
liggen half onder water. Sommige boten zijn erg lelijk en
verwaarloosd. Niet bepaald een aanbeveling voor onze
status van Werelderfgoed’.

‘Ik verbaas me over de grote hoeveelheid bootjes die
afgemeerd zijn. Daar heb ik wel een verklaring voor.
Zelf heb ik ook een roeibootje voor mijn deur. Het kost
voor een lengt van 4 meter 72 ,- euro per jaar. Dat
is natuurlijk veel te weinig en verklaart waarom heel
Noord Holland hier zijn boot heeft afgemeerd. De leges
voor het afmeren van een bootje zijn te laag. Zeker in

‘We hebben een rustige buurt op dit moment, maar
misschien toch weer eens een bewonersoverleg of een
buurtvergadering’.

Op de Spuistraat zorgen bussen en vrachtwagens
voor grote overlast. Op de stoep parkeren,
foutparkeren, de maximum laad- en lostijden
overtreden en het onnodig laten draaien van
dieselmotoren. Dat zijn de belangrijkste factoren
voor de grote overlast veroorzaakt door chauffeurs
die regels aan hun laars lappen.

bekeuringen uit. Een bekeurende agent op het Spui
aangesproken met de vraag om meer te bekeuren op de
Spuistraat, vond dit te lastig.

Bij het lanceren van plannen voor het verwijderen van
de Amsterdammertjes beloofde wethouder Guusje
ter Horst met haar hand op het hart dat er stevig
gehandhaafd zou worden. Deze belofte werd herhaald
bij het herprofileren van de Spuistraat in 2003. Enkele
jaren ging dat goed, maar helaas zijn al jaren geen
handhavers meer gesignaleerd in de Spuistraat en
de amsterdammertjesloze grachten in de omgeving.
Agenten te over, maar die rijden door en delen geen

Van een andere belofte door de Amsterdamse politiek is
sinds 2002 ook niets meer vernomen. Om bewoners te
paaien en weerstand te verminderen werd een verbod op
grote toeristenbussen beloofd. Het tegendeel is nu aan
de hand, meer bussen dan ooit!
De gemeente gaat bezuinigen op handhaving, maar
welke handhaving bedoelt men? En dat terwijl hier
honderden euro’s aan boetes per dag binnengehaald
kunnen worden.

‘In de zomer is er geluidsoverlast door de varende
bootjes met te vrolijke gasten, die dan nog nooit hebben
gehoord van “laat na het aangenaam verpozen (op het
water) niet op de kade de schillen en de dozen”’.

Verkeersoverlast
Spuistraat en grachten

de buurt, ook dreigen de beheergroepen in onze buurt
te verdwijnen. Veel laad- en losoverlast in de Spuistraat
(geblokkeerde stoep en draaiende motoren) vraagt om
handhaving van de bestaande regels.
In aanwezigheid van Anke Weber, medewerkster van het
Wijkcentrum, werd een en ander vastgelegd.

Beheergroep de 9-Straatjes komt 11 januari
bijeen in wijkcentrum d’Oude Stadt,
Nieuwe Doelenstraat 55 om 19.30 uur.
info agenda:
of:

ivisser@centrum.amsterdam.nl
06-5470 5427

‘We hebben al heel lang geen Beheergroepvergadering
gehad. Vroeger was er 4 maal per jaar beheergroep de
9-straatjes. Dit is nu verminderd tot 1 per jaar.’
‘We zien de buurtregisseur niet meer op straat. Vroeger
zag je Jan-met-de-Pet zeker 2 maal per week zo niet
vaker. Je kon altijd een boodschap inspreken, als hij
dienst had. We begrepen dat hij maar een beperkte tijd
in onze buurt mocht blijven in verband met gevaar voor
… Ja wat? Omkoping? Voorkeursbehandeling?’.
‘De stad doet weinig voor de burger. Kijk maar hoe de
straat er bij ligt’.
‘In de weekenden enorme fietsoverlast in de 9- straatjes.
Er zijn te weinig fietsvakken bij de bruggen’.

En waarom wordt er totaal niet opgetreden tegen het
betrekkelijk nieuwe fenomeen, waarbij bussen gewoon
in de Spuistraat parkeren terwijl de gids met een 50-tal
toeristen een wandeltocht door de buurt maakt, over
grachten, langs de bloemenmarkt en het Begijnhofje.
Kan iemand uitleggen waarom die bussen geen
parkeergeld en boetes hoeven te betalen? Er zijn toch
speciale parkeerplekken voor bussen ...
De deelraad faalt ook in het naleven van de 10 minuten
laad- en lostijd.
Uiteraard is voorkomen beter: stoepen beveiligen met
bloembakken. Bedrijven als de Kweker, St vd Brink,
Icova, Hellingman (bussen) en horecaleveranciers zoals
Bavaria moeten door de gemeente aangesproken worden
op hun abominabele laad- en losgedrag.
Contact: amsterdammeren@gmail.com

WINTER 2010
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De onsterfelijke Alexander de Grote
De mythe, de werkelijkheid,
zijn reis, zijn erfenis
Hermitage aan de Amstel, tot 18 maart 2011.

Prachtige kunstvoorwerpen uit de Hermitage zijn voor
het eerst te zien in Nederland.
Er is een schitterende catalogus bij de tentoonstelling
met veel gedetailleerde informatie om rustig te bekijken.

Made in Holland. Oude meesters uit
een Amerikaanse privé-verzameling
Mauritshuis Den Haag, tot 30 januari 2011.

Gerrit Dou
Rustend hondje 1650

Veel schilderijen uit deze collectie worden aan de grote
musea uitgeleend. Nu is de collectie in het geheel te zien
in het Mauritshuis.
Op de video vooraf en bij de audiotoer langs de
schilderijen is het persoonlijke verhaal te horen van de
verzamelaars, de heer en mevrouw de Mol van Otterloo.

Wat kost het in de Binnenstad als u……
Mijn buurvrouw werd op de Keizersgracht bekeurd door
twee agenten omdat haar hond tegen een aluminiumpaal
van een steigerdoek plaste. Zij ontving per post een
bekeuring van € 90,- voor het plasje. Een hoge boete
voor iets wat mijns inziens niet verboden is. En omdat
ik voor het eerst hoorde dat een plas op straat van een
hond strafbaar is, heb ik met het Bureau Communicatie
van de Politie Amstelland contact opgenomen. Van hen
ontving ik de volgende ‘Prijslijst’. Het is niet duidelijk
waarom sommige overtredingen veel ‘goedkoper’ zijn.
Sommige overtredingen zijn hinderlijk, andere zijn
hinderlijk én gevaarlijk.
Mijn vragen waren wat kost :
- wildplassen mens - boete € 90,- ‘wildplassen’ hond - boete € 90,- zakmes op zak (niet strafbaar behalve in
Veiligheidsrisicogebied)
- met drank op straat lopen - boete € 60,- of € 90,(bij zich hebben of nuttigen)
- tegen de richting in fietsen - boete € 35
- tegen de richting in met de scooter
(komt ook veel voor) - boete € 60,- met de scooter rijden in het Vondelpark - € 60,- geen poepzakje op zak - boete € 90,(zelfde als wildplassen hond)
- hond niet aangelijnd - boete ja, bedrag onbekend.
‘Honden moeten aangelijnd zijn behalve in gebieden
waar het aanlijngebod niet van toepassing is.’
- uitwerpselen hond niet opruimen - boete € 90,(zelfde als wildplassen hond)
- geen identificatie bij je - via officier van justitie
- plasticzak met afval na boottochtje op de kant zetten
en achterlaten - boete € 60,- fietsen in de Leidsestraat - boete € 35,Over een aantal antwoorden heb ik overlegd met Jan
met de Pet, onze oude buurtregisseur.
Hij keek zijn instructies er op na. Plassen van een hond
op straat is niet strafbaar. Uitwerpselen van een hond
niet verwijderen is wel strafbaar zie artikel 5.12 van
www.regelgeving.amsterdam.nl/centralestad/algemene_
plaatselijke_verordening_2008
UW

Thérèse Schwartze

Museum van Loon, 11 februari – 3 mei 2011
In 1920 schreef Wilhelm Martin, directeur
van het Mauritshuis, over Thérèse Schwartze:
“Een compleet overzicht van Thérèse’s
oeuvre zou een teekenend beeld geven van
de hofkringen en patriciersgeslachten, van
de werelden van wetenschap en kunst, van
die der groote kooplieden en fabrikanten
tusschen ongeveer 1878 en 1918”.
Het zou hem bijzonder hebben verheugd
dat Museum Van Loon in 2011 een
tentoonstelling aan haar wijdt.

De opdrachtgevers van Thérèse Schwartze
vormden de fine fleur van Amsterdam en de
rest van Nederland. De tentoonstelling maakt
zichtbaar welke personen van deze wereld deel
uitmaakten, welke functies zij bekleedden en hoe
zij elkaar kenden.
De portretten van Thérèse Schwartze bevinden
Thérèse Schwartze was omstreeks 1900
zich hoofdzakelijk in particuliere collecties. De
één van de meest belangrijke, vrouwelijke
meeste bruiklenen zijn afkomstig uit Nederland,
societyschilders. Zij werd geboren in
maar er zijn ook portretten te zien uit Amerika,
Amsterdam en opgeleid door haar vader, de
België en Frankrijk. Velen zijn tot op heden
portretschilder Johan Georg Schwartze en aan
niet zichtbaar geweest voor het publiek. De
de academies van München en Parijs.
tentoonstelling biedt dan ook een unieke kans
oog in oog te staan met het werk van deze
befaamde portretschilder.
Ter gelegenheid van deze bijzondere
tentoonstelling zal een rijk geïllustreerde
publicatie verschijnen, getiteld:
Thérèse Schwartze (1851-1918)
De Nederlandse Fine Fleur geportretteerd.

Laat uw geveltuin onderhouden door een dakloze
Woont u in stadsdeel Centrum en heeft u wel een geveltuin,
maar geen groene vingers? Zou u meer werk van uw tuin
willen maken en ook nog eens een dakloze aan wat werk
helpen? Meld u dan aan voor het nieuwe geveltuinproject van
De Regenboog Groep.
De dakloze neemt u heel wat werk uit handen. Uw geveltuin
krijgt namelijk één keer per week een onderhoudsbeurt. Dat
betekent dat het tuintje schoon blijft en de planten keurig
worden bijgehouden. De Regenboog Groep zorgt voor de
begeleiding en de gereedschappen. Tijdens de werkzaamheden
hoeft u niet thuis te zijn. Dit alles wordt voor u geregeld en
dat slechts voor vijf euro per maand.
De dakloze deelnemers aan het project zijn bezoekers van
inloophuis De Kloof aan de Kloveniersburgwal. In dit
inloophuis kunnen de daklozen overdag tot rust komen,
hun kleren omruilen, zich wassen en in contact komen met
maatschappelijk werkers. Zo helpt De Kloof de overlast op
straat terug te dringen.
De Kloof heeft de laatste jaren -net als veel andere
inloophuizen van De Regenboog Groep- steeds meer
werkprojecten opgezet: zo heeft het inloophuis ondermeer een
cateringproject en een straatveegproject.

Met het geveltuinproject wil het inloophuis de contacten met
Centrum-bewoners versterken. Het project wordt mogelijk
gemaakt door een waarderingsubsidie van het stadsdeel.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met
Jadwiga Klein
jklein@deregenboog.org
of per telefoon 06-4143 9357

De verkiezing van de leukste winkelstraat van Nederland

Stem op je favoriete winkelstraat en winkel op www.nlstreets.nl/award.
PS De 9-Straatjes zijn voor het derde achtereenvolgende jaar genomineerd.

Stadsherstel koopt Raamsteeg 6
In oktober heeft Stadsherstel het vervallen pand Raamsteeg 6
aangekocht. Dit pandje is jarenlang de kapperszaak geweest
van de Engelse Jack Duty en zijn -vrouw Riek Franchimon
uit de Kinkerbuurt. Na de dood van haar man verslechterde
de gezondheid van mevrouw Duty en ze ging wonen op de
begane grond tussen de kappersspullen. In 2007 verviel het
tot speculatiepand en werd het ook nog eens gekraakt.
Gelukkig hebben omwonenden een deel van het interieur
kunnen redden. Door de aankoop door Stadsherstel wordt het
pand niet gesloopt maar in zijn oude luister hersteld.
Meer informatie: www.stadsherstel.nl (onder: restauraties)
Voor de geschiedschrijving rond de kapperszaak zijn wij
op zoek naar foto’s en verhalen. Die kunt u mailen naar:
amsterdammeren@gmail.com
Jack en Riek Duty voor hun winkel
Raamsteeg 6, in de periode1982/1984.
Foto uit het boek: “Waar het gebeurde”
door Jan Willem en Sjoerd Holsbergen

Foto: Sjoerd Holsbergen
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Teken mee tegen overlast van scooters

Het is een mooi geval van goed bedoeld verkeersbeleid dat in ons gezicht ontploft
doordat burgers, inventief als ze zijn en geholpen door de modernste techniek,
een shortcut vinden: het ScooterDrama.

Het idee was: ter vermijding van herrie,
gevaar, stank en andere overlast wordt het
autoverkeer ringmatig om het centrum
heen geleid. Prachtig, het leverde ons
bijvoorbeeld een schoonheid van de
Roozenoordbrug op, de A10 gaat immers
ook over de Amstel. Ook met duur
parkeren wordt de binnenstad autoluw
gemaakt.
Toen verscheen er een foto van Holleeder
op een scooter. Vele mensen wilden graag
de gladde Italiaanse stedeling nabootsen.
Dus gingen ze massaal de verkeersplannen

doorkruisen door met scooters die nog
veel viezer, gevaarlijker en luider zijn dan
auto’s de omweg van de ringweg af te
snijden, en met 90 km/h rechtstreeks van
Oost naar West, door de Kerkstraat, of van
Amstelveen naar Noord, door de Nes, etc.
De rest vertel ik wel in de kroeg, maar wat
u effe moet doen: ga naar:
http://petities.nl/petitie/scooteroverlast
Tekenen mag ook anoniem, maar u wilt uw
buren toch nog onder ogen komen?
Hans de Geus

Volg uw buurtregisseur op Twitter!

Negen buurtregisseurs van de politie Amsterdam-Amstelland zijn sinds kort te
volgen via Twitter. Zij nemen u mee in hun dagelijks werk en roepen uw hulp in bij
zaken die in uw wijk spelen. Twee van hen werken in het Centrum van Amsterdam:
Misha Nauman (Grachtengordel West) en Bert van Bijsteren (Stationsplein).

De buurtregisseur is het gezicht van de
politie in de wijk. De politie AmsterdamAmstelland vindt het belangrijk dat de
buurtregisseurs niet alleen op straat,
maar ook op het internet zichtbaar en
benaderbaar zijn. Twitter is een eenvoudige
en snelle manier om met mensen in
contact te komen en kan een waardevolle
aanvulling zijn op de communicatie van de
buurtregisseur met de buurtbewoners.
Burgers en ondernemers kunnen niet
alleen meekijken met het werk van de
buurtregisseur, maar ook reageren op de
verstuurde berichten. Op deze manier
wil de politie samen met bewoners de
veiligheid in de betreffende buurten
vergroten.
Politiekorpsen die al langer twitterende
buurtagenten kennen, zoals Rotterdam en

Groningen, zijn enthousiast. De inwoners
die hen volgen zeggen een beter beeld te
hebben gekregen van wat de buurtagent
voor hun buurt betekent. Verder vinden
ze de drempel om te politie te benaderen
lager. En waar ze de buurtagent normaal
niet vaak tegenkomen, omdat ze niet thuis
zijn op de momenten dat hij in de straat
is, zien ze nu via zijn tweets dat hij wel
regelmatig in hun buurt komt.
De negen buurtregisseurs maken deel uit
van een proef die loopt tot eind februari
2011. Daarna wordt bekeken of meer
buurtregisseurs kunnen gaan twitteren.
Alle twitterende buurtregisseurs zijn te
vinden via:
www.politie-amsterdam-amstelland.nl
of via:
www.twitter.com/politieaa

Petitie Publieke Omroep

De regering wil stevig snijden in het budget van TV en radio. De voorgestelde
bezuinigingen zullen naar verwachting de kwaliteit van de Publieke Omroep
aantasten. Orkesten verdwijnen en mogelijk ook het derde net. Zeker is dat er
als gevolg van deze voorstellen minder geld is voor het maken van nieuwsitems,
films en programma’s die meer tijd en werk nodig hebben dan een simpel
vraaggesprek. Op de volgende website kunt u een petitie tekenen voor het
behoud van de Publieke Omroep:
http://petities.nl/petitie/behoud-een-brede-publieke-omroep

C O L O F O N

INGEZONDEN post@binnenkrant.nl

De Binnenk ant

verschijnt 4x per jaar
onder auspiciën van
Wijkcentrum d’Oude Stadt.
Redactieadres
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55,
1012 CP Amsterdam
Tel. 020-638 22 05
e-mail: post@binnenkrant.nl
Redactie
Ulrike Weller, Albert Jan Tuijn,
Robert Kaptein, Leonard Harten,
Marijke Storm, Kid de Winter,
Albertine Pareau Dumont, Paul Spoek

Geachte redactie,
Nu de binnenstad wereld erfgoed is
geworden, mede dankzij de duizenden
particuliere eigenaren die hun pand spic en
span hebben gerestaureerd, begint het tijd
te worden dat de gemeente de verloedering
aanpakt. In ‘mijn’ buurt tussen Munt- en
Koningsplein zie ik de verloedering nu
al jaren toenemen. Waar is die opzichter?
Waar blijft de gemeente belasting?

Tekening
Robert Kaptein (www.peleia.nl)
Druk
Drukkerij Dijkman Offset, Diemen
Oplage 13.000
Advertenties
e-mail: post@binnenkrant.nl

Dik Smeding

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

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

BINNENK ANT

Kopij
Binnenk®ant #53
verschijnt 8 maart 2011
kopij inleveren vóór 8 februari
De Redactie heeft de inhoud van de
Binnenk®ant met zorg samengesteld.
Ondanks deze zorgvuldigheid kan het
zijn dat gegevens veranderd zijn of
onjuist zijn weergegeven.
De redactie kan hiervoor geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden.

