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Wakker worden!
Wij burgers worden doodgegooid met bezuinigingen
en lastenverhogingen. Maar dat het stadsdeel en
de gemeente in eigen vlees snijden horen we bitter
weinig. Integendeel, al in 2011 is een peperdure
campagne gestart om nog meer toeristen naar
Amsterdam te halen in het ‘feestjaar’ 2013.
Grachtengordel 400 jaar, Rijksmuseum weer
open, -tig nieuwe dure hotels. Burgers en kleine
zelfstandigen moeten dankbaar zijn met ieder fooitje.
Geen geld om de overlast van al dat toerisme tegen te
gaan, om de lusten (verdiensten) en lasten (overlast)
wat eerlijker te verdelen. Handhaving, hoezo? Waar
heb dat voor nodig?

Wat moet je nou in een auto zonder behulpzame wandelaars?

Open Brief over Lokale Democratie
De inzet van actieve en betrokken bewoners voor hun
stad verdient meer waardering. Bewonersparticipatie
is in veel stadsdelen ondergesneeuwd in de discussie
over bezuinigingen en vernieuwd welzijn. Dat is
jammer, want actieve bewoners en ondernemers zijn
goud waard voor de stad. Hun inzet levert in veel
gevallen een belangrijke bijdrage aan veiligheid,
leefbaarheid, levendigheid en bedrijvigheid in de wijken,
het verbeteren van de openbare ruimte, ruimtelijke
ordening, een goede woningvoorraad en veel meer.
Anders dan veel politici denken wij bij
bewonersparticipatie dan ook aan een veel breder
terrein dan alleen welzijn. In onze ogen loont het
de inzet van betrokken bewoners te waarderen, te
stimuleren en te faciliteren. Ongetwijfeld zijn bestaande
organisaties voor verbreding en verbetering vatbaar,
maar het is bepaald niet verstandig om bestaande
netwerken op te heffen aan de vooravond van grote
veranderingen op het terrein van de lokale democratie.
Het verdwijnen van de gekozen stadsdeelraden mag
door sommigen als een verlies worden ervaren en door
anderen als een zegen, het biedt in elk geval kansen
voor een brede discussie over nieuwe vormen van lokale
democratie.
Tot op heden speelt deze discussie in beperkte kring,
binnen de kaders van politieke partijen en het ambtelijke
apparaat.
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Ruim baan voor ijspret

Wij zien dit thema bij uitstek als onderwerp voor brede
participatie van bewoners en ondernemers met hart voor
hun wijk en de stad. We denken verder dat de bestaande
bewonersorganisaties in de stad een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan de discussie.
Namens de Initiatiefgroep Brede Maatschappelijke
Discussie Lokale Democratie
Meer op pag 3

De gemeente spant de kroon: mooie plannen, maar het
stadsdeel mag de rommel opruimen, uiteraard zonder
budget. Eufemistisch staat in het persbericht over het
nieuwe touringcarbeleid: de branche betaalt het toezicht
en de gemeente doet de handhaving. Maar als je de nota
leest blijkt dat het stadsdeel daarvoor opdraait en dat
zonder extra mankracht. Onlangs bleek dat de branche
toch niet meebetaalt omdat de touringcar te weinig
ruimte krijgt op de ‘rode loper’. Als burger vind ik het
verbazingwekkend hoe slaafs ‘ons’ stadsdeel zich de
grillen van de centrale stad laat aanleunen. Misschien
ligt het wel aan mij. Nooit hoor ik dat politici van het
stadsdeel zich verzetten tegen wat de centrale stad
over de schutting gooit. Zelfs lastige brieven aan de
korpschef over politiezaken moeten ambtenaren van het
stadsdeel beantwoorden!
Onbegrijpelijk is ook het vasthouden aan het handboek
Openbare Ruimte, ooit bedacht door Guusje ter
Horst: de prachtigste materialen, het kan niet op.
Straatprullenbakken worden nu vervangen door
design prullenbakken, groter van stuk maar in aantal
gehalveerd. Waarom in tijden van bezuiniging zo strikt
vasthouden aan dit handboek met o.a. handbestrate
kruisen à € 5.000 per stuk om stoepparkeren tegen te
gaan. Gewoon schilderen dus die kruisen!
Elke politicus weet dat er te weinig geld is voor
handhaving, waarom dan toch doorgaan met het
verwijderen van amsterdammertjes? De afspraken van
toen over handhaven zijn snel vergeten. Laten staan dus.
Het is treurig dat voor een bruto jaarsalaris van twee
full-time beleidsambtenaren dure externen worden
ingehuurd voor het schrijven van ėėn nota (Welzijn III).
Het is toch voordeliger om regelingen en beleidsnota’s
van andere stadsdelen als uitgangspunt te nemen?
Als het stadsdeel zich niet als slaafje van de grote stad
gedraagt en wat ‘slimmer’ bezuinigt is de kans groot dat
er genoeg geld over blijft om het leefklimaat voor de
eigen centrum-inwoners te verzekeren.
Stadsdeelpolitici hebben de mond vol over
burgerparticipatie. Inventariseer daarom suggesties van
bewoners voor bezuinigingen en doe er iets mee.
De kansen liggen op straat en niet op het stadhuis.
Amsterdammeren

Donderdag 8 maart

Mini-conferentie Burgerparticipatie
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Tabakspanden-protest

20.00 – 22.30 uur
Hortus, Plantage Middenlaan 2A
opgeven: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl
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Else Berg en Mommie Schwarz. Schilderspaar uit de Nederlandse avant-garde
23 maart - 24 juni

Tussen Zwanenburgwal, Amstel,
Nieuwe Herengracht, Oosterdok
en Oude Schans
Donderdag 22 maart, v.a. 19.30 uur
Bewonersraad

Groot Waterloo

Donderdag 26 april, v.a. 19.30 uur
Beheergroep en Bewonersraad
In de WAR aan de Turfsteeg
Donderdag 24 mei Buurtschouw
Iedereen is welkom!

Sterke aanpak overlast
in de
Naar aanleiding van vele klachten uit de buurt
over toenemende overlast van dealers en junks
in de Houtkopersdwarsstraat, Jodenbreestraat
en het Waterlooplein in de bewonersraad Groot
Waterloo van december 2011, heeft gebiedsbeheerder
Anatashia Kemnaad een informatieavond in het
Stadhuis georganiseerd.
Naast bewoners, het bestuur van de bewonersraad en
de gebiedsbeheerder waren ook vertegenwoordigers
van de politie en ambtenaren van het stadsdeelteam
Veiligheid aanwezig evenals de gebiedsbeheerder
van woningcorporatie Stadgenoot, een belangrijke
verhuurder in de buurt.
Op de bijeenkomst bleek een toename van
geluidsoverlast, autoverkeer en zelfs prostitutie en
loverboys. Bewoners vóelden zich niet alleen bedreigd,
maar werden ook werkelijk bedreigd. Er was zelfs een
gewapende overval in een portiek en een tasjesroof.
Dit in een periode, dat de politie een overlastteam,
een netwerkinterventieteam, een doelgroepteam
drugsoverlast en agenten in burger inzette, wat tot 105
aanhoudingen in één maand tijd leidde.
Er is ingezet op een totaalaanpak, waarbij bewoners
nauw samenwerken met politie en gemeente. De
surveillance werd verder uitgebreid met een ‘mobiele
eenheid’ op de straathoek en met 24-uurs alertheid.
Daarenboven kregen de bewoners een ‘hotline’met de
politie: in geval van een melding gaat de politie er direct
op af.
Na enige weken van overlastbestrijding is een duidelijke
verbetering geconstateerd. De aanpak heeft gewerkt. Of
het op langere termijn blijft werken, moet nog blijken.
Om een waterbed-effect te kunnen signaleren zijn
bewoners van verderop gelegen panden gewaarschuwd
en nu ook betrokken bij de ‘hotline-met-de-politie’.
Vooralsnog is er nu beduidend minder overlast. Toeval
of is het in de Houtkopersdwarsstraat er werkelijk
veiliger op geworden?
CvD

Het Joods Historisch Museum presenteert de eerste
overzichtstentoonstelling van Else Berg en Mommie
Schwarz. Dit schilderspaar woonde en werkte
tussen 1910 en 1942 in Nederland en werd sterk
beïnvloed door verschillende avant-gardistische
kunststromingen. Het JHM brengt ruim tachtig
van hun schilderijen en tekeningen bij elkaar,
gecombineerd met enkele werken van tijdgenoten die
hen inspireerden, zoals Leo Gestel, Jan Sluijters en
Charley Toorop.
Else Berg (1877-1942), geboren in het voormalig Duitse
Opper-Silezië, is als schilder altijd succesvol geweest.
Voor Samuel Leser (Mommie) Schwarz (1876-1942) uit
Zutphen kwam de echte waardering als kunstschilder
pas aan het einde van de jaren twintig, toen hij de vijftig
gepasseerd was. Na zijn dood raakte hij min of meer
in de vergetelheid, maar sinds kort neemt de interesse
voor zijn werk toe. Vanaf 1909 gingen Berg en Schwarz
intensief met elkaar om.
Samen en alleen trokken zij veel naar het buitenland.
Tijdens deze reizen produceerden ze talloze schilderijen
en tekeningen waarbij ze grote invloed uitoefenden op
elkaar. De overeenkomsten in hun werk zijn soms zo
sterk dat een onderscheid nauwelijks te maken valt.

Vanaf 1914 verbleven ze vaak in de omgeving
van Bergen. Daar gingen ze deel uitmaken van de
Bergense School, de door het kubisme beïnvloede
expressionistische stroming in de Nederlandse
schilderkunst. Ook in Amsterdam waren Berg en
Schwarz actief in de kunstwereld.
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd
het voor hen al gauw onmogelijk om te exposeren. Ze
weigerden beiden een jodenster te dragen en doken ook
niet onder. Op 12 november 1942 zijn ze opgepakt en
via Westerbork afgevoerd naar Auschwitz. Daar zijn ze
direct na aankomst vermoord.
In de tentoonstelling Else Berg en Mommie Schwarz.
Schilderspaar uit de Nederlandse avant-garde is
werk uit de collectie van het JHM te zien, aangevuld
met schilderijen, tekeningen en grafisch werk uit de
collecties van onder meer het Stedelijk Museum, het
Singer Museum en particuliere verzamelaars.
Bij de expositie verschijnt een rijk geïllustreerd boek
van Linda Horn bij Uitgeverij de Kunst, met oeuvreoverzicht en biografie van beide kunstenaars.

Liesbeth Bijvoet nieuwe zakelijk directeur Joods Historisch Museum
De Raad van Toezicht van het Joods Historisch
Museum heeft Liesbeth Bijvoet benoemd als zakelijk
directeur. Samen met algemeen directeur Joël
Cahen zal zij ook leiding geven aan de Hollandsche
Schouwburg en Stichting Cultureel Erfgoed
Portugees- Israëlietische Gemeente (CEPIG)
waaronder de Portugese Synagoge en de bibliotheek
Ets Haim-Livraria Montezinos.

Liesbeth Bijvoet is momenteel manager bedrijfsvoering
en lid van het managementteam van Premsela,
Nederlands Instituut voor Design en Mode. Zij is daar
nauw betrokken bij het fusietraject van Premsela, het
Nederlands Architectuurinstituut en Virtueel Platform.
Liesbeth Bijvoet treedt per 15 maart aan bij het
museum.
www.jhm.nl

Mozes en Aäronkerk
Zaterdag 31 maart

Johannes Passion van Bach

... een muzikale vertelling van het lijden en sterven van
Jezus naar het Evangelie volgens Johannes...
Een prachtige vertolking met
6 solisten, groot orkest, Viola da Gamba en Orgel.
Het koor staat onder leiding van dirigent Alina Sokolova
met medewerking van het orkest Lundi Bleu.
het concert begint om 19:30 (deur open om 18:45 uur)
In de voorverkoop € 25,- (voor alle kaarten)
Aan de zaal is de rijs € 27,50 en € 25 (voor CJP, Stadspas en 65+)

Om de olijfboompjes te beschermen tegen de koude
had de plantsoenendienst ze zorgzaam ingepakt, laten
we hopen dat ze de kou hebben overleefd.

Er zijn geen gereserveerde plaatsen

--------------------------------------Van 18 tot en met 22 april

Expositie van De Zondagsschilders

Er zullen schilderijen, grafiek, ruimtelijk werk in steen,
keramiek en klei getoond worden.
Bezoekers kunnen gratis workshops bijwonen.
De tentoonstelling is van 12.00 uur tot 17.00 uur te bezichtigen.

Meer informatie over de Zondagsschilders is te vinden
op: www.dezondagsschilders.nl.

Ook deze banken hadden last van de koude.

Voor de Jet Kat Art Gallery, Nieuwe Amstelstraat 85,
ging 1 maart de bel voor de laatste ronde. Verhuurder
Ymere besloot de winkelruimte in de verkoop te doen.
Lest best, dacht galeriehoudster Jet en toonde eigen
werk. Het was leuk en genoeg. www.jetkat.nl

Iyengar yoga les
Door een gecertificeerde leraar
Woensdag van 9.00 tot 10.15 uur
In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Info Annie de Jong 06-2127 2716

Op de Anthoniesluis staat deze bak nu bijna een jaar
het uitzicht over de Oude Schans te bederven, terwijl
er al geen maanden sprake is van werkzaamheden.
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Actie behoud kunst in de ondergrondse metrostations
Bewoners van Groot Waterloo en de
Nieuwmarktbuurt hebben het initiatief genomen
actie te voeren tegen de dreigende afbraak van
de openbare kunstwerken in de metrostations
Nieuwmarkt, Waterlooplein, Weesperplein en
Wibautstraat. Ook de verdwenen kunstwerken in
het metrostation onder het Centraal Station baren
zorgen en hebben de aandacht.
Sinds de zomer van 2011 worden de stations aangepast
aan nieuwe veiligheidseisen. Het werk ligt sinds oktober
stil vanwege een asbestvondst. De projectleiding is
inmiddels vervangen door een nieuwe gemeentelijke
Dienst Metro. De bewoners hebben inmiddels goede
contacten met deze dienst en de nieuwe projectleiding.
In het voorjaar van 2013 wordt door de gemeenteraad
definitief beslist over de inrichting van de vijf
ondergrondse stations van de metro oostlijn .
Al de kunstwerken in de ondergrondse stations
zijn, tegelijk met de bouw in de zeventiger jaren,
als onderdeel van de stationsgebouwen en perrons
tot stand gekomen. De kunst vormt een directe
verbinding met de bovengrondse wereld. Zoals de
productie van de Volkskrant, Trouw en Het Parool in
de Wibautstraat en de slag die door bewoners in de
Nieuwmarktbuurt is geleverd tegen de afbraak van hun

buurt ten behoeve van de aanleg van de ondergrondse
Oostlijn en de geplande, bovengrondse auwtosnelweg
van de Weesperstraat naar het Haarlemmerplein, de
zogenoemde Keulen-Zandvoort autobaan.
In de ondergrondse stations is veel openbare kunst. Het
betreft onder meer het gezamenlijke kunstwerk van Jan
Sierhuis, Louis van Gasteren, Tine Hofman e.a. in het
station Nieuwmarkt, de typografie van de oud-directeur
van het Stedelijk Museum Willem Sandberg in station
Waterlooplein en het letterkunstwerk van Opland in
station Wibautstraat.
De kunstwerken van Van Dam in station Weesperplein,
van Van Gasteren in station Nieuwmarkt en van
Zuyderland en Van Roojen in het Centraal Station zijn
al verwijderd om bouwtechnische redenen. Andere
kunstwerken zijn de afgelopen jaren bij onderhoud van
de stations zwaar beschadigd. De vanzelfsprekendheid
waarmee dit is gebeurd doet het ergste vrezen voor
de toekomst van de resterende kunstwerken van de
Oostlijn.

inmiddels gesteund door politici van de PvdA, SP en
GroenLinks, zowel van de gemeente als de stadsdelen
Centrum en Oost. Dit geeft hoop.
Binnenkort worden overal posters opgehangen en
flyers verspreid. Dit wordt gerealiseerd met financiële
ondersteuning van het wijkcentrum. Tenslotte zal
een boekje worden gepubliceerd en komt er een
fototentoonstelling van de acties en de kunstwerken
(en hun verdwijnen) in de vitrines in de Sint
Antoniesbreestraat.
Voor vragen en opmerkingen mail:
metrokunst@gmail.com.
STEUN DE ACTIE EN ONDERTEKEN DE PETITIE:
www.metrokunst.petities.nl

De actiegroep heeft inmiddels een website, waar nadere
informatie kan worden gevonden over de kunstwerken
(www.metrokunst.nl). Ook kan een petitie worden
ondertekend (metrokunst.petities.nl). De actie wordt

Nieuwe kansen voor lokale democratie
Vervolg van pag 1
Oproep aan de leden van de gemeenteraad
Wijkcentra en andere bewonersorganisaties zijn de discussie
aangegaan over de verregaande beperking van hun faciliteiten
en activiteiten bij de verschillende stadsdelen. Sommige
stadsdelen zeggen wel dat zij bezuinigen op stenen en niet
op mensen, maar dit beleid leidt tot kostbare gedwongen
winkelnering in een beperkt aantal Huizen voor de Wijk/
Buurt.
Het resultaat is dat dit een verslechtering betekent voor
netwerken van zowel vrijwilligers als de wijk- en buurtcentra.
In de praktijk leidt deze ‘samenwerking’ van kleine
vrijwilligersorganisaties en grote welzijnskoepels
(professionals) namelijk tot beperking van de activiteiten
van wijkcentra en vrijwilligersorganisaties. En een averechts
effect: er wordt meer betaald voor stenen en minder voor
mensen. Daarom hebben wij aangedrongen op stadsbreed
overleg over de positie van bewonersorganisaties.
De discussie over de toekomst van de stadsdelen speelt
nog niet in het openbaar. Die stadsbrede discussie is
onlosmakelijk verbonden met de toekomstige rol van de
bewonersorganisaties en burgerparticipatie. Bestaande
netwerken van bewonersgroepen zoals wijkcentra en actieve
buurtgroeperingen kunnen fungeren als sterke schakels
in de nieuwe toekomstige infrastructuur voor wijkgericht
werken en besturen. Hieronder een paar concrete voorstellen,
die uitgaan van een constructieve samenwerking tussen
participatiedemocratie en politieke democratie.
Bewonersparticipatie
Bij de overgang naar het stelsel van stadsdeelraden heeft de

gemeenteraad een motie aangenomen (van de raadsleden
mevrouw van Doorninck en mevrouw van der Garde) over
het stimuleren van het wijkgericht werken en laagdrempelige
burgerparticipatie. In de motie wordt met name aan het
college en de stadsdeelbestuurders gevraagd de voorwaarden
voor en de borging van burgerparticipatie vast te leggen in een
gezamenlijke visie.
Mogelijkheden politieke structuur
Wat betreft een nieuwe structuur op gemeentelijk niveau
zijn er verschillende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het
Utrechtse voorbeeld met wijkwethouders. Daarbij is elke
wethouder naast de beleidsportefeuille ook verantwoordelijk
voor een aantal Amsterdamse wijken. Een ander idee komt
van Groen Links. Dat heeft een voorstel gemaakt voor
een gekozen stedelijk stadsparlement waarbij in de zeven
stadsdelen geen deelraden maar alleen drie wijkwethouders
functioneren. Die stadsdeelwethouders worden gekozen door
de districtgebonden leden van dit stadsparlement.
Maar je kunt ook denken aan een vorm waarbij wijkcentra
en andere bewonersorganisaties nauw samenwerken met
de nieuw in te stellen bestuurscommissies ex artikel 83 van
de gemeentewet. Zij stellen (mede) een voordracht op van
actieve buurtbewoners die zitting kunnen en willen nemen in
deze bestuurscommissies die door de gemeenteraad worden
ingesteld.
Decentrale ambtelijke organisatie en burgerparticipatie
Op buurtniveau blijft de ambtelijke inzet grotendeels hetzelfde
als in de huidige stadsdelen, met name voor de uitvoerende
dienstverlening en voor de werkzaamheden die betrekking
hebben op beheer en onderhoud en de inrichting van de
buurten. In het meerjarenontwikkelingsplan wordt duidelijk
in welke buurten duidelijk sprake is van grotere projecten en

voor welke buurten de nadruk ligt op beheer en onderhoud.

De Dokwerker, 25 Februari 2012
Uit protest tegen de razzia’s en uit solidariteit met de
Joodse slachtoffers brak 25 februari 1941 spontaan een
breed gedragen staking uit.
De februari-staking blijven we jaarlijks herdenken.

Amsterdam telt zo’n 30 wijken die door bewoners en
ondernemers als hun woon-, werk- en leefgebied worden
ervaren. De ambtelijke medewerkers van alle diensten en
afdelingen die hierbij zijn betrokken blijven werkzaam in de
buurt in nieuwe wijkgerichte eenheden.
Bijvoorbeeld:
• .... Iedere wijk krijgt een wijkprojectgroep nieuwe stijl
die de beleidsplannen en maatregelen in overleg
met de bevolking voorbereidt;
• .... In deze wijkprojectgroepen vindt horizontale besluitvorming plaats, waarbij iedere ambtenaar zijn dienst
of afdeling vertegenwoordigt met mandaat;
• .... Rechtstreeks overleg met bewoners en ondernemers
over alle beslissende stappen in het
beleidsontwikkelingsproces
• .... De wijkprojectgroepen krijgen financiële middelen
en juridische instrumenten die een slagvaardig
en efficiënt werken mogelijk maken.
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AMSTELVELDBUURT

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein
Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit
Buurtraad Amstelveld
Maandag 16 april en 11 juni,
20.15 - 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29
De Utrechtsestraat verandert van dag tot dag.
Plotsklaps verdwijnen winkels, zijn er verbouwingen
of openen geheel nieuwe zaken. Bij wekelijks bezoek
valt er telkens weer iets nieuws te ontdekken.
Nu de straat open ligt is er extra veel te beleven.
Eindelijk eens geen auto’s, al is het oppassen op de
smalle fietsstrook en behelpen met de bergen vuilnis.

In razend tempo zijn tram- en rijbaan omgetoverd in een
woestenij van ruwe rotsbrokken en verwrongen staal.
Even later verscheen vers (speel)zand. Daarna beton dat
uithardde onder plastic lappen. Heel even viel het werk
stil door strenge vorst en een maagdelijk sneeuwtapijt.
Inmiddels was bij de brug over de Keizersgracht een
hele zooi aan leidingen vervangen.
Als het in dit tempo doorgaat zijn we in de herfst klaar.

Occupy-de-luxe

Crises is het meervoud van crisis en omdat die de
laatste tijd over elkaar heen buitelen, zijn alle overheden
aan het hinkelen en bokkiespringen.’t Lijkt wel een
schoolplein waar de meesters en de juffen lekker
meedoen in de pauze. Ik wil bij dat kinderspel niet te
lang stilstaan anders word ik een verdacht sujet.
’t Is trouwens winter en ik zit veel thuis te anticonsumeren. Mij zie je niet meer in de winkels, de markt
is me te koud en ik overweeg een moestuin.
Kleine stadstuinen in Amsterdam hebben een
Middellandse Zee-klimaat. Dus met courgettes, knoflook
en olijven. Een vijgenboom heb ik al. Dan twee
wijnstokken die druiven en slakken leveren en samen
met de kiwiheester een pergola vormen.
Daar ga ik ‘s zomers onder zitten met een glas eigen
wijn uit de badkuip.
Anti-consumeren is volgens Keynes slecht voor de
economie, maar dat compenseer ik in één klap met de
aankoop van een enorme flatscreen. Van Nederlands
fabrikaat! Net als de dijken waar ik achter zit en
mijn aardappels, want daarvoor is de tuin te klein.
Boerenkool en drie kippen zouden er nog bij kunnen
maar een haan kraait de buren wakker. En mij, want ik
moet lang kunnen uitslapen, anders stap ik zomaar een
snoepwinkel binnen.
Met die flatscreen worden de crises uitvergroot, dan
lijkt het allemaal zó erg dat het daarna best wel mee
zal vallen. Intussen wil ik iets technisch regelen: geen
reclame op mijn scherm, anti-consument zijnde. Het
is bovendien foeilelijk en stompzinnig beeld wat daar
voorbij schuift. Als het kabinet de kunst afknijpt, knijp
ik in de reclame, o zo.
O, wat verlang ik naar de opwarming van de aarde,
een crisis die ik meestal zomer noem. Dat het hele
stadscentrum weer een zee van terrassen wordt. Er is
geen doorkomen aan, maar dat hoeft ook niet. ’t Is een
algemene sit down-staking waar iets bij geserveerd
wordt. Occupy de luxe, lekker in het zonnetje met een
anti-consumptie.
Willem Eling

Thorbeckeplein
INGEZONDEN post@binnenkrant.nl
Hierbij wil ik wederom melding maken
van ernstig vuil overlast.
Op maandag 9 januari jl. is Liander
gestart in de Kerkstraat hoek Vijzelstraat
met de vernieuwing van de gasleidingen.
Vanaf 10 januari is er geen vuil meer
opgehaald zoals te zien op bijgevoegde
foto.
Het is onbegrijpelijk dat vrachtwagens wel
Albert Heijn kunnen bevoorraden, maar
dat stadsreiniging de route naar dit stukje
Kerkstraat niet weet te vinden.
Onze Kerkstraat is al sinds de komst van
de plastic ophaal container veranderd in
een stukje Napels en gezien de nieuwe
ophaaltijden van het huisvuil betekent het
dat wij tot aan dinsdag met een hoop vuil
achterblijven. Ik wil u er op wijzen dat deze
berg in ruim 2 dagen is ontstaan tel daar nog
4 dagen bij op tot dinsdag en u begrijpt, wij
vrezen het ergste!

Met de komst van het overschot aan huisvuil
heeft de Kerkstraat inmiddels ook een overschot
aan ratten erbij.
Met vriendelijke groeten,

Sanneke Kalf
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In januari leek het wel lente. Narcissen en zelfs
witte theeroosjes fleurden het Frederiksplein.
Onverwacht voor mens, plant en dier brak
toch een korte strenge winter los. De lenteverhalen leest u wel later in ons zomernummer.
De wateren in de Jordaan werden als eerst verboden
gebied voor de scheepvaart. Je kon daar al schaatsen,
terwijl bij ons het ijs in de Prinsen- en Herengracht
door de rondvaart nog aan gort gevaren werd.
Gelukkig konden we uiteindelijk vanaf het Amstelveld
de Noordermarkt al wandelend over het ijs bereiken.
We trokken er met z’n allen op uit, vrolijk en
uitgelaten. Maakten talloze foto’s en grapjes met
elkaar. Ook zij die het ijs te glad of eng vonden,
genoten vanaf de bruggen met volle teugen mee.

Het oude waterschip Dogger heeft weer een stevige winter overleefd

Waarom zouden we Koninginnedag niet eens op deze
wijze kunnen vieren? Of de Nationale Straatspeeldag?
Lekker motorvrij in de grachten spelevaren met kano,
vlot, waterfiets en luchtmatras. En op de wal kriskras straatjes een dag met vlaggetjes en stoepkrijt tot
openbare speeltuin omtoveren, terwijl de ouders met
hun buurtgenoten lekker borrelen op de hoeken van de
straat om het verkeer te weren.

Baanveegster op de Prinsengracht
en maakster van sneeuw-labyrinthen.

Gelukkig hebben we nog het Amstelveld, waar zelfs
met sneeuw nog gevoetbald wordt met respect voor
andere spelletjes en dierenvrienden. Hopelijk worden
de kinderen dit jaar eens niet weggegetthoblasterd
halverwege de middag tijdens Koninginnedag.
PS

Zelfs hartje winter houdt één plantenman de moed er in.
Met o.a. katjes, oregano, sneeuwklokjes en winterpeen.

Amstelveld

Bezwaren tegen banieren
“De Amsterdamse binnenstad is een uitzonderlijk
stedelijk fenomeen”.
Dat is de aanhef van het beleidsvoorstel van het
stadsdeelbestuur om grote banieren bij musea te
introduceren.
In overleg met leden van het OAM (Overleg
Amsterdamse musea) zijn de volgende beleidsregels
voor banieren voor kleine musea opgesteld: voor een
pand met 3 vensterassen: 1 banier van 50 cm breed,
10 cm haaks uit de gevel en een lengte van maximaal
anderhalve bouwlaag hoog, d.w.z. plusminus 5 meter
lang; voor bredere panden 2 banieren van 50 cm
eveneens haaks op de gevel met een lengte van 1
bouwlaag, d.w.z. plusminus 3,5 meter lang.
De erfgoedvereniging Heemschut vindt het o.a.
onwenselijk dat door een banier het accent wordt
gelegd op de situering van het museum t.o.v. de overige
bebouwing van een continue gevelwand en pleit er voor
om slechts 1 banier per museum toe te staan.
De werkgroep Buitenreclame ondersteunt dit en heeft
tijdens een vooroverleg en bij de inspraakprocedure
aangegeven 1 banier van 2 meter al groot genoeg te
vinden en gewezen op het feit dat een banier indien
geplaatst op de erfgrens van twee panden op 30 cm
van het raamkozijn van het naast gelegen perceel kan
komen te hangen en het zicht van daar uit ernstig zal
belemmeren.
Ook werden er twijfels uitgesproken over de gewenste
“identieke” banieren als de musea daar hun eigen
typologie en lettertype op kunnen zetten. Foam of
Tassenmuseum, zeker als de achterkant in spiegelbeeld
staat, zullen een geheel eigen uitstraling hebben.

Het stadsdeelbestuur is van mening dat er genoeg
kwaliteit bij de musea ligt om tot een goed ontwerp te
komen. Dat juist betwijfelt de werkgroep Buitenreclame.
Eén van de argumenten van het Dagelijks Bestuur om
de banieren toe te staan, was dat zij hopen dat de musea
de overige uitstallingen gaan beperken. Dat zal een
illusie zijn gezien de vermelding in de notitie, dat de
beleidsregels nog maar ten dele tegemoet komen aan de
wensen van musea, en zeker gezien de toevoeging dat er
geen geld voor handhaving is.
Tot een weerlegging van de argumenten in de
beleidsnota is het niet gekomen. Het gras was al voor
onze voeten weg gemaaid door de creatieve logica en
herinterpretatie van de bestaande argumenten.

De stalen brugvallen voor de Hogesluis worden
in het weekend van 17 & 18 maart ingehesen.

Zaterdag 17 maart, van 13.00 - 15.00 uur,
bent u welkom in de bouwkeet (Amstel westzijde
hoek Sarphatistraat) voor een open middag
met toelichting op de werkzaamheden.
www.amsterdam.nl/hogesluis

We zetten even op een rij:
“Gevelreclame is een toevoeging die mogelijk van
invloed is op het stadsbeeld”.
“Onder voorwaarden zijn banieren aan musea
toegestaan”, “Hierbij is rekening gehouden met het
gegeven dat een groot deel van het centrum beschermd
stadsgezicht is en dat daarbinnen de grachtengordel op
de lijst van werelderfgoed van de Unesco is geplaatst”.
“Met de beleidsregels wordt tegemoet gekomen aan de
wens van de musea om van grotere afstand zichtbaar te
zijn, inherent daaraan is dat daarmee het accent wordt
gelegd op de situering t.o.v. de overige bebouwing”.
De SP kon zich niet in deze redenering vinden, de
overige partijen gingen akkoord.
De Amsterdamse binnenstad is een uitzonderlijk
stedelijk fenomeen.
A.J.Tuijn
Tot en met donderdag 5 april kunt u reageren op het
nieuwe beleid m.b.t. steigerdoekreclame. Zie:
www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/
nieuwsberichten-2012/artikel-8

Luctor et Emergo
De houten tweemaster bij de Magere Brug
Ville de Gravelines ging ten onder in het ijs.
Gelukkig maar voor kort. Zij drijf weer statig.
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www.macbike.nl

Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

Café
Waterlooplein ‘77

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

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

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

Oosteinde 5-bv te Amsterdam
Zeer luxe en hoogwaardig
verbouwd appartement, gelegen
in statig monumentaal herenhuis
uit de 19e eeuw. Het appartement
is gelegen op de eerste en tweede
verdieping en beschikt over
vier slaapkamers en een ruime
bergzolder. Rustige, groene en
chique locatie in het Centrum
tussen het Amstel Hotel en De
Nederlandsche Bank aan de rand
van het Frederiksplein en de
Utrechtestraat met snelle toegang
tot Ring A10.
Vraagprijs € 1.095.000,= k.k.

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

Te koop

Windroosplein 68-B te Amsterdam
Voor iemand die iets bijzonders wil:
lofachtig appartement van circa 79m2
(vloeroppervlakte van circa 95m2)
zonder zij- of bovenburen. De woning
ligt op de vijfde, bovenste etage
in het appartementencomplex het
Vierwindenhuis met gezamenlijke
dakterrassen, balkons, binnentuin
en lift. Centrale ligging vlakbij het
Scheepvaartmuseum met fraai uitzicht
op de Wittenburgervaart.
Geen wachttijd voor een
parkeervergunning!
Vraagprijs € 239.000,= k.k.

Voor verdere informatie zie: www.remkobijvoet.nl
Remko Bijvoet Makelaardij, Tel. 020-7794959
Lid NVM

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

Telefoon 557 33 38

CentraM: eigen
kracht; grip op geld,
meedoen.
www.centram.nl

info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com

LENTE 2012
55+ Sociëteit de Tweede Uitleg

Lezingen

Films
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Concerten

14 maart Homo Ludens & Homo Faber door Bonne ten
Kate. ‘Homo Ludens’ is ontleend aan het gelijknamige boek
uit 1938 van Johan Huizinga, hoogleraar en kunsthistoricus
in Leiden.
28 maart Mens en Kosmos door Hans de Marez Oyens
Behalve bewoners van onze vertrouwde Moeder Aarde zijn
wij ook bewoners van een immens heelal. Wat moeten we
ons daarbij voorstellen?

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?

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

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

11 april De REM-Affaire door Fritz Arisz, die destijds als
advocaat bij de zaak was betrokken. In 1964 verscheen voor
de kust van Noordwijk op een platform een commercieel
offshore-radio-en televisiestation. De overheid was het daar
niet mee eens.
25 april Onze hersenen en geluk door Michel Hofman,
neurowetenschapper en verbonden aan het Nederlands
Instituut voor Hersenonderzoek. Duurzaam geluk is in de
hersenen niet waar te nemen. Korte gevoelens van vreugde
wel. Of ze nu door seks, drugs en rock&roll worden
opgewekt of door een spirituele ervaring.
2 mei Wij wisten niets van hun lot door Bart van der
Boom, docent moderne Nederlandse geschiedenis aan de
Universiteit Leiden. Wat wisten gewone Nederlanders tijdens
de oorlog van de Holocaust? Abel Herzberg, Jacques Presser
en Loe de Jong meenden dat men het niet kon weten. De
nieuwe generatie historici trekt dat in twijfel.
23 mei Opvarenden van de VOC door Ton van Velzen
van het Nationaal Archief in Den Haag. Door samenwerking
van diverse Nederlandse archieven is een schat aan
persoonsgegevens en carrièrepatronen terug te vinden van de
honderdduizenden werknemers van de VOC.
Op last van de brandweer geldt: bij grote belangstelling vol is vol

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
21 maart BBC-verfilming van de beroemde roman van
Gustave Flaubert van regisseur Tim Fywell over Emma
(Frances O’Connor) die trouwt met plattelandsdokter
Charles (Hugh Bonneville) en spanning en romantiek zoekt
bij de aristocraat Rodolphe (Greg Wise). (2000)

School’s cool start programma voor de adoptie van mentoraten
School’s cool is gestart met een adoptieprogramma voor mentoraten. Bedrijven
en particulieren kunnen met een jaarlijks bedrag een koppel van mentor en pupil
financieren. School’s cool voorkomt voortijdige schooluitval door de inzet van een
vrijwillige mentor die elke week op huisbezoek gaat bij een scholier die ondersteuning
nodig heeft bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om
leerlingen in Amsterdam en Diemen.
Voorheen werd een groot deel van de
aantal aangemelde kinderen ligt nog steeds
kosten om mentoraten te realiseren betaald
hoger dan het aantal beschikbare mentoren.
uit subsidies van de stadsdelen. Door de
Heeft u een vervolgopleiding genoten,
bezuinigingen in Amsterdam is School’s cool
bent u geduldig van aard, beheerst u de
op zoek naar andere middelen om mentoraten Nederlandse taal en spreekt de doelgroep u
te kunnen blijven aanbieden. Hiervoor is een
aan? Meld u zich dan aan als thuismentor!
adoptieprogramma ontwikkeld. Bedrijven
U krijgt een stevige ondersteuning door
en particulieren kunnen een mentoraat, dat
middel van intervisies en trainingen. Bij uw
wil zeggen een koppel van mentor en pupil,
mentor-coördinator kunt u altijd terecht voor
financieel steunen. Dit kan één mentoraat
assistentie en overleg.
zijn of meerdere. Een koppel kan ook
Voor meer informatie
gezamenlijk, door bijvoorbeeld een afdeling
of het maken van een afspraak
of door een groepje vrienden of buren,
voor een kennismakingsgesprek
worden geadopteerd. De kosten voor één
bel: 020-682 70 07
mentoraat bedragen € 2.000,- per jaar.
of mail: info@schoolscool.nl.
Bij deelname aan het adoptieprogramma kan
men zijn voorkeur uitspreken voor adoptie
binnen het eigen stadsdeel of buurt waar
hij/zij woont of de organisatie gevestigd is.
Als tegenprestatie ontvangt de adoptant de
Nieuwsbrief van School’s cool en bericht
over de vorderingen van de leerling. Ook in
publicaties van School’s cool kan de adoptant
worden vermeld, evenals op de website.
Mentoren gezocht
School’s cool is altijd opzoek naar nieuwe
mentoren. U kunt zich ook opgeven als
vrijwillige thuismentor voor een pupil. In
alle stadsdelen zijn nog mentoren nodig. Het
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Zie ook: www.schoolscool.nl.

4 april Hoogtepunt uit de lange loopbaan van regisseur
Luchino Visconti over de aristocratische prins Salina, wiens
revolutionaire idealen verloren gaan tijdens de veranderingen
in de Italiaanse samenleving halverwege de negentiende
eeuw. Met Burt Lancaster, Alain Delon en Claudia
Cardinale. (1963).
18 april Film van Pedro Almodovar. Nadat zijn vrouw
aan brandwonden is gestorven blijft de plastisch chirurg
Ledgard, gespeeld door Antonio Banderas, zoeken naar een
nieuw soort huid die haar misschien had kunnen redden. Na
jaren slaagt hij, dankzij geavanceerde celtherapie. Maar hij
gaat wel over ethische grenzen heen. (2011).
2 mei Halle Berry speelt onder regie van Darnell Martin
de sterren van de hemel als beeldschone, jonge, zwarte
vrouw in het Amerika van de jaren dertig. Een dromerig
meisje, wanhopig op zoek naar romantiek. Maar haar drie
huwelijken brengen haar alleen maar verdriet. Tot ze een
relatie krijgt met een veel jongere man. (2005).
16 mei Verfilming door Glenn Jordan van het beroemde
toneelstuk van Tennessee Williams over Blanche Dubois,
een verwende, zuidelijke schoonheid. Zij woont bij haar
zuster en zwager, die een hekel aan haar heeft. Hij verwoest
haar trots, zowel als haar lichaam. Met onder anderen
Jessica Lange en Alec Baldwin. (1995).

Expositie

Te zien op 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 25 april
Carla van Riet
Sculpturen van leer
Hoofden en maskers van oude leren jassen, tassen en
handschoenen
:
Ans Janssonius
Mensen uit alle werelddelen
Schilderijen met als inspiratiebron haar vele reizen
Opening vrijdag 27 april van 16.30 tot 18.30 uur
Toegang vrij. De expositie duurt tot en met 30 mei
Wilma Cornelisse
Een wereld vol eigenzinnige individuen
Tekeningen met verf, inkt, pastel, pen, stokje, tube, etsnaald
en guts
Opening vrijdag 1 juni van 16.30 tot 18.30 uur
Toegang vrij. De expositie duurt tot en met 29 juni

Vrijwilligerswerk, één van jouw goede voornemens voor 2012?
Sensoor Amsterdam, chat- en telefonische hulpdienst, zoekt vrijwilligers!

Op zoek naar boeiend werk in een leuke vrijwilligersorganisatie? Sensoor Amsterdam
zoekt luisterende oren! Binnenkort start de training voor nieuwe vrijwilligers. De
hulpdienst zit te springen om mannen en vrouwen, die goed kunnen luisteren en die
bereid zijn om een aantal uren per week op wisselende tijden, een telefoon- of chatdienst
te doen. De diensten zijn naar eigen agenda in te vullen. Wie aan de training wil meedoen
kan zich aanmelden via www.sensoor.nl/amsterdam. Daar is informatie over het
vrijwilligerswerk te vinden en een formulier waarmee je kunt aanmelden.
De kracht van Sensoor ligt ook in het feit dat
vrijwilligers zich belangeloos inzetten voor
hun medeburgers. Er werken 50 vrijwilligers
in Amsterdam om de gesprekken te kunnen
beantwoorden. Het zijn mensen met een zeer
diverse achtergrond. Zij noemen hun werk
boeiend en verrijkend.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom bij
Sensoor Amsterdam. De geschiktheid voor
werken bij Sensoor is vaak meer afhankelijk
van levenservaring dan van opleiding(en).
Inlevingsvermogen, evenwichtigheid,
zelfkennis en humor zijn belangrijke
eigenschappen voor het werk.
Stichting Amsterdams Buurvrouwen
Contact (ABC) geeft taalles aan huis aan
anderstalige vrouwen in Amsterdam en
ondersteunt bij de inburgering met een
taalcoach.

www.abcamsterdam.org

Met de lessen aan huis bereikt het ABC een
moeilijke doelgroep, die kwetsbaar is en
geïsoleerd leeft. Het ABC haalt deze vrouwen
uit hun isolement. De lessen zijn gericht op
het vergroten van zelfredzaamheid, het leren
van de Nederlandse taal en kennis over de
Nederlandse samenleving.

De vrijwilligers van Sensoor Amsterdam
komen goed beslagen ten ijs, voordat ze
aan de telefoon of chat aan de slag gaan. Ze
volgen eerst een basistraining waarin theorie
en praktijk wordt gecombineerd.
Gemiddeld vraagt het werken bij Sensoor
Amsterdam ongeveer 22 uur per maand
De praktijk wijst uit dat de training die
Sensoor geeft, bijdraagt aan je persoonlijke
ontwikkeling. Daarnaast kan het bijvoorbeeld
de kans op een betaalde baan vergroten.
De vrijwilligers van Sensoor Amsterdam
zijn dag en nacht bereikbaar voor iedereen
die behoefte heeft aan een gesprek met echte
aandacht via telefoon of chat. Anoniem
en vertrouwelijk. Jaarlijks voeren zij bijna
20.000 gesprekken.
Mensen die interesse hebben in een leuke
vrijwilligersbaan bij Sensoor Amsterdam
(met volop mogelijkheden voor training
en scholing) kunnen op werkdagen
bellen met het kantoor van de hulpdienst,
telefoonnummer 020-675 88 88.
Meer informatie op:
www.sensoor.nl/amsterdam.
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Eind januari was er een voorlichtingsavond over
duurzame eenzaamheidsbestrijding in de Oosterkerk

Ben je of voel je je eenzaam?
“Eenzaamheidsbestrijding wat is dat precies?” dacht
ik. Zelf kwam ik na lang nadenken er niet uit. Dus
een goede reden om me in te schrijven voor deze
avond, die bedoeld was voor de gewone doorsneeburger. De andere deelnemers bleken allemaal
buurtbewoners te zijn, razend benieuwd naar wat we
van deze informatie zouden kunnen leren.
De gespreksleider begon eerst uit te leggen hoe we
eenzaamheid kunnen ervaren bij onszelf en hoe we ons
zelf uit zo’n moeilijke situatie kunnen werken.
Hoe constateren we eenzaamheid bij anderen en
hoe lossen we dat op. Meestal kunnen anderen zo’n
probleem sneller herkennen, bijvoorbeeld aan ons
gedrag, wanneer we zelden buiten komen of mensen
ontwijken. Op zich zelf is dat niet zo erg maar wel
wanneer dit patroon zich afspeelt over maanden of jaren.

Mochten we iemand kennen die eventueel toch wel
graag wil praten, of naar buiten wil, maar dat niet alleen
durft, dan kunnen we proberen voorzichtig contact op te
nemen of ontmoetingsplaatsen door te geven. Dus dat is
heel voorzichtig ‘Eenzaamheid bestrijden’. Op de vraag
of we ‘Eenzamen’ kenden werd positief gereageerd,
maar we voegden er wel aan toe dat de reactie op
onze voorzichtige pogingen tot contact was, dat die
‘Eenzamen’ graag alleen waren en dat ze juist met rust
gelaten wilden worden.
Mijn conclusie is als buurtbewoner, die snel signaleert
en bekend is met de buurt, dat het niet gemakkelijk is
de echte ‘Eenzame’ positief te motiveren. Hoe moeilijk
zal het dan wel niet zijn voor de professional, die door
een dure zorginstelling van buiten wordt gestuurd om als
tijdelijke vertrouwenspersoon hulp te bieden, nadat alle
formulieren, documenten juist zijn ingevuld.
Alles hangt af van de ‘Eenzame’ en zijn emoties en
rationele overwegingen om de volgende stap te zetten.
Lizzy Soenarjati

Wie zelf in de problemen zit, ervaart dat misschien niet
zo, maar is nog bezig zware emoties te verwerken, zoals:
verlies van een familielid, ziekte, of andere vormen van
verlies of onzekerheid. Is er dag en nacht mee bezig
en heeft niet de kracht aan iets anders te denken. Maar
toch… zou wel graag met iemand willen praten of
iets leuks, eenvoudigs, willen ondernemen. Op zulke
momenten voelen we ons niet alleen eenzaam maar we
realiseren ons ook dat we echt alleen zijn, omhuld door
onze problemen. Die kleine hints, uitnodigingen die ons
voorbij flitsten, lijken voor eeuwig ongrijpbaar.
Op deze avond leerden we dat wij niet zo lang alleen
met onze problemen moeten rondlopen, maar moeten
ingaan op kleine suggesties, uitnodigingen, een klein
babbeltje te maken met anderen of door gewoon “Goede
morgen” te zeggen tegen de buren of goed-gezindten.
Uiteindelijk kost het niets maar het kan goud waard
zijn! Het blijkt dat de eventuele oorzaken van die
eenzaamheid makkelijker te verwerken zijn wanneer we
erover kunnen praten, misschien wel met mensen die
hetzelfde hebben meegemaakt. Immers samen oplossen
gaat soepeler.

Shortstay?

LEIDSE- WETERING

Fietstocht Zuidelijke Binnenstad
Op maandag 12 maart organiseert Yellie Alkema,
voorzitter van de stadsdeelraad, in samenwerking
met wijkcentrum d’Oude Stadt, een fietstocht
ten behoeve van het bestemmingsplan Zuidelijke
Binnenstad. Hiervoor zijn uitgenodigd: wethouder
Boudewijn Oranje, de rayonmanager openbare
ruimte, de griffie, raadsleden en alle belangstellende
buurtbewoners.
Buurtbewoners kunnen op de route staan (zie hieronder)
of vanaf het begin meefietsen vanaf het startpunt;
wijkcentrum d’Oude Stadt, om hun punten onder de
aandacht te brengen.
De route is als volgt: (van de tijden kan enigszins
afgeweken worden)

Bij de Melkweg blijft het woekeren met de ruimte.
Eindelijk was de politie-parkeer-steiger verdwenen, of
er verscheen een fiets-parkeer-dekschuit in het smalle
Lijnbaansgrachtje. Het is maar tijdelijk (10 jaar?).

16.45 uur
		
17.00 uur
17.15 uur
		
		
		
17.30 uur
		
17.45 uur
		
18.00 uur
		
		
18.15 uur
		
		
18.30 uur
		
		
19.30 uur

.... Verzamelen bij wijkcentrum d’Oude Stadt,
Nieuwe Doelenstraat 55.
.... Start fietstocht
.... Vijzelstraat (Duintjergebouw)
via de Vijzelgracht, de Nieuwe Vijzelgracht,
de Weteringschans en het Kleine 		
Gartmanplantsoen naar het
.... Leidseplein
via de Leidsestraat naar de
.... Kerkstraat
via de Nieuwe Spiegelstraat naar de
.... Keizersgracht (museum Geelvinck/		
Hinlopenhuis)
via de Reguliersgracht naar het
.... Amstelveld
via de Utrechtsestraat en de Reguliersbreestraat terug naar het wijkcentrum.
.... Nabespreken van de gesignaleerde punten
in wijkcentrum d’Oude Stadt (met koffie,
thee en broodjes).
.... Einde

Alleen mét stevig en creatief optreden tegen illegale situaties!

Onlangs ontvingen wij een e-mail met de volgende
strekking:
“Geachte mevrouw Combrink, wij vertegenwoordigen
2.000 illegale shortstay ondernemers. Als u niet
zorgt dat wethouder Ossel de shortstayverordening
verder verruimt van minimaal 5 naar 3 nachten
per gast, dan kunnen wij niet anders dan gewoon
lekker illegaal doorgaan, want u heeft toch niet de
handhavingcapaciteit om ons aan te pakken.”
Nu vonden we de verruiming van het shortstaybeleid
zoals door het college van B&W wordt voorgesteld
(het minimum aantal nachten verlagen van 7 naar 5
en het loslaten van een maximumpercentage) al ver
gaan, maar na het ontvangen van dit mailtje zijn we
helemaal gealarmeerd!
De mentaliteit die uit bovenstaande blijkt, is
veelzeggend voor de manier waarop vanuit deze slecht
te reguleren en ongrijpbare branche wordt aangekeken
tegen de overheid, regels en vooral de buurten waarin
dergelijke ondernemers opereren. Het zegt ook veel
over het klaarblijkelijke falen van de overheid om de
sector adequaat te reguleren en controleren. Keurige
hoteliers, Bed- & Breakfasts en buurtbewoners hebben
ondertussen het nakijken.
Het moet gezegd; stadsdeel en gemeente ondernemen
manmoedige pogingen grip te krijgen op illegale

shortstay. Vaak blijkt bij de rechter dat het bijna
onmogelijk is te bewijzen dat er illegaal is verhuurd;
ondanks verklaringen van buren en ooggetuigen staat of
valt de zaak meestal met de (geïnstrueerde) verklaring
van de hurende toerist dat hij ‘bevriend’ is met de
eigenaar. Daar kun je weinig tegen beginnen.
GroenLinks is absoluut voor toerisme, en onder
voorwaarden ook voor shortstay, mits bedoeld voor
de expat die te lang blijft voor een hotel, maar te kort
voor een reguliere huurwoning. Shortstay moet zijn
vormgegeven vanuit de gedachte: wie een maand of
langer blijft kan van legale shortstay gebruik maken,
en wie korter blijft is welkom in een van onze vele
hotels, (legale!) appartementenhotels of Bed- &
Breakfasts. Zodra je shortstay vrijgeeft voor toerisme
wals je dwars door het hotelspreidingsbeleid heen; een
langblijvende expat die komt werken heeft immers een
ander effect op de buurt dan 3 Britten die even komen
feesten, zeker als niemand op eventuele overlast kan
worden aangesproken. Ook verlies je de grip op het
woningbestand en dus op die vrijesectorwoningen die
partijen voor de middeninkomens willen behouden.
Het politieke draagvlak voor shortstay in Amsterdam
valt of staat met een effectieve handhaving op illegale
verhuur van appartementen aan toeristen in de
binnenstad. GroenLinks wil zien dat die handhaving
creatief en voortvarend ter hand wordt genomen:

• Koppel de bestanden van de dienst wonen en die van
de handhavers van bouw- en woningtoezicht;
• Betrek belanghebbenden zoals straatmanagers,
coöperaties, belastingdienst en
Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag;
• Zoek manieren om tussenpersonen aan te pakken
en gebruik de vele shortstay websites
als informatiebron;
• Stuur mysterie-guests naar de ergste gevallen
en lok desnoods een proefproces uit.
Voorkomen moet worden dat het woekeren van shortstay
leidt tot een wildgroei aan onbeheersbare minihotels
zonder enige binding met buurt of wijk. De diversiteit en
levendigheid van de stad worden geschaad als de opmars
van illegale of ongereguleerde shortstay ongehinderd
doorgaat. Dit terwijl het juist de unieke balans tussen
wonen, werken en recreëren is die Amsterdam Centrum
tot een gewilde bestemming voor toeristen maakt.
Tamira Combrink
Fred Kramer
woordvoerder wonen en shortstay voor GroenLinks
in respectievelijk de gemeenteraad en deelraad Centrum

LENTE 2012

En
steeds maar dieper
en dieper en
heel diep de pijn
voorbij
aan de kwaadheid
de leegte
niets
van het ooit weer
bij je zijn.

( Nooit meer )
Erica Lastdrager
i.m. C.

Het Prinsengrachtziekenhuis
heeft ook een ingang aan de
Kerkstraat. De toekomst van
het ziekenhuis is ongewis.
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StoereVrouwen en GoedeWaar.nl
marcheren voor eerlijke kleding

Wetering Verbetering
Komt elke 3e maandag van de maand
bijeen
19 maart en 16 april
20.00 - 22.00 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Koopleger wijst winkelende jongeren op Mobiele Kledingchecker
Bewapend met een kledingrek vol weetjes over misstanden in
de kledingindustrie, trekt een leger van 13 StoereVrouwen door
de Kalverstraat. Met een yell vragen zij aandacht voor slechte
arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie en het grootverbruik aan
chemicaliën en water in het productieproces van veel kledingstukken.
Ook spreken zij winkelende jongeren aan, om hun verse kledingaankopen te
bewonderen en te checken of zij zich wel eens afvragen hoe die kleding nou
eigenlijk wordt gemaakt. Want maar weinig mensen realiseren zich, dat bijna alle
kledingstukken nog steeds met de hand gemaakt worden. En dat dit gedaan wordt
door voornamelijk vrouwelijke arbeidskrachten, die gewoonlijk 10 tot 12 uur
per dag hetzelfde werk doen, op de slechts betaalde plekken, met slopende RSIblessures tot gevolg. Dat vinden wij dus absoluut niet stoer!
De meeste jongeren zijn dat
wel met de StoereVrouwen
eens, maar weten niet
hoe zij hiermee rekening
kunnen houden tijdens het
shoppen. Gelukkig heeft
GoedeWaar.nl hiervoor een
handige tool ontwikkeld: de
Mobiele Kledingchecker!
Op de mobiele website
m.goedewaar.nl kan iedereen
zoeken naar zijn favoriete
kledingmerk en checken
hoe dit scoort op sociaal,
ecologisch en economisch
vlak. Dat maakt verantwoord
shoppen dus super makkelijk
en dubbel zo leuk!
Over StoereVrouwen
StoereVrouwen is een
groeiend netwerk van ruim
1.200 bewuste shoppers. Zij
vormen een ‘leger’ van kritische consumenten, dat zowel elkaar als winkeliers en
producenten stimuleert tot wereldverbeterende veranderingen. Want dát vinden
wij nou stoer: iemand die geniet van het leven, maar zich niet zomaar van alles
laat verkopen. Die wel even vraagt of er geen kinderarbeid te pas is gekomen aan
die bonbon of dat er geen illegaal hout gebruikt is voor dat leuke tafeltje. Iemand
die eisen stelt aan wat ze consumeert, met oog voor mens, natuur en dier.
Word ook StoereVrouw en sluit je aan via www.stoerevrouwen.nl.
Of volg ‘StoereVrouwen HQ’ op Twitter en Facebook!

Het Porem van Mokum

- het gezicht van Amsterdam Dit is een bijzonder project waaraan ik als vrijwilliger
verbonden ben. Een project dat mensen op een andere
manier naar elkaar en naar de stad laat kijken door de
ogen van 16 beeldend kunstenaars. Een project dat dit
jaar in wording is en waar alle Amsterdammers aan mee
kunnen doen.
Saskia de Rooy, beeldend kunstenaar uit Ransdorp heeft het
initiatief genomen tot het Porum van Amsterdam. Zij stoorde
zich aan het feit dat mensen elkaar zo snel etiketten opplakken
en dat als excuus gebruiken om de ander niet meer verder
te willen leren kennen en langs elkaar heen te leven. Vanuit
haar eigen vakmanschap (beeldende kunst) heeft ze een
manier bedacht om daar wat aan te doen: een portrettengalerij
maken van 365 Amsterdammers die samen een afspiegeling
vormen van de stad anno 2012 – het Porem van Mokum.
Amsterdammers die een inspirerende plaats innemen in onze
stad en die kunnen worden voorgedragen door anderen. Alleen
al met de oproep om mensen voor te dragen, stimuleren we
mensen om op een positieve manier naar anderen te kijken.
Het levert vele verrassende voordrachten op.
Het maken van een beeld van iemand is al eeuwenlang dé
manier om iemand te eren. Maar was dat vroeger vooral
voorbehouden aan vorsten, bestuurders en directeuren, in het
Porem van Amsterdam is er plaats voor alle mensen, ongeacht
hun maatschappelijke status of afkomst.

Saskia heeft met haar geweldige idee 15 andere beeldhouwers
enthousiast gemaakt mee te doen. Samen zullen zij dit jaar
de 365 Amsterdammers een gezicht geven. Het Porem van
Mokum gaat ons dan door de ogen van kunstenaars op een
originele manier aan elkaar voorstellen.
In haar geestdrift heeft ze tientallen mensen (waaronder
mij) geïnspireerd om mee te doen om samen dit plan
vorm te geven. Het idee is om het project voor en door
Amsterdammers te laten zijn, zonder financiële steun van de
overheid. Op dit moment zijn er al 20 portretten klaar en 55
‘in de maak’.
Eind van dit jaar willen we de 365 hebben bereikt om in 2013
een grote overzichtstentoonstelling in te richten en het boek
met de portretten (en achtergrondverhalen) te presenteren.
MAAR WE ZOEKEN NOG MEER VOORDRACHTEN
EN PORTRETSPONSORS. En iedereen kan sponsoren, een
individu, een familie, een straat, een vereniging, een bedrijf,
of wat dan ook die een Amsterdammer in het zonnetje wil
zetten.
Eind vorig jaar heeft wethouder Andreé van Es het startschot
gegeven voor het Porem van Mokum. Ze noemde het toen
“een van de beste ideeën die ik dit jaar ben tegengekomen”.
Aik Meeuse,
Vrijwilliger bij het POREM van MOKUM
Zie ook: www.poremvanmokum.nl

Mail aan burgemeester Eberhard van der Laan
Geachte burgemeester,
Ik ben zeer blij met het feit dat u overweegt het 538feest op Koninginnedag te verplaatsen.
Ik verwacht dat het die dag zal zorgen voor een leuker
feestje rond de Prinsengracht.
Ik hoef niet meer te vluchten die dag ;-)
Als we de Canal Parade ook weer wat socialer
krijgen wordt het als binnenstadbewoner zeker ook
weer een feestje voor ons!
Groet,
Bart Kruyver (neef van Jan Schaefer)

Nieuw: Mantelzorg-lunchroom
		in Amsterdam-Centrum
Bent u mantelzorger in stadsdeel Centrum?
Zorgt u voor een ziek familielid, vriend of buur?
Dan bent u van harte welkom op de gratis
maandelijkse mantelzorglunches in het Claverhuis.
U kunt vragen stellen aan een deskundige.
U ontmoet andere mantelzorgers en kunt genieten van
een heerlijke lunch.
Bijvoorbeeld op 22 maart van 11.00 tot 14.00 uur.
Inloop met een kopje koffie van 11.00 tot 11.30 uur.
Start programma om 11.30 uur. De lunch is rond 12.30 uur.

Het Claverhuis, Elandsgracht 70.

Aanmelden kan tot twee dagen van te voren bij Markant
tel. (020) 886 88 00 of mail naar: info@markant.org

Rust zonder Roest, een speurtocht naar
onze krachten op latere leeftijd
Het Huis van de Buurt biedt, in samenwerking met CentraM,
een bijzondere cursus aan voor zestigplussers
Als je gestopt bent met werk, of je kinderen zijn de deur
uit, en je hebt meer tijd gekregen, komt er tijd voor
nieuwe dingen. Een moment van bezinning op wat je
mogelijkheden zijn in deze fase. Je hebt al de nodige
boeken gelezen en je kon ook al regelmatig uitslapen.
Alles wat je vandaag wilde gaan doen kan ook morgen.
En dan…..begint er iets te borrelen. Voor alles wat je
kunt invullen na: Ach ik zou zo graag weer eens…is de
bijzondere cursus Rust zonder Roest bedoeld.
Ervaringen, talenten en inspiratie delen met anderen.
De cursus Rust zonder Roest geeft meer inzicht in de
mogelijkheden in de derde levensfase. Ouder worden gaat
gepaard met verlies, maar geeft ook winst. Focussen op wat
je wel kunt is positiever dan op wat je niet (meer) kunt. Het
gaat om het vinden van een aangename balans in het dagelijks
leven.
De cursus start op dinsdag 27 maart van 10.00-13.00 met
aansluitend een eenvoudige, gezamenlijk gemaakte lunch. De
verdere data zijn: 3, 10, 17 en 24 april, 1, 8, 15, 22 en 29 mei
in ’t Claverhuis, Elandsgracht 70.
De kosten voor de cursus zijn 40 euro, inclusief een
cursusmap, koffie, thee en lunch.
Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers, de deelname gaat
op volgorde van aanmelding.
Aanmelden kan bij:
Janneke Doreleijers		
5573345 of 06-43286294		
j.doreleijers@centram.nl		

Carolien Marsman
7192371
c.marsman@ijsterk.nl
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BUURT 6

Nieuwe energie bron :WKO voor iedereen?
De verbouwing van de voormalige Openbare Bibliotheek tot hotel vordert ondanks de grote brand
in het monumentale gedeelte aan de Keizersgracht. Omwonenden worden op de hoogte gehouden
van de vorderingen van de herbouw en van de nieuwste mogelijkheden om op energie te bezuinigen.
Als primeur: het hotel krijgt een eigen Warmte Koude Bron aan de Prinsengracht, kort genoemd
WKO. Daarvoor is de Prinsengracht ter hoogte van het hotel 2 à 3 weken afgesloten.
De boringen vinden plaats tussen het hotel en de kade.
Nieuwsgierig geworden zocht ik naar de regels die er
zijn voor zo een boring. Zouden bewoners ook gebruik
kunnen maken van het WKO systeem?
Of is het alleen maar voor de grote projecten?

Buurt 6 Tussen: Leidsegracht,

Prinsengracht, Westermarkt,
Raadhuisstraat, Paleisstraat,
Dam, Rokin, Munt, Singel,
Koningsplein en Herengracht

Beleidsregel maart 2011 WKO stadsdeel Centrum
Het stadsdeel heeft de gemeentelijk CO2-doelstelling
om 40% uitstoot te reduceren in 2025 ten opzichte
van 1990. Stadsdeel Centrum is grootdeels beschermd
stadsgezicht en Unesco-gebied. De CO2-reductie moet
met name gezocht worden in onzichtbare technieken
zoals WKO.

# Bij lekkage van bodemwarmtewisselaars kunnen
milieuvreemde stoffen in de bodem terecht
komen (glycol);
# Temperatuurveranderingen in de bodem beïnvloeden
de biologische activiteit van bodemorganismen
en mogelijk ook chemische evenwichten.
Risico’s kunnen worden beperkt door temperatuurveranderingen gering te houden.
Bovenal is een zorgvuldige aanleg, beheer en
beëindiging van de WKO-systemen noodzakelijk.

Er bestaan twee systemen voor warmte-koude opslag:
1 Gesloten systeem:
bodemenergiesysteem waarmee uitwisseling van warmte
of koude met de bodem plaats vindt in een gesloten
systeem van buizen, zonder daarbij grondwater te
verplaatsen.
2. Open systeem:
bodemenergiesysteem waarmee uitwisseling van warmte
of koude plaatsvindt door grondwater uit de bodem te
onttrekken en daar weer in terug te brengen.

Amsterdam heeft wat bedacht
Schaatsrace op de gracht
afgezet met strobalen
in verband met de lange halen
korte slag geeft snelheid door kracht

In het stadsdeel is vanwege de omvang van de warmteen koudevraag en het ruimtebeslag van de verschillende
systemen vooral ingezet op de realisatie van open
systemen.

Hoe organiseer je zo’n feest
ga te keer als een beest
door auto’s weg te slepen
had niemand begrepen
gekleurde lampjes, dat racet
Het ijs was verre van glad
niet te verwachten van ‘n dagblad
was vergeten om te vegen
vuil op straat maakt verlegen
werelderfgoed beklad
De stad zal nooit vergaan
dankzij muziek uit de Jordaan
Aan toeschouwers geen gebrek
mooie meiden echt te gek
geen 11steden maar keizersrace bij volle maan
Live reportage door AT5
kandidaat voor de Nipkowschijf
de sfeer was heel sportief
Iedere kampioen een hartedief
daags er na gracht weer in vol bedrijf
Johnnie Walker Jr.

In het rapport uit juni 2011 van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Millieu (RIVM) worden een aantal
risico’s genoemd die ontstaan bij voortgaande groei
van de WKO. De RIVM beveelt kwaliteitscontroles op
WKO uit te voeren gedurende de gehele levenscysclus
van de installaties. De duurzaamheid en milieurisico’s
van deze ondergrondse constructies hangen af van de
kwaliteit van de gebruikte materialen. Ook zet RIVM de
positieve en negatieve milieueffecten naast elkaar.
Positief is:
# De energiebesparing;
# Vermindering van CO2-uitstoot.
Negatieve effecten kunnen zijn:
# Open systemen veroorzaken wijzigingen van de
grondwaterstand en -stroming;
# Bij aanleg kunnen beschermende bodemlagen
doorboord worden;
# Bij een verkeerde afwerking van de boringen is er
een risico dat de beschermende werking van
afsluitende lagen wordt verstoord;

Voorbereiding
Op dit moment zijn de regels nog niet klaar. De
Algemene Maatregel van Bestuur Bodemenergie
(AMvB) en de aanpassing van de provinciale milieuverordening (PMV) worden verwacht in 2012.
De provincie Noord-Holland handhaaft op grond van de
Waterwet.
Stadsdeel Centrum heeft een kansenkaart ontwikkeld.
Dit moet leiden tot een maximaal en optimaal gebruik
van de opslagcapaciteit van de bodem voor warmte en
koude.
WKO Prinsengracht
Het verbaasde mij dan ook zeer dat er nu op de
Prinsengracht gekozen is voor een gesloten systeem
(meegedeeld door Aedes tijdens de bouwvergadering
tbv de omwonenden op 17 januari 2012). Het stadsdeel
geeft in zijn Beleidsregels een voorkeur aan voor het
‘open systeem’. Echter voor de aanleg van een gesloten
systeem gelden nu (nog) geen regels. Dat kan de keuze
op de Prinsengracht verklaren.
WKO voor iedereen?
Het stadsdeel wil voorkomen dat vergunningen als
concessies met commerciële waarde gebruikt gaan
worden. Het financiële voordeel van de energiebesparing moet aan de individuele gebruikers
toekomen. Ook aan bewoners? Het zou mooi zijn als
bewoners van een bouwblok voordeel hebben van een
gemeenschappelijke WKO-bron.
UW
WeteringDuurzaam heeft een voorwaardelijke subsidie
ontvangen van de SEV (Stuurgroep Experimenten
Volkshuisvesting) om te werken aan een energieneutrale buurt: Een buurt die zelf opwekt wat de buurt
gebruikt. Technisch is het mogelijk. Met natuurlijk
flankerend beleid: de woningen isoleren, dubbele ramen.
Informatie hierover staat in ‘de Weteringkrant’
Zie: www.weteringbuurt.nl

De artmall is bedacht door Tabaksblokbewoners
die verenigd zijn in Stichting Langgewagt en het
Slangenpand. In de gepresenteerde plannen van De
Key is de artmall echter een uitgeklede versie van
het oorspronkelijke plan en zullen er slechts een paar
werk/expositieruimtes voor kunstenaars gecreëerd
worden. Het oorspronkelijke plan, dat bestond uit woon/
werkpanden, was onderdeel van een convenant dat
De Key had getekend met het stadsdeel Centrum en
waarvoor het 900.000 subsidie zou ontvangen. Het is
nog onduidelijk of De Key die subsidie zal ontvangen
nu er wordt afgeweken van het convenant.
Aanwezige buurtbewoners vroegen tijdens de
informatieavond aan De Key waarom er geen enkele
sociale huurwoning wordt teruggebouwd. Helaas
weigerde De Key daar inhoudelijk op in te gaan.
Er werd kort gezegd dat dat allemaal financieel niet
haalbaar was, maar niet waarom. De Key wil niet
openbaar maken hoeveel het project gaat kosten, maar
zegt geen andere keuze te hebben dan alleen maar
koopwoningen te bouwen (Parool 18 januari).
Zolang De key schimmig blijft over het te investeren
bedrag, blijven er kritische vragen onbeantwoord. Het
is ontzettend jammer dat De Key op de informatieavond

De bewoners van de Tabaksblokken en de buurt willen
een binnenstad die zijn pluriformiteit behoudt en
toegankelijk blijft voor mensen met een bescheiden
inkomen. Het leidt geen twijfel dat de panden moeten
worden opgeknapt, maar de vraag op welke wijze en
voor wie, zal wat de buurt betreft nog tot veel discussie
leiden.

L

A

ST

De Uitvreters
e
Op 19 maart houdt Job Cohen de 23 Den Uyl-lezing
in de Rode Hoed met als titel ‘De Uitvreters’.
We hebben in de afgelopen jaren in de aanloop
naar de crisis veel vormen van uitvreten gezien.
We vonden het gewoon dat mensen in een bepaalde
functie enorm hoge salarissen kunnen afspreken,
ook als de doelen niet gehaald zijn. Niemand durfde
daar echt stelling te nemen tegen de hoge salarissen
en bonussen in allerlei sectoren. Cohen belooft nu in
de uitnodiging om aan de hand van voorbeelden uit
het dagelijks leven te tonen hoe we de strijd kunnen
aanbinden tegen ‘de uitvreters’.

E

Op 27 januari presenteerde Woningcorporatie
De Key in de Arcam haar plannen voor de
Tabaksblokken aan de Spuistraat (nr. 199 t/m
231). De Key is van plan om 69 koopwoningen,
een ondergrondse parkeergarage en een artmall
te bouwen.

niet de kans nam om de financiële kant van het verhaal
toe te lichten. Het verdwijnen van sociale huur in de
binnenstad van Amsterdam is een actueel probleem
en het verhaal van de Tabaksblokken staat niet op
zichzelf. In de Czaar Peterbuurt beloofde De Key
een derde sociale huurwoningen terug te bouwen
nadat de dubbeltjespanden onder protest van de
buurt werden gesloopt. Bij oplevering van de panden
bleken er alleen vrije sectorwoningen zijn gebouwd.
In de Nieuwmarktbuurt overweegt woningcorporatie
Stadgenoot om een derde van haar bezit te verkopen.

De Uitvreter
Op school een geliefd dun boekje (1911) van 33
pagina’s van Nescio, dat wel gelezen mocht worden
voor de lijst, vooral in combinatie met de andere
novellen De Titaantjes en Dichtertje.
Nescio, latijn voor ‘ik weet het niet’ was het
pseudoniem van J.H.F. Grönloh.
Het verhaal gaat over een stel vrienden, die zich
afzetten tegen de maatschappij van hard werken, geld
verdienen. De hoofdpersoon Japi is het best in het
‘uitvreten’. Hij doet niets en teert op hun zakken.
Zijn vrienden accpeteren dat. Ze laten het toe dat Japi
zich zo gedraagt.

FG

Keihard NEE aan de Key!
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Op 14 februari 2012 hingen de krakers van de
Tabaksblokken een spandoek op uit protest tegen
plannen van De Key. In een reactie schreef De Key op
haar website dat zij altijd 88 procent van haar woningen
zal verhuren in het sociale segment. Het percentage
woningen dat De key van haar bezit wenst te verkopen,
staat helaas niet op de website vermeld.
In maart zal De Key een bouwvergunning aanvragen.
Bewoners en omwonenden van de Tabaksblokken zullen
de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden en
houden u graag op de hoogte.
Meer informatie op:
www.spuistraatblijftsociaal.org

Brug over het Singel ruim 1 jaar dicht
De brug over het Singel tussen de Raamsteeg en
de Oude Spiegelstraat gaat vanaf oktober 2012 tot
december 2013 dicht voor noodzakelijke vernieuwing.
Aan het Singel bij de achterkant van het NH hotel
komt een tijdelijke brug voor voetgangers en fietsers.
Contactpersoon voor winkeliers en ondernemers is
straatmanager Loni Scharenburg van de ‘9-straatjes’.
Heeft u vragen of wilt u de laatste informatie ontvangen,
stuur dan een mail aan projectleider Jeroen Oentrich:
joentrich@centrum.amsterdam.nl, tel. 020-5524157.
Meer informatie: www.centrum.amsterdam.nl/projecten/
overzicht_alle/openbare_ruimte/brug-singel/

YouNESCO
Stad-Forum organiseert een publieksdebat over
werelderfgoed en de Unesco-status.
Wat is de toegevoegde waarde en kracht van de
Unesco-zone? Wat houdt de Unesco-status in
voor bewoners en bezoekers? Wat heb je er aan
als bewoner van Osdorp of IJburg?
Deze en andere vragen worden voorgelegd aan
een panel van experts en het publiek.
Felix Meritis, Keizersgracht 324
Dinsdag 3 april van 20.00 – 22.00 uur.
Graag aanmelden voor dit publieksdebat via:
info@stad-forum.nl

Houtsnip gevonden op de Keizersgracht tussen
Leidsegracht en Leidsestraat op 15 februari.
De snavel was iets beschadigd. Mogelijk tegen een
raam gevlogen. Door de strenge winter heeft de
houtsnip zich verplaatst naar de groene delen van
de stad op zoek naar eten. De houtsnip vliegt in de
ochtend en avondschemering.
Voor meer vondsten zie: adam.waarneming.nl

Inspraakbijeenkomst concept-ontwerp
bestemmingsplan Westelijke Binnenstad
Woensdag 7 maart, 20.00 - 22.00 uur
Felix Meritis, Keizersgracht 324
Het plangebied wordt begrensd door de
Brouwersgracht, Singel, Beulingsloot,
Leidsegracht en Singelgracht.
Het nieuwe bestemmingsplan vervangt
de oude bestemmingsplannen Jordaan
(1999) en Westelijke Grachtengordel (2001),
Vragen tussen 20.00 en 21.00 uur
Inspraak van 21.00 - 22.00 uur

12

BINNENK ANT 57

LENTE 2012

De Buurt in Beeld

Geveltuinendag
Op zaterdag 12 mei van 11.00 -16.00
uur wordt voor de zesde keer de
Geveltuinendag georganiseerd
op het J.W. Siebbeleshof.
De opening wordt opgeluisterd door
draaiorgel De Domino.
U kunt er terecht bij vooral biologische
kwekers en verkopers van vaste en
eenjarige planten, potgrond, diverse
biologische artikelen en allerlei
tuinbenodigdheden. Ook zijn er
deskundigen voor advies over aanleg en
onderhoud van uw geveltuin.
Kinderen kunnen bloemstukjes schikken
voor moederdag of deelnemen aan een
workshop.

Wijkcentrum d’Oude Stadt wil de zeven
buurten van haar werkgebied aan de hand
van foto’s van buurtbewoners in beeld
brengen. Graag nodigen wij u daarom uit
ons foto’s te mailen die wij op onze website
kunnen plaatsen.
Het kunnen foto’s zijn van: tuinen & groen,
verkeer & voertuigen, water & vaartuigen, kunst
& cultuur, bouwprojecten & werk in uitvoering,
markante gebouwen & monumenten, spelen &
speelruimtes, horeca & terrassen, het straatleven,
buurtwinkels, dieren, buurtfeesten of wat u zelf
belangrijk vindt.
De mooiste foto’s worden uitgekozen voor een
expositie in het wijkcentrum. U krijgt hierover
natuurlijk van tevoren bericht en een uitnodiging
voor de opening.
Stuur uw foto’s met vermelding van naam, buurt
en mailadres naar: carla@oudestadt.nl.
Meer informatie: Carla van Megen.

De Geveltuinendag wordt georganiseerd door
Wijkcentrum d’Oude Stadt en Stichting IJsterk,
in samenwerking met CvO De Flesseman en
Stichting De Regenboog.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Veronika Esser, veronika@oudestadt.nl

Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
Telefoon: 638 22 05
www.oudestadt.nl

Exposities
Wijkcentrum d’Oude Stadt biedt de
mogelijkheid om te exposeren aan
de galerijwand in de vergaderzaal
en in de twee glazen vitrines.
Op dit moment zijn schilderijen
te bewonderen van Divera
Amende, gemaakt tijdens de
cursus ‘Schilderen met papier’ in
ouderenontmoetingscentrum De
Soop. Ook Marja Broersen exposeert
momenteel met haar werk in de
vitrines.
Op maandag-, dinsdag- en
donderdagmiddag, van 13.00 tot 16.30
uur zijn de exposities te bezichtigen.
Wilt u ook exposeren neem dan
contact op met het wijkcentrum..

Wie sluit zich aan bij de Moestuinbrigade?
Onder leiding van Ellen Mookhoek
(moestuinexpert) maken we de tuin klaar en zaaien
de eerste groenten (knoflook, wortel, tuinbonen
en erwtjes). De moestuin is in de speeltuin UJ
Klaren. Iedereen is welkom: kinderen, ouders,
alleenstaanden etc.!
Op 16 maart tussen 15.30 en 17.00 uur steken we
met zijn allen de handen in grond en hebben een
leuke en leerzame middag. Met als eindresultaat:
een moestuin die klaar is voor het voorjaar!

Tweede Weteringplantsoen 10

frederique.vanderloo@gmail.com, 06-1680 0284

Iedere maand bespeelt een andere
organist op zondagmiddag het orgel in
De Duif ter ere van het 150 jarig bestaan
van het Smitsorgel. Het programma
wordt samengesteld door Stephan van
de Wijgert, vaste organist van De Duif.
De organist is live te volgen op een
beeldscherm en bij sommige concerten is
het mogelijk om boven bij de organist te
zitten, of na het concert het Smitsorgel te
bekijken. Het aantal plaatsen is beperkt,
dus reserveer via zalen@stadsherstel.nl
Jubileumconcert zondag 18 maart,
aanvang 16.00 uur
‘Muze in meervoud - live schilderen
op orgelmuziek’ door Stephan van de
Wijgert.
De toegang is gratis, een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie kijk op
www.stadsherstel.nl

De Duif ,
Prinsengracht 756
In 2012 speelt het Ives Ensemble
op zes zondagen muziek van
belangrijke naoorlogse componisten.
Bij ieder concert is videokunst
van gerenommeerde hedendaagse
kunstenaars te zien, o.a. uit de collectie
van het Nederlands Instituut voor
Mediakunst (NIMk).
Ives Ensemble zondag 25 maart,
aanvang 16.00 uur
Laurence Crane (geb. 1961) - Ethiopian
Distance Runners (2009) Laurence
Crane (geb. 1961) - Piano Quintet (2011)
Toegangsprijs: € 5 per concert
Informatie: Anneke Oele,
anneke@ives-ensemble.nl, 06-24138098

30 maart
Nationale Pannenkoekendag
www.pannenkoekdag.nl
8 & 9 april
Open Ateliers Centrum-Oost
www.arco-amsterdam.nl
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