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Met het project Natuurburen gaan 
verschillende instellingen in het centrum 
samenwerken om mensen, jong en oud, 
samen te brengen rondom het thema 
natuur. De uitvoering vindt binnen of 
buiten plaats, op een van de vele mooie 
natuurlijke plekjes in de binnenstad.
Het project wil jong en oud in de wijk 
verbinden met activiteiten in of rond 
natuur in de directe leefomgeving. 
Ouderen en kinderen worden 
samengebracht om zo meer begrip over 
en weer te kweken. Daarbij wordt op 
deze manier kennis en waardering voor 

natuur en leefomgeving overgebracht.
Jong en oud trekken erop uit en 
ontdekken de natuur in de buurt en 
voeren samen activiteiten uit. Hierbij 
wordt “jong” ingezet als duwers van 
rolstoelen waarin “oud” plaats neemt en 
geeft “oud” kennis van de natuur door 
aan “jong”. 
Bevordering van actief burgerschap, 
versterking van sociale cohesie en een 
bijdrage aan het meer betrokken raken 
met de buurt vormen de uitgangspunten. 
Natuur en natuureducatie dienen daarbij 
als middel. 

Op donderdag 9 juni om 13.00 uur zal 
Wethouder Roeland Rengelink het project 
Natuurburen feestelijk openen in het 
Centrum voor Ouderen De Flesseman.
Verdere geplande ontmoetingen in juni: 
Donderdag 16 juni van 13.00 – 15.00 
uur in het Centrum voor Ouderen De 
Flesseman met de Sint Antoniusschool
Donderdag 9 en 16 juni van 10.00 – 12.30 
uur in Buurtcentrum De Witte Boei met 
de Boeschool (Basisschool Oostelijke 
Eilanden).
Vrijdag 10 juni, woensdag 15 juni en 
vrijdag 17 juni van 10.00 – 12.30 uur in de 
Rietvinck met de Aloysiusschool.

Wilt u meer informatie of zich aanmelden, 
neem dan contact op met Arjan 
Uittenbogaard (Actief Burgerschap & 
Participatie IJsterk) tel. 06-4134 5610 
of 626 40 02, e-mail: a.uittenbogaard@
ijsterk.nl, bereikbaar maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. 
Of met Carla van Megen (wijkcentrum 
d’Oude Stadt), tel. 638 22 05, e-mail: 
carla@oudestadt.nl, bereikbaar op dinsdag, 
woensdag en donderdag.

Veldwerk Nederland (Kennis en 
praktijkcentrum voor natuureducatie) 
legde de basis voor dit project in 
de Amsterdamse binnenstad i.s.m. 
wijkcentrum d’Oude Stadt, IJsterk 
AB&P, Huizen van de Buurt Oostelijke- 
en Westelijke Binnenstad en ANMEC 
(Amsterdams Natuur & Milieu Educatie 
Centrum).

Wilde vijg bij de Munt

Tuinboon je mee?

Moestuin speeltuin UJ Klaren

Het concept ontwerp Bestemmingsplan Water ligt ter 
visie (ook op het wijkcentrum). Eveneens te zien op:
www.centrum.amsterdam.nl/bestemmingsplanwater
Op woensdag 15 juni is de informatie- en inspraakavond 
in de Beurs van Berlage (aanvang 18.30 uur).

Terwijl het nieuwe Kabinet stevig in asfalt investeert, 
groeit en bloeit de aandacht voor groen en duurzaam.
Groene daken, groene stroom, Groene Ladder, 
drijvende tuinen, tuinieren in leegstaande kantoren, 
stadsgroenten, vruchtbomen in parken, stokrozen 
langs de gevel, de moestuin in de speeltuinvereniging, 
keurtuinen, tulpen uit Amsterdam, eetbossen. Open 
Tuinen Dagen, gierzwaluw- en vleermuiskasten, 
stadshout.nl, ivn.nl. tuinboonjemee.nl en veel meer.
De Binnenkrant woekert met het aantal pagina’s 
(spaart bomen) en verwijst u voor meer groen- en 
milieu-informatie graag naar het op dit gebied zeer 
actieve www.wijkcentrumceintuur.nl

Tussen Nieuwmarkt en Plantage

Voor ‘t eerst in Amsterdam

Over Bruggen en zo

Verdwijnt de Beheergroep?

Tokkelbaan bij Kronkelpad

Leven in de Vijzelstraat

Buurtregisseur Robert Pisano

Nieuws van het wijkcentrum

Rozen van formaat

De ‘Hof van Holland’, de ‘Koningin Emma’ en diverse andere 
rondvaartboten braken vette blauwe walmen uit. Het lijken 
wel drijvende BBQ’s. Heel benauwend op zwoele zomerse 
dagen. En heel gênant dat deze beroepsvaart anno 2011 nog 
geen roetfilter gebruikt. Zou het helpen om te bellen naar het 
Meldpunt Overlast te Water? 020-625 00 99
Het Bestemmingsplan Water gaat echter niet over het 
‘dynamische gebruik’van het water, maar enkel over steigers 
en vaste ligplaatsen. Bootjes met versterkte muziek en 
knetterende motoren vallen daar eveneens niet onder.
De aanpak van ‘zwerflawaai’ met beperkte middelen was op 
26 mei onderwerp van een raadsconferentie. Met resultaat?

Natuurburen 

Geveltuinendag 14 mei

een natuurlijke ontmoeting tussen jong en oud
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De Binnenstad reikt naar de Plantage: 
de projecten
In het lentenummer is geschetst hoe de oude 
stad en de Plantagebuurt steeds meer vergroeien 
tot een grotere binnenstad voor metropoolregio 
Amsterdam. Als het 2e belangrijke culturele cluster 
van Amsterdam (na Museumplein en omgeving), en 
met de grote studentencampus voor Universiteit van 
Amsterdam en Hogescholen, krijgt de Plantagebuurt 
een steeds duidelijker gezicht. De basis is al 
bijzonder, het gezicht is niet slecht: met boeiende 
19e eeuwse architectuur, mooie wandelstraten, 
veel groen, theaters, een uitbottend caféleven en 
centrum voor t.v. studio’s, toont de Plantage haar 
veelzijdigheid. 

Er lopen veel plannen en projecten om de openbare 
ruimte en de voorzieningen te verbeteren. Maar leiden 
al deze afzonderlijke plannen wel tot een gewenst 
totaalbeeld? Met het programma “Plantage aan de 
Amstel’ werkt stadsdeel Centrum met vele partijen aan 
het overstijgen van de versnippering, het gezamenlijk 
werken aan een betere gebruikswaarde van het gebied 
met een aantrekkelijke openbare ruimte. Hiermee 
komt het gebied beter ‘op de kaart’ door de kwaliteiten 
van het gebied te versterken, de naamsbekendheid 
groter te maken en de gebruikswaarde te vergroten. 
Dit deel van Amsterdam, waar historie, cultuur en 
leefbaarheid samengaan, geeft ook een verbreding van 
de economische mogelijkheden van Amsterdam als 
toeristisch centrum.  

Programmamanager Rob Stam heeft daarbij een 
toekomstbeeld: in actief overleg tussen alle partijen 
met elkaar toewerken naar een gebied dat minder 
verbrokkeld is, met een afwisselende en veilige 
openbare ruimte, een gebied dat door bewoners en 
bezoekers wordt gewaardeerd. Kwaliteit staat voorop. 
De binnenstad golft steeds meer over de grens heen, 
de oude stad en de Plantage worden sterker met elkaar 
verbonden.

Een gesprek over de vele projecten in de Plantagebuurt 
geeft een beeld van de veelzijdige mogelijkheden. De 
Plantage kent de fraaie 19e eeuwse straten rondom 
Artis en het kent de grote verkeersader Wibautstraat/
Weesperstraat die in de jaren 60 is opengemaakt voor 
het groeiende autoverkeer. Beide delen vragen om 
andere plannen en ingrepen.

Rondom de Wibautas gaat er veel veranderen. De 
Wibautstraat wordt anders ingericht, met een groene 
middenberm en met dubbele rijen bomen als een 
boulevard in Parijs. Dit werk is in uitvoering. De 
Weesperstraat krijgt een versmalling. Het idee is om de 
barrière die de wegen nu vormen, te veranderen tot een 
bindend element.

Op en langs deze wegen zal het steeds meer een komen 
gaan zijn van studenten en docenten: binnen 4 tot 5 jaar 
worden hier 45 tot 55.000 studenten en medewerkers 
verwacht. Per fiets over de brede fietspaden van de 
Wibautstraat (3 meter in plaats van minimale 1.80 
meter), per trein of per metro heeft iedereen een 
makkelijke toegang tot de onderwijsvoorzieningen. De 
trottoirs worden breder. 

De metrostations worden aangepast voor veiligheid 
(rookgasafvoer) en de routing rondom de stations 
wordt verbeterd. Er is een ontwerp voor een modern 
metrostation bij het Weesperplein waarbij de 
overweging is om minder metro-uitgangen te maken. 
De metrohalte wordt een onderdeel van de functies van 
het gebied, en niet alleen een ‘kale’ trap om onder of 
bovengronds te komen. Dit gebeurt in samenwerking 
met DIVV (Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer), 
de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van 
Amsterdam. Er worden plannen uitgewerkt voor het 
openmaken van de campus Roeterseiland en meer 
voorzieningen bij de “onderwijsas”, plus woningen en 
studentenwoningen. Corporaties en ondernemers worden 
bij de plannen betrokken.  

Bij de Weesperstraat geeft de wegversmalling tot 2x1 
rijstrook mogelijkheden voor betere looproutes. Dat 
betekent niet alleen bredere trottoirs, maar ook dat er 
afwisseling is op ooghoogte. De onderstukken van 
de gebouwen nodigen nu niet uit tot een interessante 
wandeling. Er is een studie gedaan om de plinten meer 
te vullen met andere functies. De gebouwen hebben 
vooral een kantoorfunctie en de eigenaren en beheerders 
hebben weinig aandacht voor functies in de plinten. 

Met een andere indeling van de plinten, kleinere 
ruimten en meer deuren, kan er een interessante mix aan 
functies in de straat komen. De nabijheid van de vele 
onderwijsinstellingen en culturele instellingen maken 
een andere en afwisselende vulling mogelijk.

Om de mogelijkheden voor plinten, kleine horeca, 
winkels en kleine ontmoetingsplekken te verkennen 
wordt er elke drie maanden een ‘proostborrel’ 
georganiseerd. PrOost! is een netwerkbijeenkomst voor 
ondernemers en instellingen in Centrum Oost. 
Op initiatief van stadsdeel Centrum wordt ieder 
kwartaal een PrOost! georganiseerd op een locatie die 
een belangrijk onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling 
en beleving van Centrum Oost. Het doel van de 
bijeenkomst is om ondernemers en culturele instellingen 
op een informele manier kennis te laten maken en 
om informatie uit te wisselen over toekamstplannen 
en ambities. Afgelopen keer vond PrOost plaats in de 
Diaconie nabij de Hermitage.

Eén van de plannen is om de tuin aan de Weesperstraat 
meer open te maken voor publiek. Het metrostation 
Waterlooplein – Nieuwe Herengracht krijgt bij de 
uitgang Nieuwe Herengracht een andere inrichting. 
Bezoekers krijgen bij deze uitgang direct een beeld 
dat ze op weg zijn naar het bijzondere museum 
De Hermitage: al in de metro wordt de Hermitage 
‘zichtbaar’ gemaakt.

Bij Artis komt er extra ruimte voor dieren, een 
ondergrondse parkeergarage met 650 plaatsen en 
meer voorzieningen aan de rand. Er komt een micro 
dierentuin en horeca, ook en vooral voor bezoekers die 
niet naar de dierentuin gaan.

De verbindingen tussen de oude stad en de Plantage 
krijgen veel aandacht door het plaatsen van duidelijke 
infoborden voor wandelaars en heldere looproutes. Bij 
de voorlopige inrichting van het Mr. Visserplein is de 
gapende leegte die door de verkeersdoorbraken was 
geslagen nu ingevuld met olijfbomen, zitbanken en 
borden met grote foto’s over het vroeger en het nu. Op 
het JD. Meijerplein komt de kinderspeelplaats weer 
terug.
En het Waterlooplein en omgeving krijgt een nieuwe 
impuls als een belangrijke plek in het stedelijke weefsel. 
Samen met vele direct betrokkenen wordt een visie 
opgesteld, met nieuw élan voor de markt en ideeën voor 
een prettig verblijfsplein, zodat het een ‘stepping stone’ 
wordt tussen oude stad en Plantage.

Samenwerking, informeren, afstemmen, krachten 
bundelen: dat is de inzet bij Plantage aan de 
Amstel. Twee maal per jaar wordt een Plantagetafel 
georganiseerd. Stadsdeelbestuur, culturele 
instellingen, belanghebbenden en bewoners praten 
daar met elkaar over de voortgang van de plannen 
en de aandachtspunten. Veel bewoners nemen deze 
gelegenheid te baat om gedachten over het samengaan 
van leefbaarheid en nieuwe ontwikkelingen uit te 
wisselen. 

Marijke Storm

Beheergroep en Bewonersraad 
Groot Waterloo

Donderdag 30 juni, aanvang 19.30 uur
In de WAR (algemene ruimte van bewoners-

vereniging  De Halve Wereld) aan de Turfsteeg
Iedereen is welkom!

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 
en Oude Schans
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VOOR ’t EERST IN AMSTERDAM

Het was in het voorjaar van 1949, het weer was erg 
aprillerig: felle regenbuien, veel wind en behoorlijk 
fris, af en toe een zonnige dag en schuchtere blaadjes 
die aan de bomen wilden groeien. Ik herinner me 
dat op 30 augustus van het jaar ervoor de laatste 
Koninginnedag was gevierd met een goede week later 
de inhuldiging van de nieuwe koningin (Wie ben ik 
dat ik dit doen mag) Juliana.

Hoe het zo kwam dat ik naar Amsterdam werd 
uitgenodigd weet ik niet meer, had ik paasvakantie of 
was er een andere reden. Misschien wilden mijn ouders 
me gewoon een tijdje kwijt, ook goed mogelijk, want ik 
maakte nogal veel ruzie met mijn zusjes en mijn moeder 
wilde wel even van dit gehakketak verlost zijn. 

Ik werd op de trein gezet met een kinderkaartje naar 
Amsterdam CS en een goede anderhalf uur verder stapte 
ik uit met mijn kleine koffertje op het eerste perron. 
Sommige dingen veranderen niet, want toen ik laatst 
op dat eerste perron was, zag ik dat ik de muur daar 
herkende. Men kan zich dus een muur herinneren. Ik 
werd opgewacht door mijn oom, die mijn oom niet was 
maar de man van een nicht van mijn moeder, hun namen 
ben ik vergeten. We stapten op de tram en reden naar de 
Jan van Galenstraat waar ze woonden op nummer 93 of 
95. Ik herkende laatst op Google Earth het adres.
Ze woonden op 3 hoog, geloof ik. Je kon de overburen 
in hun huizen zien en ik begon meteen te zwaaien, maar 

tante zei, dat die mensen dat niet zagen, terwijl ik zag 
dat ze naar buiten keken, hoewel de Jan van Galen is 
tamelijk breed.
Hun huis verschilde nogal van het onze in Arnhem, daar 
hadden we een heel huis met een bakkerij en hier was 
slechts een verdieping, woonkamer, slaapkamer, keuken. 
Ik werd op de zolderkamer ondergebracht waartoe 
ik twee trappen opmoest, maar ’s nachts als ik moest 
plassen moest ik dus naar beneden naar hun w.c. Soms 
vergiste ik me tot mijn gêne en stapte ik bij de buren 
naar binnen, niemand deed de voordeur op slot, en dan 
zag ik twee wildvreemde mensen zich in bed oprichten 
die mij vriendelijk naar beneden verwezen. 

De volgende dag moest ik het natuurlijk wel horen van 
mijn tante. Om op het platte dak vanuit het raam te 
plassen is nooit bij me opgekomen. Op de zolderkamer 
lag een dikke stapel “Groene Amsterdammers”, ha fijn 
dacht ik, maar het las niet lekker die politieke artikelen 
en er stonden behalve politieke tekeningen verder geen 
foto’s in. 

Mijn tantes kookkunst was door en door Hollands, 
gruwelijke andijvie, natuurlijk aardappels die elke avond 
besproken werden, gehaktballen en sla, waar ze tot mijn 
ontzetting suiker doordeed. Ook las men het Parool 
en daarin volgde ik Kapitein Rob en kocht zelfs van 
de krantenbezorger een boekje van de kapitein voor ik 
meen 75 cent waardoor ik geloof ik nog een gulden van 
mijn vakantiegeld overhad. 

Mijn vader had het Parool opgezegd, tot mij spijt 
vanwege Kapitein Rob, omdat hij die krant veels te 
links vond. Ze waren zelf voor onafhankelijkheid voor 
Indië, stel je voor. In hun boekenkast ontdekte ik een 
boek genaamd Niels Holgerssons wonderbaarlijke Reis, 
een dikke pil, die ik in de uren dat we geen uitstapjes 
maakten, las. Maar verder trokken mijn oom, die door 
de honger in de laatste oorlogswinter een long was 
kwijtgeraakt, en tante met mij de stad in: Naar Vroom en 
Dreesman waar een sprookjeslandschap was ingericht 
dat beschenen werd door ultraviolet licht zodat het net 
leek of al die dieren en bloemen van binnenuit kleur 
uitstraalden. 

We gingen naar het Rijksmuseum en naar het Koloniaal 
Museum maar ook naar Artis en het Bosplan en ook 
gingen we met een bus naar den Haag, wat ik een 
achterlijke stad vond, geeneens grachten, dus dat kon 
niks zijn. En steeds verheugde ik me in de tram als we 
langs de Westerkerk reden op die prachtige kroon op de 
toren. Ook was er een vuurwerk en dat zal dus wel op 
die eerste Koninginnedag zijn geweest. In de tram terug 
werd het erg druk en begon er een vrouw keihard te 
gillen en te roepen dat ze stikte. Spannend.

Twee dagen voor vertrek kwam mijn jongere zus uit 
Haarlem ook bij ons logeren. Met haar deelde ik de 
laatste mandarijnensnoepjes in het rolletje dat ik van 
huis had meegekregen. Elke avond voor het slapen nam 
ik er een om de heimwee te verdrijven. We moesten in 
hetzelfde bed slapen alleen zij moest met haar hoofd op 
het voeteneinde liggen., Zodat we ’s morgens wakker 
werden met een blik op elkaars voeten. Waarom dat nu 
was? 
Eindelijk was het voorbij, mijn oom en tante brachten 
ons naar het Centraal Station.
Ik bestudeerde weer die muur en toen de trein vertrok 
zwaaiden we naar onze kunstoom en tante tot de trein 
een flauwe bocht maakte. Kadeng, kadeng naar Arnhem 
naar Arnhem.

Cor van Snippenberg

Fietsparkeer-
problemen
Voor Sport City aan de 
Jodenbreestraat splitst het trottoir 
zich in twee banen. Een baan 
loopt langs het Rembrandthuis 
en de andere baan loopt schuin 
omhoog de Anthoniesluis op. 
De sporters van Sportcity zetten 
hun fietsen tegen de boom die 
ervoor staat en als het druk is 
zetten ze hem ook op het smalle 
pad de brug op. Ze hebben niet 
in de gaten dat ze daardoor 
de weg versperren voor de 
invalidenwagentjes en rollators. 
Die worden zo gedwongen het 
fietspad op te gaan wat gezien de 
snelheid waarmee fietsers de brug 
afkomen nogal gevaarlijk is.
Nu hebben de ondernemers 
besloten daar een bord neer te 
zetten met het verzoek geen 
fietsen op het voetpad te parkeren. 
Hulde! En het werkt.
Alleen jammer dat even verderop 
een lantaarnpaal staat waar 
bezoekers van het Rembrandthuis 
en de studenten van de Academie 
hun rijwielen aan vast maken. 
Moeten die rollators enz. toch het 
fietspad weer op.

CVS

Op uitnodiging van Bewonersvereniging 
De Halve Wereld en het Joods Historisch 
Museum heeft Jeanine van Pinxteren de 
straat op 20 mei heropend.

Tantes huis te Amsterdam

Ouderlijk huis te Arnhem

Met een informatiebord over het Joods Kwartier en de tramhistorie van lijn 9 
is de herinrichting van Nieuwe Amstelstraat voltooid.
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Buurtraad Amstelveld
Maandag 29 augustus en 26 september, 

20.15 - 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg

Nieuwe Looiersstraat 29

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit
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DE RAAMDIENST
Is het omdat ik de laatste tijd vaak verkouden 
ben of is het waar dat de binnenstad minder 
geur afscheidt dan vroeger? Dertig jaar geleden 
bijvoorbeeld, veertig is ook goed, was er veel stank 
van dood donker water waaronder men rotte fietsen 
vermoedde of een verdronken Duitse soldaat die 
nooit was opgedregd. Dat beurde mij dan weer op 
want het verzet stinkt altijd lekker en onder de 
bezetting kon ik maar een heel klein vuistje maken 
en geen grote mof een duw geven, als ik het al 
gedurfd had.

Op andere plekken in de stad lag er vroeger vast voedsel 
samengekit dat wasemde en drabbig werd in de regen. 
Ja, ‘t was de tijd van hondendrollen ook en gebruikte 
spuiten in het portiek, de bacteriën waren zowel high 
als resistent tegen alles, precies waar de mensen van 
droomden. Dat mis je nu allemaal en dus weet je nooit 
wat je ziek maakt. Met natte kleren in een volle tram, 
gelukkig, dat kan nog steeds.

Ik moest het bed houden maar toen ik allengs weer die 
zenuwprikkels voelde die leven betekenen en ook de 
uiterlijke tekenen daarvan vertoonde zoals geweldig 
gapen en trek in een gevulde koek, stond ik op en keek 
uit het raam over de gracht. En daar ging de politie 
weer iemand arresteren die net was vrijgelaten, en daar 
bracht een zwerver twee costuums naar de stomerij en 
daar onder me piepelden de toeristen door het water in 
rotten van vier. ‘t Was prachtig, mijn hele verdere leven 
zou ik aldus licht verzwakt aan het raam willen zitten en 
u daarvan ‘s avonds verslag uitbrengen. Tegen geld, of 
ervoor, zoals het u belieft.

In Rotterdam is een bloeiend bedrijf gevestigd waar 
tientallen gestudeerde mensen uit het raam naar de 
schepen zitten te kijken, hoe die heten en zo, en of ze 
water maken ofwel verstekelingen aan boord hebben. 
Waarom moet de hoofdstad dan weer achterblijven? 
Bij mij komt altijd de Gay Pride voorbij, zonder enige 
deining want het C.O.C. is bijna failliet, en soms 
Olympische Roeiers die weer andere Griekse beginselen 
aanhangen, en daar tussendoor een boot die Levertraan 
heet, wat ik buitengewoon smerig vind - ‘t is maar dat u 
mijn oplettendheid niet onderschat. Abonnees op mijn 
Raamdienst mogen in het voorbijgaan ook even groeten, 
dat lijkt me wel aardig.

Vandaag hoorde ik weer zeggen dat alles een begin 
en een einde kent. Wat een opluchting geeft zo’n 
gemeenplaats! Alsof je het héél even allemaal met elkaar 
eens bent. Net zo erg als het slotkoor van de Negende: er 
valt iets van je af maar meteen daarna heb je frisse lucht 
nodig. Ik ga de deur uit.
Blijkbaar ben ik weer beter. En dat van die raamdienst 
dat zien we nog wel, ‘t zijn hier tenslotte de Walletjes 
niet.

Willem Eling

Het inmiddels traditionele 5 mei-spektakel 
‘Overbruggen’ geeft voor omwonenden behalve 
trots (immers 1e rang) ook een flinke portie overlast 
zoals langdurige op- en afbouw werkzaamheden en 
wegafzettingen. Tijdens het concert verandert de 

naaste omgeving in een gigantische fietsenstalling, tot 
in de plantenbakken toe. Om deze ongemakken iets 
te verzachten bood het comité de omwonenden op 3 
mei een informatieve borrel aan en mocht er een kijkje 
genomen worden op het podium en achter de schermen.

De Hogesluisbrug schiet al aardig op. De eerste 
gietijzeren ornamenten zijn weer teruggeplaatst evenals 
grote bewerkte blokken natuursteen. Veel ging bij 
de sloop van de oude brug verloren en moest vers 
gehouwen worden. Het resultaat mag er echter wezen.

De omwonenden kregen regelmatig te maken met 
gigantische geluidsoverlast, maar ook hier werden zij 
uitgenodigd voor koffie en een rondleiding op 28 mei. 
De kinderen kregen een heuse valhelm en konden met 
kleurplaten meewerken aan een maquette.

In de bouwkeet op de Keizersgracht komt volgend 
jaar weer leven. Pas in 2012 wordt verder aan de 
Utrechtsestraat geklust. Reparatie, restauratie of 
verhoging van de bruggen komt jaren later; mogelijk 
ergens rond 2022. Nu is het zaak snel stoepen, 

bestrating, rails en bovenleiding op orde te krijgen om 
tramlijn 4 eind volgend jaar te kunnen verwelkomen op 
de oude vertrouwde route. Voorlopig resultaat: Twee 
bruggen met beperkte doorvaarthoogte i.p.v. één. Plus 
natuurlijk beter begaanbare stoepen.

Sommige beelden in onze buurt zijn behoorlijk in 
beweging. La demeure humaine (van Ossip Zadkine) 
keerde, na een toernee van maanden, in mei terug op die 
wonderlijke metalen tafel bij de Nederlandsche Bank. 
Van staatsman Thorbecke ontbreekt nog elk spoor. Wel 
staat het monumentale hekwerk eindelijk te pralen.

De grote Rembrandt keerde voorgoed zijn rug toe 
naar het voorheen zo frisse groene gazon omzoomd 
met sierappeltjes en rhodondendrons. Nu wordt zelfs 
overwogen het afgetrapte veldje geheel te betegelen.
De ‘Nachtwacht-beeldengroep’ blijft voortaan liever uit 
de buurt vanwege het al te ruwe feestgewoel.
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Bestemmingsplan Zuidelijke Grachtengordel
De eerste ronde (concept-ontwerp) van het nieuwe 
bestemmingsplan is voorbij. En het viel niet mee.
De computer vertikte het eerst om de plannen digitaal 
te openen (‘Raadpleeg uw systeembeheerder’). 
Uiteindelijk kwam de kaart toch op het scherm, maar 
enig overzicht ontbrak. Je moest op elk pand apart 
klikken om erachter te komen welke regels daarvoor 
gelden. Het bleek ondoenlijk om alles binnen een paar 
dagen goed te bestuderen (en te becommentarieren).
Uit het dikke pak (300 pagina’s) regels werd o.a. 
duidelijk dat massagesalons, minisupermarkten en 
souvenirwinkels ook buiten het wallengebied als 
laagwaardig en criminogeen bestempeld worden. 
Ik zie de minimarkets eerder als kleine buurtwinkels 
voor tabak, olijfolie, fruit, koffie, melk, wijn, fris, 
ijs, wc-papier, etc. gedreven door vriendelijke 
hardwerkende middenstanders. Albert Heijn is ook 
zo begonnen. De kleine winkeltjes passen bovendien 
beter in de binnenstad dan de grote supermarkten. Het 
Amsterdam Museum schenkt niet voor niets op dit 
moment aandacht aan de uitstervende buurtwinkeltjes.
Gelukkig komt er in ons gebied geen uitsterfregeling 
voor de minisupers, maar slecht bevriezing van het 
aantal (volgens de gemeente acht). Surfend over de 
digitale kaart bemerkte ik dat bijvoorbeeld SEN (met 
die heerlijke etalage) over het hoofd gezien is.
Mij ontbrak ditmaal de tijd het plan grondig door te 
spitten. In december komt herkansing bij het ontwerp. 
Wie dan niet tijdig reageert op missers, mist definitief 
de boot. Zo zijn de inspraakregels. De werkgroep 
Keurtuinen houdt gelukkig de tuinregels in de gaten. 
Dat is alvast een hele zorg minder. PS

Verdwijnt onze Beheergroep?
N.a.v. een vraag uit de Amstelveld buurtraad van 31 
januari  over de nieuwe datum van de beheergroep 
kregen wij het bericht dat “in de toekomst de 
frequentie van de beheergroep 1 x per jaar zal zijn 
en dat de eerst volgende beheergroep voor de maand 
september op de agenda staat”. Dit betekent de facto 
dat de beheergroep opgeheven(opgegeven) is.

De volgende onderwerpen die wij daar dus niet kunnen 
bespreken zijn:
- Wie heeft deze beslissing genomen ?
- Hoe is deze frequentie te rijmen met de komende 
raadsconferentie over meer burgerparticipatie?
- Rembrandtplein : “Uit het actieplan veilig uitgaan van 
het stadsdeel centrum blijkt uit de veiligheidsanalyse 
dat het felle licht van het LCD-scherm boven de Escape 
onveiligheidsgevoelens van het uitgaanspubliek in de 
hand werkt. Zo wordt de andere kant van het plein door 
bezoekers als donker en onveilig ervaren vanwege de 
grote hoeveelheid licht dat het LED-scherm genereert”.
Is er behalve deze constatering ook een oplossing?
- Hoe staat het met de dreigende sluiting van 
Politiebureau Wijkteam Prinsengracht ?
- Verdwijnt dan ook de wijkagent?
- Wie heeft bedacht 3 dagen voor de bouw van de 

Kerstmarkt een nieuwe grasmat neer te leggen?
- Wat gaat er nu gebeuren met de totaal verruineerde 
vlakte ?
- Waarom kunnen de ondernemers van het 
Rembrandtplein afspraken maken dat de kerstversiering 
het hele jaar in de bomen mag hangen ?
- Wanneer worden de stapels oude fietswrakken op het 
Thorbeckeplein verwijderd?
- Welke keuze wordt er gemaakt met nieuwe 
fietsenrekken?
- Er verschijnen nu weer ouderwetse constructies i.p.v 
de functionele nietjes.
- Wordt bij de Vijzelstraat/gracht rekening gehouden met 
het aantal passanten als daar de terrassen tot 1.50 meter 
van de weg mogen ? Op het andere deel van de Rode 
Loper, het Damrak, geldt 8 meter vrije ruimte.
- Amstelveld: Mag bij café Nel de terrasafscheiding in 
de winter wel of niet blijven staan ?
- Wanneer wordt daar de bestrating tussen het terras en 
de rest van het plein aangeheeld ?
- Hoe is de nieuwe waterpartij op het Amstelveld tot 
stand gekomen?

En nog diverse andere vragen.
Met of zonder beheergroep, wij zoeken het uit! Vooral 
de eerste vraag.

A.J.Tuijn

Bomen 365 dagen per jaar verstrikt in kerstversiering. Het Amstelveld kreeg geheel onverwachts op de heuvel 
een nieuwe pomp met overloopschalen.

Op het Thorbeckeplein resteert nog een smal 
wandelgangetje tussen de bebouwde terrassen en de 
terrassen op het middenterrein.

Op het naastliggende Rembrandtplein zijn de binnen- en 
buitenterrassen compleet aaneen gegroeid.

                                                         Met
                                                         Rood
                                                         Oranje
                                                         Groen

                                                         Beschermt
                                                         De
                                                         Bank
                                                         Haar
                                                         Poen

Ach boompje met die nieuwe ruime krans
Welke sufferd vergat jou

van oude banden te bevrijden?
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Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl
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

BINNENK

Café
Waterlooplein ‘77

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

Luxe privé
verpleging...

Zuster Jansen
..uitstekend verzorgd!

. 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

Zuster Jansen
Asterweg 19 D12 (Kantoor 9)

1031 HL Amsterdam
info@zusterjansen.nl
www.zusterjansen.nl
Tel: 020 - 63 66 837

www.wswonen.nl
Woonspreekuur

Alles over huren
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55

Inloopspreekuur elke woensdag van 14-17.00 uur en van 19-20.00 uur
tel 622 42 88

Huurteam
Het huurteam helpt huurders met het voeren van huurprijs- en onderhoudsprocedures. 

Het huurteam werkt op afspraak
tel 421 48 68 of e-mail: centrum@wswonen.nl

CentraM helpt Amsterdammers 
bij problemen met relaties, 
instanties, ouder worden, geld, 
wonen, zorg en werk

Dienstencentrum d’Oude Stadt
Sint Antoniesbreestraat 32
1011 HB Amsterdam
Email: centrum.oost@centram.nl
Spreekuur: 
dinsdag 13.00 tot 16.00 uur 
donderdag 13.00 tot 16.00 uur

Dienstencentrum Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1
1018 LS Amsterdam
Email: centrum.oost@centram.nl
Spreekuur: 
maandag 9.00 tot 12.00 uur

Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur en maandag t/m donderdag 
van 13.00 tot 15.00 uur. 
Telefoon 557 33 38

CentraM: eigen kracht; grip 
op geld, meedoen.

www.centram.nl

REPARATIE & VERKOOP

2 service points in het centrum van Amsterdam:

Marnixstraat 220

Waterlooplein naast 311
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Lezingen
Tweede en vierde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,00 inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

Op last van de brandweer geldt: bij grote belangstelling vol is vol!

    8 juni: Het Ronald MacDonald Centre Sonja Robben,tot 
voor kort buurtgenote, is directeur van dit professionele 
en laagdrempelige centrum in Amsterdam Noord, waar 
kinderen en jongeren met een beperking georganiseerd en 
ongeorganiseerd kunnen sporten en spelen.

  22 juni: De Amsterdamse School Buurtgenoot Menno 
Jonker vertelt over zijn boek, met foto’s van Floris 
Leeuwenberg, dat hij samen met Alice Roegholt schreef. 
Over gebouwen, straatmeubilair, interieurs, smeedkunst, 
beeldhouwwerken, textiel, keramiek, glas en grafiek.

Films
Eerste en derde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,00 inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

  15 juni: Drama (2010) van regisseur Mike Leigh met 
therapeute Gerri (Ruth Sheen) en haar man, geoloog Tom 
(Jim Broadbent), die een jaar lang worden gevolgd.

  29 juni: Legendarische rock movie (1976) van regisseur 
Martin Scorsese van het afscheidsconcert van de The Band 
met gastoptredens van onder meer Bob Dylan, Muddy 
Waters, Neil Young, Van Morrison, Eric Clapton, Emmylou 
Harris en Neil Diamond.

Expositie
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 te zien tot 5 juli: Kleuretsen 
Elly Booy 
Mensen, ‘t hoofd, de ziel, bloemen,
de zee, lucht, ruimte, de berg.
Kleuretsen op zink. Als vrij werk of in opdracht.

Haringparty Vrijdag 1 juli v.a. 16.00 uur 
als traditionele afsluiting van het seizoen.

We zijn gesloten van 4 juli tot 2 september
Alleen de wekelijkse Eettafel en Bridge gaan door

Feestelijke seizoensopening
Vrijdag 2 september om 16.00 uur

Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam
telefoon:020-625 98 79
e-mail: tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl
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

55+ Sociëteit de Tweede Uitleg

Films
Lezingen 
Cursussen
Clubs
Exposities
Concerten

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?

ANT 54

Word vrijwilliger
www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk

Telefoon: 020 - 683 92 60

De Regenboog                   Groep

Aan de Amstel Mondhygiënisten

Amstel 49 D / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam

tel: 020-4201761

info@aandeamstelmondhygienisten.com
www.aandeamstelmondhygienisten.com

ZOMER 2011

De Klussenhulp
Hulp bij kleine klusjes         Afsluiten onderhoudsabonnement 
Heeft u hulp nodig bij kleine klusjes in huis en is er niemand     Huurt u uw woning via een woningbouwvereniging?
in uw omgeving die u kan helpen? Vanaf  januari 2011 zijn     Dan kan het afsluiten van een onderhoudsabonnement handig 
er nieuwe regels. De klussenhulp helpt voortaan mensen vanaf     zijn. Informeert u bij uw woningbouwvereniging over de 
75 jaar en mensen met een WMO- of AWBZ-indicatie.Een laag    mogelijkheden.
 inkomen is niet langer het criterium om in aanmerking te komen 
voor klussenhulp.

Hulp bij deze klusjes          Bijzonderheden
De klussenhulp helpt bij het:        Ook als u niet tot de doelgroep behoort of als u hulp nodig heeft
• Ophangen van een schilderij, plank en dergelijke kleine dingen    bij andere klusjes dan hierboven genoemd, dan kan de 
• Vervangen van een lampje        klussenhulp in uitzonderlijke gevallen besluiten u toch te
• Aanbrengen van tochtstrippen        helpen.
• Aanbrengen van anti-inbraakstrips
• Bijvullen en ontluchten van de centrale verwarming     Contact
• Instellen van televisie, telefoon en radio       Voor het aanvragen van klussenhulp kunt u contact
• Aanbrengen van een rookmelder en vervangen van batterijen    opnemen met: 
• Vervangen van kraanleertjes
            Dienstencentrum Laurierhof
Kosten           1e Laurierdwarsstraat 6
Per jaar kunt u maximaal 4 keer gebruik maken van de klussenhulp.   1016 PX Amsterdam
Kleine klusjes mag u wel opsparen en in één klusbezoek laten uitvoeren.   Telefoon: 020-557 33 00
Een klusbezoek mag maximaal 4 uur duren.            Dienstencentrum d’Oude Stadt
Naast een eigen bijdrage van € 5,00 per klusbezoek betaalt u de     Sint Antoniesbreestraat 32
Eventuele materiaalkosten. De klussenhulp informeert u vooraf     1011 HB Amsterdam 
over de te verwachten kosten.        Telefoon: 020-557 33 50

Betrouwbare huurder 47 jaar (v) zoekt
 huurkamer of klein appartement
min. 3 – 6 maanden, enigszins centraal gelegen.
smueller.next@gmail.com

Ook in de zomer is er in het Mozeshuis van alles te beleven, zoals:
Zomeracademie Pionieren (16 juni-8 juli) 4 donderdagen en 4 vrijdagen 
Expositie ‘Zien is Geloven’ van een groep jonge (media)kunstenaars
Orgelconcertserie ‘Rondje Europa’
Open Monumentendag 11 september 

Voor meer info kijk op:           www.mozeshuis.nl
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Kronkelbaan
Het gegil is niet van de lucht. Dag en nacht is er 
belangstelling voor de tokkelbaan in ons plantsoen 
aan de Weteringschans. U vraagt zich misschien 
af wat een tokkelbaan mag zijn. Dan verkeert u in 
bestuurlijk gezelschap. Geen van de aanwezigen 
op de raadsvergadering van 5 april had enig idee. 
En niemand had de moeite genomen om op locatie 
te kijken. (Het toestel was al weken in gebruik). 
Wel was er al een vergunning afgegeven, zonder 
de direct omwonenden hierover in te lichten. Een 
opmerkelijke procedurefout die door de deelraad 
intussen is toegegeven.

In ons kleine en verstilde plantsoen is een reusachtige 
boomhuttencombinatie verrezen. Twee hutten 
verbonden door een meterslange touwbrug met eraan 
vast een zweefbaan dwars door het plantsoen langs het 
kronkelpad vlak voor het beeld van Simon Carmiggelt. 
Vanzelfsprekend gunnen we onze kinderen in de 
stad speelruimte. Hier in de buurt zijn echter genoeg 
speelplekken, waaronder de grote speeltuin U.J. Klaren. 
Ideologische motieven blijken echter een hoofdrol te 
spelen. Het Actieplan Speelplekken gaat over Avontuur. 
De voorzieningen mogen onder geen beding geplaatst 
worden binnen een speeltuin of schoolplein. Een groep 
kinderen mocht tijdens een zogenaamde ‘schouw’ zelf 
een speelplek aanwijzen (childcentered). Ons park viel 
in de prijzen en werd ‘verrijkt’ met een vrij te gebruiken 
kermistoestel annex boomhut. 

Enig overleg vooraf met de buurtregisseur (op de 
hoogte van het uitgaansleven in de buurt) zou in dit 
verband niet overbodig zijn geweest. Het lijkt erop dat 
het inrichten van de openbare ruimte als een sinecure 
wordt gezien. Handhaving wordt resoluut afgeschoven 
op politie en burgers. Er lag zelfs een voorstel (gelukkig 
afgewezen) om omwonenden te laten posten bij de 
diverse boomhutten. (Het is een rage, wees waakzaam!)
Om nog enige nachtrust te kunnen genieten, verkeren 
wij nu in de genante positie om de politie te moeten 
bellen om misbruik van een tokkelbaan te melden. We 
zijn als buurt overigens wel gewend aan grote groepen 
mensen die s’ avonds en s’ nachts langs ons parkje naar 
het Leidseplein trekken en terug. Dat vinden we, eerlijk 

gezegd, feestelijk genoeg, extra vermaak onderweg lijkt 
ons dan ook niet wenselijk. Een en ander trekt namelijk, 
zo als dat heet, de verkeerde doelgroep. Bemoedigd 
door alcohol en de kermisachtige sfeer in het park wordt 
het beeld van onze grote schrijver menigmaal bestegen, 
vaak genoeg met onzedelijke bedoelingen (use your 
fantasy, or better not).

Met lede ogen kijken we neer op ons verwoeste park. 
Grote delen van het gras zijn vernietigd, rond een 
eenzame (vrijstaande) galgconstructie (onderdeel van de 
zweefbaan) slingert afval.
We nodigen u uit om ter plekke een glimp van onze 
wanhoop op te vangen. Gratis tokkelrit inbegrepen.

Een aantal omwonenden (in rouw)

Het was weer de bekende verdeel-en-heers-politiek: 
Boudewijn Oranje hield een korte speech en de bezoekers 
moesten zich maar verdelen over de 6 stands (1 over de 
taxistandplaats, 1 over de openbare ruimte, 1 over de 
inrichting, 1 over de fietsenstalling, enz.).

Het was dus kennelijk alweer niet de bedoeling dat wij ons 
overal mee zouden bemoeien, nee, we moesten ons vooral 
opsplitsen. Dat gaat iedere x zo en daar word ik een beetje 
moe van. De ambtenaren (heel veel van de centrale stad) bij 
de stands baalden natuurlijk dat ze alles 6 x moesten vertellen, 
maar ja.
Er was een aardige opkomst, zo’n 
50 lui, plus wat politici van West en 
ook ‘professioneel onafhankelijk’ 
voorzitter Bart Robbers was weer van de partij. Enkele 
bewoners (uit West) gedroegen zich heel onbeschoft en 
lieten noch Boudewijn, noch Robbers uitspreken. Vanaf de 
1e sekonde liepen ze onbeheerst te gillen en te schreeuwen, 
maar bleven toch heel laf achterin de zaal staan, voor iedereen 
enorm vervelend.
Het enige waar zij zich druk over maakten was natuurlijk de 
taxistandplaatsopstelstrook bij het Leidsebosje. 

Dit betekent een absoluut onwenselijke situatie op de 
Stadhouderskade die zeker tot grote chaos gaat leiden. Als je 
vanaf de Stadhouderskade (zeg maar vanaf het Rijksmuseum) 
de Tesselschadestraat in wil (parkeergarage Byzantium 
ligt daar!), dan moet je in de nieuwe plannen eerst voorbij 
die Tesselschadestraat rijden en een draai van 180 graden 
maken om dan rechtsaf de straat in te kunnen. Uiterst 
onwenselijk met al het drukke verkeer zou ik zeggen. Denk 

aan bevoorrading van winkels en hotels daar (vrachtwagens 
dus!), al het lokale verkeer en het drukke verkeer op de 
Stadhouderskade zelf.
Een argument van de gemeente was, dat mensen dit op een 
gegeven moment wel weten en dan via de Overtoom of 
Nassaukade aan komen rijden. Beetje bizar.
Op de Overtoom staat het verkeer heel vaak vast, echt een te 
vermijden straat, en het is geen sinecure om om te rijden als je 
toch vanuit de richting Rijksmuseum komt, dat kost je zomaar 
een halfuur extra. Verder is het natuurlijk zo dat er precies 
op die onmogelijk drukke uitgaanstijden veel teveel taxi’s 

rijden die daar op zich al een probleem zullen vormen. En op 
datzelfde moment komen ook de ‘bezoekers’ van Amsterdam 
(waar we dit allemaal voor doen) met de auto naar het 
Leidseplein en die willen allemaal parkeren in het Byzantium. 
Die bezoekers hebben sowieso geen idee dat je die plek vanaf 
de andere kant moet benaderen. Je kunt je de chaos die er dan 
komt wel voorstellen denk ik.
Ik hoor de platanen in het Leidsebosje al heel diep zuchten.
Verder was het natuurlijk een ‘informatiemarkt’ en geen 
debat of zo. Toch stond er een ton waarin je een briefje met je 
mening kon gooien.
LiL (Leidse in Last) wil nog een officiëlere reactie pennen, 
daar moeten we ons nog op beraden.

Bij de stand over de inrichting van het Leidseplein kwam 
ik er toevallig achter dat het Kleine-Gartmanplantsoen 
weggaat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Daar ben ik héééél erg kwaad over (ik heb onmiddellijk 
echtscheiding aangevraagd bij Boudewijn Oranje).
Maar serieus. Ik citeer het Plan van Aanpak: Groen wordt in 
het algemeen gezien als verbetering van het verblijfsklimaat. 
Het groene karakter van het Kleine-Gartmanplantsoen zou 
behouden kunnen worden. Groen is een aandachtspunt 
bij toekomstige plannen voor de openbare ruimte in de 
Leidsebuurt.
Staat er zo’n idiote architect bij die stand die doodleuk 
verklaart dat het KG-plantsoen alleen maar (!!) ‘kijkgroen’ is 
en dat hij ‘niet houdt van kijkgroen in de binnenstad’. Daarom 

heeft hij op die plek een grote 
tegelvlakte gemaakt met allemaal 
fonteinen die de Lijnbaansgracht 
symboliseren die eronderdoor loopt. 

Hoe fantasierijk, not.

Er was ooit nog een plukje groen vóór het Américain en daar 
hebben ze al een fontein van gemaakt, op het Raamplein komt 
ook een ‘waterelement’ en nou hier ook weer. Kunnen die 
architecten niet es wat creatievers bedenken dan een fokking 
fontein?
In de huidige tijd is een dergelijke verspilling van water ook 
niet echt goed te praten moet ik zeggen, maar da’s weer wat 
anders.
O ja, hij noemde zichzelf notabene een landschapsarchitect. Ik 
heb gezegd dat ie een tegeltjesarchitect was, lachen.
Fuck off met je fonteinen had ik liever gezegd ;-)
Nou, dat was het ff voor nu.

Kid

De buurtherdenking op 4 mei bij de Gevallen 
Hoornblazer in het 1e Weteringplantsoen was ook 
dit jaar heel bijzonder met prachtige bijdragen van 
zangkoor, musici, schoolkinderen en ‘boekman’ Ton.
En vele buurtgenoten brachten bloemen mee..
Geen massa tussen dranghekken op een stenen plein, 
maar samen in het parkje aan het water weer even 
stilstaan bij de droevige gebeurtenis die zich hier aan de 
Weteringschans nog pal voor de bevrijding afspeelde.

Impressie informatiemarkt 16 maart over herinrichting omgeving Leidseplein

Het Leidseplein heeft sinds kort een tappunt voor 
drinkwater. Het is geen ‘gewoon’ waterhappertje, maar 
een pomp, waarmee je in enkele seconden een hele fles 
kan vullen. Het is een initiatief van ‘Join the Pipe’, een 
organisatie die ijvert om ook de derde wereldlanden van 
schoon, helder drinkwater te voorzien. 
Steun dit nobel streven en bezoek www.jointhepipe.org

“gezegd dat ie een tegeltjesarchitect was, lachen”
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Wederom is de renovatie van het Duintjergebouw op het 
laatste moment uitgesteld. Eind maart kregen de 179 huurders 
te horen dat ze binnen twee maanden moesten vertrekken, 
maar vijf weken later bleek dat loos alarm en mochten ze 
nog wel twee jaar blijven zitten. Voor velen kwam dat bericht 
hopeloos te laat en waren inmiddels al verhuisd naar elders.

Half april werd het allereerste exemplaar van de 
VijzelCourant overhandigd aan stadsdeelvoorzitter Jeanine 
van Pinxteren. Het initiatief voor de VijzelCourant is 
afkomstig van de ondernemers van de (Nieuwe) Vijzelstraat 
en –gracht, verenigd in ondernemersvereniging De Vijzel. 
Eens in de twee maanden zullen zij via de VijzelCourant 
ondernemers, buurbewoners en passanten op de hoogte 
houden van wat er zoal gebeurt in de buurt. 
En dat is veel. De Vijzelstraat en -gracht staan aan de 
vooravond van grote veranderingen door de aanleg van de 
Noord/Zuidlijn en herprofilering. De afgelopen jaren zijn 
straat en gracht met enige regelmaat in het nieuws geweest, 
meer dan eens in negatieve zin. Denk alleen maar aan de 
verzakkingen van de wevershuisjes door de aanleg van de 
metro. 
Maar er gebeurt ook heel veel goeds. De buurt wordt 
gekenmerkt door solide, creatieve en zeer diverse bedrijven. 
Van een erotische webshops en moderne sneakerwinkels 
tot befaamde horeca en brood- en banketbakkers, alles 
is vertegenwoordigd. Door een brug te slaan tussen 
ondernemers, bewoners en bouwers, zal de buurt sterker 
worden, en eerder gehoord worden als er belangrijke 
beslissingen moeten worden genomen. 
Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het tweede exemplaar 
van de VijzelCourant, dat half juni van de persen zal rollen.

De Vijzelstraat als onderdeel 
van de Rode Loper
De plaats en afmetingen van de tramhaltes bepalen 
geheel de planvorming voor de te maken Rode Loper.
Voor de herbestrating van de Vijzelstraat, als de 
metro klaar is, gaat stadsdeel Centrum klakkeloos 
uit van een algemene richtlijn van het GVB, zonder 
afweging van de voor- en nadelen. Die richtlijn houdt 
in dat als er meer dan één tramlijn een halte aandoet 
deze 40m lang moet zijn opdat twee trams tegelijk 
kunnen stoppen. Een Europese richtlijn vraagt alleen 
voldoende ruimte voor rolstoelen. Dat is natuurlijk 
vanzelfsprekend.
De breedte van deze halte zou 2.25 m moeten zijn 
(normaal is de vrije doorgang op stoepen 1,50 m). 
Omdat dit stad in en stad uit aangelegd zou moeten 
worden, kan er geen noodzakelijke stoepverbreding aan 
de oostkant plaats vinden.
Zelfs moeten de auto’s inclusief hulpdiensten daarom 
over de tramrails rijden. Dit is zeer ingrijpend. Het 
verkeer zit dan af en toe muurvast als er weer een tram 
pech heeft, soms voor langere tijd. 
Unaniem wordt door bewoners en bedrijven gevraagd 
om de tramhaltes op de brug van de Keizersgracht 
en/of Herengracht aan te leggen. Daar kunnen slechts 
haltes voor één tram tegelijk komen. Dat geeft geen 
enkel bezwaar. Bij een gewone tussenhalte waar geen 
stoplichten zijn stopt een tram 10 tot 30 seconden. 
Een heel enkele keer zal bij het in-of uitladen van een 
rolstoel of meerdere kinderwagens het 1 minuut duren. 
Bij een twee-trams halte wacht meestal een tweede tram 
op het vertrek van de eerste tram, opdat wachtenden op 
de halte niet een tramlengte hoeven te hollen naar de 
2e tram, wat veel vertraging en ongemak oplevert. Dus 
een twee-tramshalte wordt in de praktijk dan als één 
tramshalte gebruikt. 
Gelukkig heeft de gemeente op de tweede 
inspraakavond een alternatief getoond van haltes op de 
brug. Deze mogelijkheid wordt niet uitgesloten maar is 

slechts een alternatief van het onzalige gemeenteplan. 
Met de halte op de brug wordt de rode loper 
mogelijk toch een verbetering in plaats van een dure 
verslechtering.
De uitvoering is bedoeld bij het gereedkomen van 
de metro in 2017. Er is nog geen geld voor het 
Vijzelstraatdeel gereserveerd. De regering in Den Haag 
grijpt in de gemeentelijke organisatie en heeft bepaald 
dat de deelraden in 2014 worden opgeheven. Er gaan 
dan t.z.t. andere mensen over. Dus weer afwachten.

Aan de oostkant van de Vijzelstraat en -gracht 
werden terrassen afgebakend, waarbij de doorgang 
voor voetgangers 1.50 m en soms nog minder is. De 
Vijzelstraat geen loper, maar een zijstraatje? Kruip door, 
sluip door voor de voetgangers, waaronder groepen 
touristen. Het streven om de ooststoep in de toekomst 
breder te maken, is dat voor de terrassen of voor de 
voetgangers, die toch maar 1.50 m krijgen ?

Renovatie Prinsengrachtziekenhuis en 
herprofilering walkant voor het ziekenhuis
De voorgenomen renovatie en nieuwbouw van het 
Prinsengrachtziekenhuis (onderdeel van het OLVG) 
laat op zich wachten. Het OLVG-bestuur is nog niet 
tot een besluit gekomen welke afdelingen met de 
polikliniek daar gevestigd gaan worden.

Vòòr het ziekenhuis aan de Prinsengracht wil de 
gemeente in aansluiting op het herstel van de walkanten 
het schuinparkeren omzetten in langsparkeren, waardoor 
meer dan de helft van de parkeerplaatsen verdwijnt. 
Omdat er een tekort aan goedkope P-plaatsen is en er 
niet onnnodig plaatsen zouden worden weggehaald stelt 
het comité naar aanleiding van protesten van bewoners 
een groot deel van het schuinparkeren te handhaven. 
Voor het ziekenhuis en aangrenzende panden is de 
huidige situatie met schuinparkeren en zeer brede stoep 
een royale gewenste situatie.

Carlo van Someren

Er valt in de Vijzel nog heel wat op te vijzelen.
Ook aan het niveau van Koninginnedag. 
Bewoners en ondernemers hebben die dag geen enkele kans 
om zelf iets feestelijks op eigen stoep te organiseren. 
Kijk voor de laatste ontwikkelingen op: 
www.vvvvv.nl en www.gijzelgracht.nl 

Betreft: ”Golvende huizen, geruïneerde straten”

        Amsterdam, 25 maart 2011
Geachte Marion Peters,

Dit is een late reactie op uw artikel in de Binnenkrant 53. Ik ben blij dat het probleem een keer aan de orde wordt 
gesteld. De trillingen veroorzaakt door zwaar verkeer dat over verkeersdrempels en andere oneffenheden rijdt, 
vormen een reëel risico voor schade aan de bebouwde omgeving. Als eigenaar en bewoner van een huis in de 
binnenstad, heb ik daarover in 2003 een keer “ruzie” gemaakt met wethouder Frankfurther. Door kuilen in de 
weg stond mijn huis bij het passeren van zwaar verkeer zo vervaarlijk te schudden, dat gevreesd moest worden 
voor schade.

Deze brief schrijf ik eigenlijk om u er op te wijzen, voor zover nodig, dat over dat schaderisico al ruim 10 
jaar omvangrijk technisch wetenschappelijk onderzoek en publicaties beschikbaar zijn.  O.a. het Instituut 
voor Milieuschade van de Erasmus Universiteit Rotterdam, TNO Bouw, de Stichting Bouwresearch (SBR) 
en CROW(wegenbouw research) hebben onderzoek gedaan, gepubliceerd en symposia georganiseerd. Ook is 
sindsdien omvangrijke jurisprudentie beschikbaar m.b.t. causaliteit trillingen/schade en aansprakelijkheid. Voor 
wat betreft de binnenstad van Amsterdam komt het heel kort gezegd neer op het volgende: trillingen veroorzaakt 
door zwaar verkeer langzaam  rijdend over oneffenheden(verkeersdrempels enz) in combinatie met een slappe 
ondergrond, vormen een reëel risico voor schade aan bebouwing op een afstand van minder dan 10 m, bij 
een snelheid van 50km/h nog op 20m afstand. Dit betreft dus in wezen een groot deel van de bebouwing in 
Amsterdam centrum.

Verkeersdremples verbeteren de verkeersveiligheid, maar kunnen mede oorzaak zijn van schade veroorzakende 
trillingen door passerend zwaar verkeer. Mijn waarneming is dat veel zwaar verkeer erg voorzichtig rijdt, maar 
het zijn in het bijzonder de ca 10 dagelijks passerende vuilniswagens, waarvan de meeste grote haast lijken te 
hebben, die de huizen laten dansen. Het is niet de vraag óf er schade ontstaat, de vraag is wanneer het duidelijk 
zichtbaar zal zijn en hoe ernstig.

Met vriendelijke groet,
JvA
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Buurt 6

Buurt 6 Tussen: Leidsegracht, 
Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuisstraat, Paleisstraat, 
Dam, Rokin,  Munt, Singel, 
Koningsplein en Herengracht
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Nieuw leven voor meer 
gebouwen, 
hergebruik kan sneller en beter

Er is een nieuw boek uit over 
herbestemming van gebouwen in 
Amsterdam. Het geeft een actueel 
overzicht van de ontwikkeling en 
stand van zaken rond leegstand en 
hergebruik van kerken, industrieel 
erfgoed, pakhuizen, kazernes, 
ziekenhuizen, badhuizen, kantoren, 
onderwijsgebouwen en maatschappelijk 
vastgoed. De voornaamste knelpunten 
voor hergebruik worden belicht en 
oplossingen aangedragen voor een snellere 
en betere aanpak. In een bijlage worden 
de resultaten samengevat van de twee 
campagnes “Nieuw Leven voor Oude 
Gebouwen’’ die in 2007 en 2009 zijn 
georganiseerd en waaraan meer dan 7.500 
Amsterdammers hebben deelgenomen.
Het boek laat zien hoe hergebruik 
van gebouwen en gebieden leidt tot 
maatschappelijke meerwaarde en kan 
worden gerealiseerd door samenwerking 
tussen een actieve overheid, bewoners- 
en maatschappelijke organisaties en 
marktpartijen. Juist in een crisisperiode 
waarin de bouwsector grote klappen 
krijgt en maatschappelijke en culturele 
voorzieningen noodzakelijk zijn, zijn 
initiatieven en investeringen wenselijk 
en noodzakelijk voor duurzame vormen 
van hergebruik, die een breed draagvlak 
hebben onder de bevolking. Het boek is 
samengesteld op basis van meer dan 50 
interviews met ervaringsdeskundigen. 
Nieuw leven voor meer gebouwen is 
geschreven door praktijkmensen voor 
alle partijen die werk willen maken van 
hergebruik van gebouwen en gebieden. 
Bestuurders en ambtenaren van de 
stadsdelen en de centrale stad, directies 
en medewerkers van marktpartijen en 
corporaties en actieve bewoners- en 
maatschappelijke organisaties die 
initiatieven willen nemen op dit vlak.
Op de website van FIEN (Federatie 
Industrieel Erfgoed Nederland) wordt het 
boek omschreven als “van groot belang 
voor iedereen die betrokken is bij het 
thema herbestemmen van gebouwen. 
De publicatie geeft daarnaast niet alleen 
een visie op herbestemming vanuit de 
traditionele categorie professionals, maar 
ook vanuit de inbreng van stadsbewoners 
die bij vele projecten direct betrokken 
zijn geweest. Dit geeft het boek een 
bijzondere invalshoek en meerwaarde.” 
De website Nieuws uit Amsterdam meldde 
dat het boek “een interessante kijk op de 
geschiedenis van de stad” biedt, en dat 
“in Nieuw leven tussen de regels door een 
verstandig pleidooi gehouden wordt voor 
het mengen van verschillende functies 
zoals wonen en werken”. Op de dag van 
de boekpresentatie in november jl. plaatste 
het Parool een groot artikel van Bert 
Steinmetz met een foto op de voorpagina 
van PS Wonen.

Eisse Kalk, Nieuw Leven voor meer 
Gebouwen, hergebruik kan sneller en beter, 200 
blz. met vele illustraties in kleur, prijs € 20,00. 

ISBN: 978-90-811002-4-3. Te bestellen via 
www.nieuwlevenvooroudegebouwen.nl. 
Verkrijgbaar in de betere boekhandels. 

Het Project 1012 heeft als doel het terugdringen van 
de verloedering op de Wallen. Daar lijkt het plan goed 
gelukt te zijn. De bewoners in het Singelgebied zijn 
echter niet gelukkig met de onbedoelde gevolgen die het 
grootschalige Project op het Singel lijkt te hebben. Drie 
eerstejaarsstudenten van de Universiteit van Amsterdam 
gingen op onderzoek uit. 

Een van de onderdelen van het Project 1012 is het 
verminderen van de verloedering door het terugbrengen van 
de prostitutie. De geïnterviewde bewoners op de Wallen 
lijken tevreden. De criminaliteit neemt af en de buurt wordt 
leefbaarder. De plannen van de gemeente hebben de gewenste 
gevolgen.

In het Singelgebied zijn de gesproken bewoners een stuk 
negatiever en zeggen meer criminaliteit en (illegale) prostitutie 
te ervaren, omdat het probleem zich heeft verplaatst. 
Bovendien vinden ze dat de leefbaarheid in het gebied 
afneemt. Als reactie op deze negatieve gevolgen heeft een deel 
van de bewoners de werkgroep ‘Geen gesmacht op de gracht’ 
opgericht, om meer aandacht te vragen voor de problemen. 

Wat de bewoners in het Singelgebied waarnemen wordt ook 
wel het waterbed-effect genoemd. Dit treedt op wanneer 
een beleidsmaatregel invloed heeft op een gebied waarvoor 
deze maatregel niet bedoeld is. In dit geval lijkt een deel 
van de problemen van de Wallen naar het Singelgebied 
doorgeschoven te zijn. 

Volgens de Gemeente Amsterdam zijn de reacties van de 
bewoners van het Singelgebied ongegrond. Aangezien er 
geen meldingen van zware criminaliteit in het gebied zijn 
geweest, vindt de gemeente het niet nodig in te grijpen in het 
Singelgebied. Bovendien vindt de gemeente dat de gevolgen 
in het Singelgebied niet direct te koppelen zijn aan het Project 
1012. 

Er is hier overduidelijk sprake van een verschil in wat de 
gemeente op papier heeft staan en wat de bewoners op het 
Singel in de praktijk ervaren. Zelfs al zouden de toegenomen 
criminaliteit en prostitutie geen gevolg zijn van het Project 
1012 dan nog is het belangrijk voor deze bewoners de 
gemeente op de hoogte te houden van hun ervaringen.

Hoewel men nooit zeker weet of de afname van de 
leefbaarheid op het Singelgebied echt door het Project 
1012 komt, lijkt het geen vreemde conclusie. Grootschalige 
projecten zoals het Project 1012 hebben altijd onverwachte 
en onbedoelde gevolgen. Omliggende gebieden worden vaak 
beïnvloed door veranderingen in een buurt. 

Ongeacht of de problemen in het Singelgebied komen door het 
Project 1012, het belangrijkste is dat de wijk leefbaar blijft. 
Zolang deze bewoners het gevoel hebben dat dit niet het geval 
is, hebben ze het recht om daar aandacht voor te vragen bij de 
gemeente. 

Nina van Douwen, Querine Hoejenbos en Cate van Kessel, 
eerstejaarsstudenten Algemene Sociale Wetenschappen aan de 

Universiteit van Amsterdam

Project 1012: Goed voor de Wallen maar minder voor het Singel

Nieuw licht op de Keizersgracht. 
Bijna de gehele Keizersgracht straalt in het licht van de 

(Keizers)kroonlantaarns.
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Robert Pisano Buurtregisseur 
van de ‘9-straatjes’
Sinds september 2010 ben ik buurtregisseur van 
de 9 straatjes. Buurtregisseurs blijven in principe 
minimaal vier en maximaal zes jaar in een buurt. 
Een uur surveillance op straat levert vaak twee uur 
administratie op. Daardoor gaat mijn tijd op straat 
grotendeels op aan gerichte surveillance en reageren op 
meldingen. Mijn aanwezigheid op straat is meestal op de 
fiets. Ik kan dan makkelijker reageren op meldingen en 
besla ook een groter gebied binnen de 9 straatjes.
Mijn werkplek is aan bureau Lijnbaansgracht en 
ben bereikbaar via 0900-8844, als ik aanwezig ben 
zal u worden doorverbonden anders krijg ik een 
terugbelverzoek. Andere mogelijkheid is via de 
mail: peter.pisano@amsterdam.politie.nl. Via een 
zoekmogelijkheid op de website van de politie zijn 
alle buurtregisseurs met e-mail en andere gegevens te 
vinden. 

Wanneer mag je 112 bellen?
Bloed of wij kunnen de boef nog vangen! Dus 
bijvoorbeeld als je een vechtpartij ziet, als er gewonden 
zijn of je ziet een vreemde uit een raam klimmen. Het 
beste is dan om het signalement door te geven, de 
persoon op afstand te volgen en je lokatie door te geven 
aan de politie via 112. Een foto maken met je mobiel, als 
dat veilig kan, is voor de politie ook van grote waarde. 
Er wonen binnen de 9 straatjes 2100 mensen, terwijl 
normaal een gebied  van een buurtregisseur 5000 
bewoners heeft.  De problematiek binnen de 9 straatjes 
is relatief beheersbaar. Buitenstaanders verwachten veel 
ellende maar dat valt gelukkig erg mee. 

Wat kom je het meest tegen?
Het verkeer is een groot probleem. Men is erg  laks 
in het verkeer! Mensen parkeren op de rijbaan voor 
een lege plek in plaats van in de lege parkeerhaven te 
gaan staan. De reactie van de automobilist bij de lege 
parkeerplaats is dan: “O, die is net weggereden”. Terwijl 
hij (of zij) die parkeerplaats zelf blokkeert en wegrijden 
daardoor onmogelijk was. De speciale laad- en 
loshavens nabij de bruggen probeer ik zo veel mogelijk 
vrij te houden.

Wat is er aan de fietsoverlast te doen in de 9-straatjes?
Daar is zo goed als niets aan te doen. De APV biedt 
weinig soelaas. De fiets mag op de stoep staan.  Pas 
onder stringent benoemde voorwaarden zou er wat aan 
te doen zijn, de overlast is echter niet specifiek genoeg 
om op te kunnen treden. Bekeuren is dus eigenlijk niet 
mogelijk, los van feit dat een fiets geen kenteken heeft. 
De reiniging werkt met een buurtschema waarbij alle 
buurten bij toerbeurt aan de beurt komen en kijkt 
men of er onbruikbare fietsen zijn, die verwijderd 
mogen worden. Probleem is echter dat men bij wijze 
van spreken men staat te wachten tot de reiniging de 
fiets weggehaald heeft om daar weer een nieuwe te 
zetten. Het idee om op pontons in het water extra fiets 
parkeermogelijkheden te maken heeft het niet gehaald 
bij de gemeente.
 
En overlast door mensen die buiten staan te roken voor 
een café?
Dat is een horecaprobleem. Daar is de 
horecaklachtenlijn voor 020-4214567.

Bouwprojecten in de buurt belemmeren het verkeer.
De hoogwerkers en dergelijke hebben 9 van de 10 keer 
een vergunning voor hun werkzaamheden. Burgers 
kunnen bij twijfel de afdeling handhaving bellen 
(tel.14020) en vragen of er een vergunning verleend is. 
Als dat niet het geval is kan afdeling Handhaving er 
heen gaan.

Veel inbraken?
In de vorige Binnenkrant worden inbraken beschreven. 

Helaas wordt niet alles bij ons gemeld. Er is wel wat aan 
de beveiliging van huizen te doen. De inbraakpreventie 
door stalen strips bij de deur, die het zogenaamde 
‘flipperen’ voorkomen. Dan is het niet meer mogelijk 
om met  b.v. een creditcard het slot open te drukken. 
Verder is een goed slot belangrijk, maar die moet wel op 
het nachtslot. 
Burgers kunnen via internet aangifte doen. Bij inbraak 
in een woning komt de politie technisch onderzoek 
verrichten en komt de buurtregisseur ook langs.

Winkeldiefstallen?
Worden in dit gebied vooral door beroepsdieven gedaan. 
Ze komen veel uit Oost-Europa. Dan zijn ze weer hier 
en de volgende dag in een andere buurt of stad. Ze azen 
vooral op dure kleding. Veel winkeliers hebben intussen 
een onderling alarmeringsalarmsysteem. Ondernemers 
kunnen gratis een veiligheidsscan aanvragen. Vaak 
kunnen simpele maatregelen de veiligheid verbeteren, 
bijvoorbeeld door de zichtlijnen in een winkel vrij 
te houden. Verder zijn goede beveiligingscamera’s 
belangrijk om daders te pakken en bewijs rond te 
krijgen. Er wordt veel opgelost met camera’s. 
Er waren in 2010 in de 9 straatjes totaal 368 aangiftes 
varierend van doorrijden na parkeerschade tot inbraken. 
Dat is gelukkig best weinig. De cijfers over de eerste 4 
maanden van 2011 gaven een daling van 12% te zien. 
Ik lees elke aangifte door en daar ook een aantal valse 
aangiftes uit kunnen filteren. Tegen mensen welke valse 
aangifte doen treden wij ook streng op en wordt de 
schade verhaald.

Wat melden?
Meldingen zijn belangrijk voor ons. Dat kan per mail, 
telefonisch  maar zo nodig ook anoniem via Meld 
Misdaad Anoniem 0800-7000. Als je rare dingen ziet 
in je buurt, ook al is het niet meteen een misdaad, dan 
weten wij dat graag. Op die manier zijn we ook op het 
spoor van een Oost-Europese dievenbende gekomen: 
mensen die hun hond uitlaten hadden regelmatig 
groepjes mensen gezien die zich verdacht gedroegen.’

Overzicht buurtregisseurs Amsterdam Centrum: 
www.politie-amsterdam-amstelland.nl/get.cfm?id=25

Onderhoud monumenten 
vergunningvrij?
Het voorstel van Staatssecretaris Zijlstra om gewoon 
onderhoud aan beschermde monumenten vergunningvrij 
te maken heeft veel onrust gebracht. De monumenten-
eigenaar is verheugd dat vergunningen in bepaalde 
gevallen niet meer nodig zijn. De Monumenten-organsaties 
zien echter grote gevaren.

De aanleiding voor de voorgestelde wijziging.

De wet schrijft voor dat voor elke wijziging aan een 
beschermd monument een vergunning nodig is. Dit vereiste 
stond aanvankelijk in de Monumentenwet en is sinds 1 
oktober 2010 opgenomen in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).
In de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg  is 
destijds door de toenmalige Minister Plasterk een 
vereenvoudiging van de regels voor vergunningverlening 
aangekondigd. In zijn voorstellen geeft de Staatssecretaris 
invulling aan deze vereenvoudiging. In de begeleidende brief 
geeft de Staatssecretaris aan, dat hij hiermee wil aansluiten 
op bestaande praktijk. Die houdt in dat veel van de eigenaren 
thans al geen vergunning meer aanvragen voor onderhoud. 
Jaarlijks doen 8.500 eigenaren een beroep op fiscale aftrek 
van onderhoudskosten, terwijl door colleges van B&W 
2.500 tot 3.000 vergunningen per jaar worden verleend. Hij 
verwacht dat na invoering van de nieuwe regels nog eens 500 
vergunningen minder hoeven te worden afgegeven, hetgeen 
tot een aanzienlijke vermindering van de lastendruk bij de 
gemeenten zal leiden.  De Staatssecretaris is er gerust op dat 
de meeste eigenaren van monumenten zorgvuldig met hun 
pand omgaan, met of zonder vergunning, zolang het gaat om 
ondergeschikte bouwactiviteiten. 

Welke werkzaamheden worden vergunningvrij?

Gewoon onderhoud
In de eerste plaats gaat het om het vergunningvrij maken 
van  gewoon onderhoud. Daarbij moet worden gedacht aan 
wijzigingen waarbij materiaalsoort, kleur, vormgeving, 
detaillering en profilering niet wijzigt. Vervangen van 
historisch materiaal is vergunningvrij, mits gebruik wordt 
gemaakt van precies hetzelfde materiaal, met dezelfde 
verschijningsvorm.

In een toelichting worden de volgende voorbeelden van 
(toekomstig) vergunningvrij onderhoud genoemd.
•   Het aanlassen van verrot kozijnhout.
•   Schilderwerk in dezelfde kleur.
•   Herstellen, vervangen of vernieuwen van hemelwaterafvoer 
     in hetzelfde materiaal.
•   Vervangen van delen van de dakbedekking.
•   Gedeeltelijke vervanging van dakpannen door hetzelfde
     materiaal.
•   Het opstoppen van rieten daken.

Inpandige wijzigingen van onderdelen zonder monumentale 
waarde.
Volgens de toelichting gaat het daarbij om “moderne 
toevoegingen (dus: onderdelen die ten tijde van de aanwijzing 
als beschermd monument nog niet bestonden).”

Welke werkzaamheden blijven vergunningplichtig?

Bij beschermde rijksmonumenten blijven de meeste ingrepen 
wel vergunningplichtig na invoering van de AMvB. In de 
toelichting worden de volgende voorbeelden genoemd.
•   Ingrepen in casco en verschijningsvorm van het monument.
•   Vervangen van historisch materiaal dat niet met hetzelfde 

    materiaal op dezelfde wijze wordt teruggeplaatst.
•   Het reinigen van gevels (verandering van kleur en
     verschijningsvorm).
•   Alle wijzigingen van interieuronderdelen met monumentale
    waarde (stucplafonds, historische wandbekleding, 
    lambrisering, haardpartijen).
•   Vernieuwing van daken.
•   Vervangen van kozijnen ten behoeve van isolatieglas.
•   In een andere kleur schilderen van houtwerk/bepleistering.
•   Aanbouw van een serre.

De lijst met voorbeelden is niet uitputtend. De Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed heeft aangekondigd later dit jaar met 
een nadere toelichting te komen zodat ‘een ieder er goed van 
op hoogte de is of een omgevingsvergunning nodig is of niet’. 

Gevolgen
De Staatssecretaris geeft in zijn brief aan, dat hij met het 
vergunningvrij maken van gewoon onderhoud  aansluit bij 
de bestaande praktijk. Dat is ten dele juist. Ook al past dat 
niet binnen de huidige wetgeving.  Geen vergunning betekent 
in de praktijk echter niet dan men zijn gang kan gaan. De 
gemeenten werkt met een systematiek, waarbij eigenaren 
vooraf een meldingsplicht hebben. Men toetst, zonodig ter 
plekke, of de werkzaamheden op de voorgestelde wijze 
zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd. Deze op maat 
gesneden aanpak werkt kennelijk goed in de praktijk. Van 
diverse kanten is gepleit om een dergelijke meldingsplicht 
in te voeren, maar het ziet er vooralsnog niet naar uit dat 
deze meldingsplicht er zal komen. In dat geval zal er voor de 
gemeenteambtenaren niets anders opzitten dan vanaf 1 januari 
2012 – de geplande invoeringsdatum - de puincontainers die 
voor beschermde monumenten staan te bekijken om te zien of 
er historisch materiaal is verwijderd. 

UW
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Stad op z’n Kop! 
24 juli, 12.00 – 16.00 uur

Stadhuis, Amstel 1
Aan het begin van de zomervakantie 
organiseert Stadspas weer het gratis kinderfeest 
Stad op z’n Kop! voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar. Op zondag 24 juli staat Stad op z’n 
Kop! in en rond het stadhuis. Stadspasmascotte 
Mo is de hele middag aanwezig om samen met 
de kinderen te spelen. Het thema is dit jaar Op 
stap met Mo!
Van 12.00 tot 16.00 uur kunnen de kinderen 
uitstapjes maken naar de favoriete plekjes 
van Mo, zoals het stadsstrand, het park, 
de sport arena en meer. Hier kunnen de 
kinderen zich de hele middag vermaken met 
uiteenlopende activiteiten van tientallen 
lokale organisaties zoals NEMO, Circus 
Elleboog, FOAM, Sfeermakers Stichting. 
Kinderen kunnen meedoen in de Pannapit, 
aan foto- en knutselworkshops, het muziek- 
& toneelpodium en vele actieve sporten en 
spellen. Het feest is gratis toegankelijk.

ZOMER 2011

Open Tuinen Dagen
17, 18 & 19 juni, van 10.00 tot 17.00 uur

Thema: Kleur in de grachtentuin
Driedaags passe-partout € 15,-

info@opentuinendagen.nl

Opera Jevgeni Onjegin
live in het Oosterpark  
23 juni v.a. 20.00 uur

Neem vrienden en picknick mee
Toegang gratis

Nachtrit door Amsterdam
9 juli met 50 authentieke rijtuigen

22.30 tot 23.15 pauze op de Noordermarkt
Voor de complete route en tijden zie:

www.hoofdstadaanspanning.nl/newsite/

Straatartiestenfestival
9 september, Amstelveld van 19-23.00 uur

Met tal van musici, die normaliter 
langs de straat hun kostje verdienen. 

Ook jongeren zullen een bijdrage leveren.

Zware tijden voor wijkcentra en welzijnsorganisaties
De regering meent eenvoudig te kunnen bezuinigen op maatschappelijk werk door 
allerlei rijkstaken over te hevelen naar de gemeenten zonder bijpassend budget mee 
te geven. Nu zitten de gemeenten met de zwarte piet. Er wordt al gesneden in het 
aantal ambtenaren en stadsdelen, maar dat levert nog onvoldoende op. Het hele sociaal 
beleid wordt op dit moment ‘herijkt’. Er moet ‘opnieuw gekozen’ worden, kwetsbaren 
ontzien en kanshebbenden meer op hun ‘eigen kracht’ aanspreken. Subsidiesaanvragen 
zullen nog strenger getoetst worden op meetbare maatschappelijke effecten.
Voor een kleine, subsidie-afhankelijke organisatie als het wijkcentrum vergt het nu 
al veel kostbare tijd om te voldoen aan alle vereiste (tussen)rapportages. Hoe bewijs 
je op papier dat een klein, maar onafhankelijk, wijkcentrum ook nog na vijftig jaar 
broodnodig blijft in de alsmaar drukker wordende binnenstad? 

Het wijkcentrum d’Oude Stadt heeft slechts enkele betaalde parttimers in dienst en 
wordt verder geheel door (gekozen) vrijwilligers bestuurd. Het vormt de spil tussen tal 
van actieve buurtgroepen en gemeentelijke instellingen. Met raad en daad worden ook 
individuele bewoners bijgestaan of doorverwezen. Maar dat alles wist u vast wel.
Wel nieuws is het nieuwe dagelijks bestuur. Deels met vertrouwde gezichten als 
Ulrike Weller en Albert-Jan Tuijn, en verder aangevuld met Leonard Harten, Paul 
Spoek, Albertien Pareau Dumont en Lizzy Soenarjati. Help mee ons wijkcentrum te 
behouden als nuttig en inspirerend instrument voor een beter leef- en woonklimaat

Oproep redactie nieuwe media
Het Wijkcentrum blijft hip, twittert en de website is vernieuwd. Facebook volgt snel. 
Verse redactieleden met goede ideeën zijn van harte welkom om deze nieuwe vormen 

van buurtcommunicatie te laten spetteren.
Wij twitteren op http://twitter.com/#!/OudeStadt

Meedoen of tweets? Mail: albertien@oudestadt.nl
Kom langs op de Nieuwe Doelenstraat 55

Telefoon: 020 - 638 22 05
Openingstijden en meer info: www.oudestadt.nl

In 
de speeltuin UJ 

Klaren pal  achter de poffer-
tjeskraam bij  het  Weteringcir-

cuit  kun je  deze zomer van al les 
leren over zaaien,  te len,  stekken, 
oogsten en lekkere hapjes  maken 

van zelf  gekweekte groente.
Voor al le  leeft i jden.




