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Onafhankelijke uitgave van en voor de bewoners van de binnenstadsbuurten
Buurt 6
Groot Waterloo
Amstelveld
Leidse / Wetering
Nieuwe buurtoverleggen
Overlast, zwerfvuil, mensen in de knel? Dan zijn alle
betrokkenen voortaan welkom op een nieuwe vorm
van buurtoverleg. Eerder dienden beheergroepen
als klankbord voor ontwikkelingen op het gebied
van leefbaarheid en openbare ruimte. Het nieuwe
platform krijgt een zeer belangrijke stem in de
jaarplannen. Van onderop gestuurd heet dat.
De ambtelijke organisatie van het stadsdeel is
gereorganiseerd en vanaf 2013 starten nieuwe brede
overleggen van ambtenaren met vertegenwoordigers van
bewoners, ondernemers en instellingen.
Op de laatste beheergroep van de Binnenstad NoordZuid vertelde ‘gebiedscoördinator 1012’ Arjen
Hoogeveen over de nieuwe, gebiedsgerichte aanpak:
“Alle onderwerpen waar het stadsdeel over gaat,
worden in het nieuwe platform besproken. Dat gaat dus
over veel meer dan leefbaarheid. Ook onderwerpen
zoals projecten, verkeer, handhaving, groen, veiligheid
en sociale zaken staan tijdens dit overleg op de agenda.
Vanaf 2013 is het de bedoeling dit overleg 4 à 5 keer per
jaar te organiseren.”
Lees verder op pagina 11
De vijf nieuwe rayons met deel-gebieden

Tot 22 januari is inspraak mogelijk over de Nota

‘Amsterdam Aangenaam Bereikbaar’

Bakfietsen, fietstaxi’s en allerhande nieuwe electrische karretjes zijn
schoon en geinig, maar snoepen helaas veel van de beperkte ruimte.
Bevoorrading, verbouwing en verhuizing blokkeren vaak de weg.
En als dan ook nog eens een straat of brug opengebroken ligt, is het
welhaast een wonder dat je ooit ergens op tijd komt.

Een Duurzaam huis
In de nieuwsbrief van Wetering Duurzaam vertelde
Jelger Horn over zijn streven naar een duurzaam
pand. Helaas viel hij buiten het gesubsidieerde
project Wetering Duurzaam, maar hij ging op eigen
kracht verder. Intussen is er overal in Amsterdam
een streven naar duurzame energiebronnen.

Carla van Megen
Op haar laatste werkdag, 29 november, bij wijkcentrum
d’Oude Stadt verzorgde Carla van Megen de opening
van de historische foto-expositie in de vitrinekastjes
aan de Sint Antoniesbreestraat. Het wijkcentrum wordt
in 2013 gekort met ca. 10% . Voor 2014 zijn verdere
bezuinigingen aangekondigd. Het bestuur vond het
daarom niet verantwoord haar vast in dienst te nemen.
Het wordt een hele klus met een kleiner team en minder
geld goede bewonersondersteuning te blijven verlenen.
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Dit gebeurt zonder veel ophef en publiciteit. In het
Lentenummer van de Binnenkrant stond een artikel over
de WKO-bron die gemaakt werd bij het Andaz Hotel op
de Prinsengracht. Het lijkt alsof bewoners niet kunnen
of mogen profiteren van de WKO-bronnnen die nu al
overal in de stad aanwezig zijn. Het verhaal van Jelger
Horn is een goed voorbeeld van een bewoner die het
alleen heeft aangedurfd.
Lees verder op pagina 9

Algemeen nummer stadsdeel Centrum ------ 14 020
(o.a. loketten Burgerzaken/Vergunningen)
Reiniging/Meldingen Grofvuil -----en Openbare Ruimte 			

Roy Brussé veegt Amstelveld

020 551 95 55

Sociaal Loket --------------------------- 020 256 48 00
Steunpunt Huiselijk Geweld ---------- 020 611 60 22
Meldpunt Horecaoverlast ------------- 020 421 45 67
Meldpunt Overlast te Water ---------- 0900 93 94
Dienst Milieu en Bouwtoezicht ------- 020 551 34 56
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Oogstfeest U.J. Klaren

Welkom ‘Bij Bosshart’
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GROOT WATERLOO

Amsterdam Light Festival: de stad straalt in licht

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

Groot Waterloo

Donderdag 24 januari,
21 februari en 21 maart
v.a. 19.30 uur
In de WAR aan de Turfsteeg

Iedereen is welkom!
Bijeenkomsten in Mozeshuis of Mozes & Aäronkerk
Zaterdag 8 december / Herdenking Decembermoorden
Zaterdag 15 december / 25 jaar Vredescafé
Maandag 24 december / Interreligieuze kerstviering
Vrijdagen 11 jan - 1 februari / Winteracademie Levenskunst
Dinsdagen 15, 22 en 29 januari: Expositie Levenskunst
De Winteracademie is een zoektocht naar een zinvol leven.
Denkers, doeners, dromers en vertellers nemen u mee op
reis. Zij horen ook graag uw eigen ideeën en ervaringen.
De Winteracademie wordt geopend door filosoof Joep
Dohmen en cultuursocioloog Gabriël van den Brink.
www.mozeshuis.nl

De Waterloopleinmarkt
is volop in beweging,
gaat met de tijd mee
met een eigen nieuwsbrief
en zit op Facebook
Pascale Bonte ondersteunt
als straatmanager
de marktkooplieden,
buurtbewoners en
-ondernemers
straatmanagerwaterlooplein@gmail.com

In de periode rond zonnewende, de donkerste maand
van het jaar, krijgt het centrum van Amsterdam een
bijzondere verlichting van kunstwerken, bruggen
en gebouwen. Van 7 december tot 20 januari
kunnen we wandelen of varen langs lichtsculpturen
van hedendaagse kunstenaars en langs bijzonder
aangelichte gebouwen en bruggen. De stad volgt
hiermee de succesvolle voorbeelden van Lyon en
Gent en Berlijn, waar de lichtfestivals vele bezoekers
trekken. Het Amsterdam Light Festival moet een
jaarlijkse traditie in Amsterdam worden.
Licht is emotie en techniek, kunst en
design in de openbare ruimte
Lichtkunst in de openbare ruimte
kan een nieuwe betekenis geven
aan de stad, nieuwe ervaringen,
emoties, interpretaties. Het lokt
uit tot wandelen, tot het verkennen
van de stad in een andere sfeer dan
gebruikelijk. Lichtfestivals maken
een feest van de openbare ruimte,
en inspireren bewoners, toeristen,
professionals en belangstellenden om
met elkaar de lichtkunst te bekijken
en te bespreken. Het Amsterdam
Light Festival heeft als doelstelling
om in 6 weken circa 375.000
bezoekers te trekken, waarmee het in
bezoekersaantallen een van de grotere
festivals van Amsterdam wordt.
De festival directie heeft designers en kunstenaars
uitgenodigd om met ontwerpen te komen. Bij de
beoordeling is met name gekeken of de ontwerpen
mensen bewegen, reacties losmaken, technisch vernuftig
doch uitvoerbaar zijn, duurzaam zijn, bijdragen aan
het Amsterdamse kunstleven, en aantrekkelijk zijn als
visueel object in de openbare ruimte. Op 2 juli heeft
wethouder Carolien Gehrels in de Hermitage symbolisch
het groene licht gegeven en nu liggen de plannen klaar
voor verschillende routes en evenementen.
Routes in de stad
De hele periode van 7 december t/m 20 januari
vormt de Amstel en directe omgeving een Boulevard
of Light. Water, gebouwen, bruggen en bijzondere
lichtkunstwerken nodigen uit voor een verrassende

INGEZONDEN post@binnenkrant.nl

Waterlooplein
Een bijzonder onderdeel van het
lichtfestival zijn de Lampenkappen
bomen op het Waterlooplein.
Pleinmanager Pascale Bonte heeft
samen met de marktkooplieden en
Stadsdeel Centrum het initiatief
genomen. In de Visie Waterlooplein
die onlangs is vastgesteld wordt de
nadruk gelegd op een betere inrichting
en positieve bekendheid met het plein
en omgeving. Het Lampenkappen
bos past in de gedachten om het
plein meer als onderdeel ter zien
van de looproutes en de openbare
ruimte tussen Nieuwmarktbuurt
en Plantagebuurt. De routes van
het Lightfestival komen langs het
Waterlooplein. Er worden 10 bomen
‘geplant’ van 6 meter hoog op het
Waterlooplein en de Zwanenburgwal.
In elke boom komen 50 lampenkapjes
te hangen die met elkaar een grote lampenkap vormen.
Kinderen uit de buurt gaan in samenspel met het Nemo
de lampenkapjes beschilderen. Het thema is ‘dromen’.
Het kunstwerk is een ontwerp van Robbert ten Caten,
hij heeft voor de lichtstad Eindhoven verschillende
lichtsculpturen gemaakt. En lampenkappen passen
natuurlijk prima bij een rommelmarkt.
Op 7 december om 16.00 uur vindt de feestelijke
opening plaats en om 17.00 uur gaat de verlichting van
het kinderlampenkappenbos branden. Daarna stralen
de bomen elke dag hun licht uit tussen 12 uur ’s middags
en 22 uur ’s avonds, het laatst op 20 januari 2013.
Marijke Storm

Christmas Canal Parade

Op 28 juni overkwam ons gezin een ramp.
Thomas liep over de brug en werd slachtoffer van de
ontploffing van een woonboot in de Oude Schans.
Vanaf dat moment werd ons leven zwart en overleefden we
alleen nog met de moed der wanhoop in het AMC.
De vooruitzichten waren aanvankelijk angstig en onzeker.
Gelukkig heeft Thomas het ongeluk overleefd.

Zaterdag 15 december 2012
Van 18:30 uur tot 21:00 uur

1 18:30 uur Start Korte Prinsengracht.
2 18:45 uur Aankomst Westermarkt.
3 19:00 uur Aankomst Leidsestraat.
4 19:15 uur Aankomst Vijzelstraat.
5 19:30 uur Aankomst Amstel.
6 20:00 uur Eindpunt Oosterdok.

Na een maand kwamen we weer thuis en hoorden we hoe
intens de mensen in de buurt met ons hebben meegeleefd.
Buurtbewoners spraken ons aan op straat om te vertellen
hoe ze met Thomas en ons hebben meegevoeld en veel aan
ons gedacht hebben.
We willen iedereen, vrienden, bekenden en onbekenden
die zich voor Thomas hebben ingezet en aan hem hebben
gedacht hartelijk bedanken. De hulp, vele kaarten,
cadeaus en in het bijzonder al jullie positieve gedachten,
schietgebedjes, kaarsjes en medeleven helpen Thomas en
ons nog steeds om vol te houden.

blik op de Amstelrivier. En van 14 december t/m 30
december is er een route vanaf het Nemo langs de
Plantage en de Hermitage naar het Waterlooplein
met 19 lichtsculpturen. Het festival wordt mogelijk
gemaakt door cultureel ondernemend Amsterdam en in
samenwerking met de kennisinstituten in de stad.
De kunstwerken komen deels uit andere steden in
Europa, deels worden ze voor Amsterdam gemaakt.
Voor informatie zie www.amsterdamlightfestival.com

Vanaf 7 december baden diverse panden ter gelegenheid van 400 jaar
grachtengordel in een feeëriek, zacht vitrage van licht. Dit door middel van een
energiezuinige LED-module die is ingebouwd in de grachtenlantaarns.

Illuminade 14 december t/m 30 december, 17:00 - 22:00 uur
Boulevard of light 7 december t/m 20 januari, 17:00 - 22:00 uur
Locatie 			Ontwerp
1 NH Doelen Hotel 		
2 Universiteitstheater
3 Hotel de L’Europe 		
4 De Munttoren 		
5 Amstel voor Stadhuis
6 Muziektheater/Stadhuis
7 Blauwbrug 		
8 Amstel voor Hermitage

We zijn ontzettend blij dat het beter met hem gaat. Thomas
herstelt en gaat nog steeds vooruit. Gezien zijn ernstige
verwondingen gaat het nu wonderlijk goed met hem.
We hebben nog een lange weg te gaan en vertrouwen er op
dat zijn herstel zich voortzet en dat ons leven weer lichter
wordt.

9 Magere Brug 		
10 Carré 			
11 Hogesluisbrug 		
12 Amstel Hotel 		

Claudia Reh
Claudia Reh
Philips Gevel illuminatie
Peter Doeswijk
Janet Echelman
Wijnand van der Horst
Instituut Lichtontwerpen
Pol Marchandise & Mostafa Hadi
Koert Vermeulen & Marcos Viñals Bassols
Titia Ex
BeamSystems
Mary–Anne Kyriakou & Ingo Bracke
Avontuur Gevel Illuminatie

Bedankt namens Thomas, Hortense, Geoff en Julia

A Waterlooplein 		
B Heineken Experience

Robbert ten Caten
Heineken® Design Team

Locatie 			Ontwerp
1 Stadhuis (binnen) 		
2 Amstel voor Stadhuis
3 Amstel voor Hermitage
4 Hermitage voor Kinderen
5 JD Meyerplein 		
6 Hortus Plantsoen 		
7 Hortus Plantsoen 		
8 Hortus Botanicus 		
9 Hortus Botanicus 		
10 Hortus Botanicus 		
11 Wertheimpark 		
12 Plantage Parklaan 		
13 Scharrebiersluis 		
14 Schippersgracht 		
15 Scheepvaartmuseum
16 Oosterdok 		
17 NEMO 			
18 Loopbrug Oosterdok

Arup-Rogier van der Heide-HvA
Janet Echelman
Pol Marchandise & Mostafa Hadi
Koert Vermeulen & Marcos Viñals Bassols
OCUBO The City of My Dreams
Blauwe Uur LIGHT / House
Minor Lighting HvA
Tamar Frank
Philipp Artus l
Titia Ex
Andrea Dröes
Tom Dekyvere en Han van der Tol
Light Lab
Wilhelmusvlug en Patrick Avontuur
HvA
Mr. Beam Projectie
Selectie Christmas Canal Parade
Jonas Vorwerk en Yoren Schriever
Rombout Frieling en Luuk van Laake

WINTER 2012
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Smelt het ijs in je hart, een pleidooi voor spirituele klimaatverandering www.icewisdom.com

Huis De Pinto:

afscheid en nieuw begin
Het was vol in het Huis De Pinto op 14 november
2012. Buurtbewoners en relaties kwamen bij elkaar
vanwege de laatste dag dat de bibliotheek in het
Huis De Pinto was geopend en vooral om afscheid te
nemen van Liesbeth Pijper. Het is duidelijk: het Huis
De Pinto leeft bij de bewoners van het Stadshart,
het is het sociale hart van de buurt. En dat zal ook
zo blijven. De initiatiefgroep Huis De Pinto werkt
plannen uit om vanaf maart 2013 het pand te
heropenen voor ontmoetingen en sociale activiteiten.

functie krijgt. De mooie leeszaal, de voorruimte, de
kantoorruimte, de keuken blijven daarmee openbaar en
toegankelijk voor bezoekers. Het Rembrandthuis gaat
de bovenverdieping en de vroegere kinderbibliotheek
gebruiken. Sinds voorjaar 2012 werkt een actieve
buurtgroep aan invulling van het programma plus
begroting. Het pand komt nu leeg, Stadsherstel gaat
het opknappen, de Stichting Huis De Pinto gaat het
vanaf 1 januari huren, daarna schilderen en inrichten en
toewerken naar de opening per 1 maart 2013.

worden eetavonden georganiseerd. Er leven ook ideeën
over het opzetten van een ruilbeurs voor boeken en het
bestellen van boeken bij de OBA Oosterdokseiland.
De plannen krijgen vorm, in november is een begroting
en een activiteitenplan ingediend, het Stadsdeel
geeft een subsidie, andere inkomensbronnen worden
verkend (Vereniging van Vrienden, abonnementen,
benefietavonden). Er kunnen betaalde cursussen
of workshops worden gegeven of verhuur van
de ruimten voor externe bijeenkomsten. Maar de
buurtontmoetingsplek staat voorop.

35 jaar midden in de buurt
Vanaf de restauratie in 1973 – 1975 is het historische
pand een symbool geweest voor de wederopstanding
van de Nieuwmarktbuurt. Toen stond het pand nog in
een kale zandvlakte, nu in een levendige en succesvolle
buurt. Al die tijd was het een van de weinige sociale
ontmoetingsplekken voor bewoners. De bibliotheek is
nu weg, de actie ‘Pintobieb moet blijven’ was krachtig,
maar het lukte niet de bieb open te houden na de
oplevering van de grote bibliotheek op het Oosterdok.
In 2011 heeft het bestuur van Stadsdeel Centrum het
besluit genomen dat de benedenverdieping een openbare

Ontmoetingsplek
De kerngedachte bij de plannen is ‘ontmoeten’, een
plek hebben voor de buurt en door de buurt. Het Huis
De Pinto als nieuwe ontmoetingsplek in de buurt, met
allerlei mogelijkheden voor alle leeftijden. Mieke
Lokkerbol van de werkgroep Huis De Pinto vertelt over
de ideeën. Het pand moet zoveel mogelijk open zijn,
overdag en ’s avonds. In de avonden worden activiteiten
en cursussen gegeven. De prachtige zaal houdt de
leestafel met kranten en tijdschriften.
Het ‘ontmoeten’ betekent ook het uitwisselen van
verhalen over de buurt en over bijzondere groepen en
bewoners. Er worden literaire avonden georganiseerd,
lezingen, muziek, maatschappelijke debatten,
schrijfcursussen. De Spinoza kring komt regelmatig bij
elkaar. Voor kinderen komt er een voorleesclub. Soms

1000 Vragen over Amsterdam

Proef, ontdek en beleef de joodse keuken

Op hoeveel palen staat Het Scheepvaartmuseum? Waar
ligt Rembrandt van Rijn begraven? Hoeveel fietsen zijn er
in Amsterdam? Van wie is het Rijksmuseum? Wat is het
Mirakel van Amsterdam?
Het zijn vijf voorbeeldvragen uit de nieuwe, informatieve en
tweetalige (NL/ENG) uitgave 1000 Vragen over Amsterdam.
Elke vraag heeft drie mogelijke antwoorden, om zo de
interactie tussen gebruikers te vergroten. Jong en oud,
studenten en expats, toeristen en bewoners, zakenmensen
en andere geïnteresseerden leren met 1000 Vragen over
Amsterdam op een leuke en eenvoudige manier de historie en
cultuur van de stad door en door kennen.
Er zijn meer dan vijftig culturele instellingen in de waaier
opgenomen, van het Van Gogh Museum en EYE tot het Theo
Thijsen Museum en Max Euwe Centrum, en van de Heineken
Experience en de Ajax Experience, tot het Sexmuseum en het
Rijksmuseum.
Het concept is bedacht door Henri van Poll. “Toen ik in 2005
in Amsterdam kwam wonen, had ik wel duizend vragen over
de stad. Ik ben eerst alle musea gaan bezoeken, om zo de stad
echt te leren kennen. En er zijn zo veel leuke en onbekende
weetjes. Die staan nu in 1000 Vragen over Amsterdam. “
www.1000vragen.nl

Van kippensoep tot matzes, van kugel met peren tot gefilte
fisj: joodse gerechten worden in de hele wereld gegeten.
Door de wisselwerking met allerlei culturen is deze keuken
heel divers. Het Joods Historisch Museum presenteert van
21 december 2012 tot en met 5 mei 2013, voor het eerst
in Nederland, een tentoonstelling over dit onderwerp:
Lekker joods. Een wereld op tafel. Centraal staat een
van de belangrijkste aspecten van het joodse leven door
de eeuwen heen: eten. Een expositie waar de bezoeker de
joodse keuken kan proeven, ontdekken en beleven.
De joodse spijswetten en de diaspora zijn van oudsher
bepalend voor de joods-culinaire cultuur. De voorschriften
roepen vragen op: Waarom gaan melk en vlees niet samen?
Hoe zit het nou precies met de rituele slacht en waarom mag
er op zaterdag niet gekookt worden? Op deze vragen en
verwante thema’s, zoals de joodse wortels van de Zeeuwse
bolus, de New Yorkse bagel en de Surinaamse pom, krijgen
bezoekers van het museum antwoord.
De expositie is een ontdekkingstocht door de joodse
keuken, met eten als drager van geschiedenis, traditie, feest
en rituelen. Belangrijke gerechten en ingrediënten komen
aan bod. Een unieke verzameling van honderden joodse
kookboeken uit de hele wereld neemt een prominente plaats
in op de tentoonstelling. Er is keukengerei te zien dat niet
iedereen meteen bekend voorkomt, zoals een sjabbatoven, een

Inzet van bewoners
De Stichting Huis De Pinto krijgt binnenkort een nieuw
bestuur. En in overleg met de buurt worden de ideeën
verder uitgewerkt. De ontmoetingsplek voor de buurt
zal vooral ook draaien op vrijwilligers. Veel functies en
taken liggen in het verschiet: het beheer van de leeszaal,
receptie, organiseren van activiteiten, beheer van de bar,
boekhouding, meedenken over activiteiten, verzorgen
van publiciteit. Bewoners worden uitgenodigd om hun
kennis en kunde in te zetten. Aanmelden is mogelijk per
e-mail: contact@huisdepinto.nl.
Er is nog veel te doen voor maart 2013 en ook daarna,
maar het nieuwe hart van de buurt klopt al krachtig.
Marijke Storm

sjaletpot, een kugelvorm, een mergboor en een bugchecker.
Op vaste dagen en tijdstippen kunnen bezoekers joodse
etenswaar proeven. Daarnaast staan veel gerechten uit de
tentoonstelling deze maanden ook op de menukaart van het
Museumcafé.
Speciaal voor Lekker joods is een culinair
evenementenprogramma ontwikkeld. Zo is er een
kugelwedstrijd met Johannes van Dam en een koosjere
wijnproeverij in de Portugese Synagoge. Ook zijn er
kookworkshops, kinderkookcafés en worden er verschillende
‘eetfilms’ vertoond.
Ter gelegenheid van de expositie geeft het JHM samen met
De Kookboekhandel het boekje Lekker joods uit over de
Nederlands-joodse keuken, met onder andere veertig recepten
en een voorwoord van de bekende kookboekenschrijfster
Claudia Roden. Zij opent tevens de tentoonstelling.
www.jhm.nl

春節

Chinees Nieuwjaar, 10 februari 2013

水陰蛇癸巳 4710

Asian Food Festival op de Nieuwmarkt

恭賀新禧

新年快樂

恭喜發財
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Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein
Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit
Buurtraad Amstelveld

Maandag 28 januari en 25 maart
20.15 - 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

AMSTELVELDBUURT
Na terugkomst in zijn oude Amsterdam, sloot hij zich
aan bij de kerkgemeente van de Amstelkerk en greep als
vanzelfsprekend meteen ook hier naar de bezem.
De zandbak en speelplek komen als eerste aan de beurt.
Tot vrees en verbazing van sommige (slordige) ouders.
Dan volgt opruiming van glas, plastic, blik en papier.
Als er nog tijd over is worden blad en zand tot hoopjes.
Zelfs de ‘hangjongeren’ weten hem te waarderen, maar
iets meer hulp van buurtgenoten zou zeer welkom zijn.

De man die onverstoord het Amstelveld schoon veegt
Roy Brussé, gepensioneerd straatpsycholoog, bezemt al
geruime tijd als vrijwilliger het Amstelveld aan kant.
Zijn ‘hobby’ begon in Haarlem waar hij zich stoorde aan
de toenemende vervuiling in het Kenaupark. Sindsdien
maakte hij daar tweemaal daags een opruimrondje.
En met succes; de sfeer verbeterde er zienderogen.

Mensen Zonder Papieren
Roy is actief bij de Occupy-beweging en vraagt met
zijn Stichting Het Goede Doel aandacht en steun voor
de zogenaamde ‘illegale asielzoekers’; mensen zonder
papieren, zonder onderdak, zonder geld, zonder recht op
onderwijs, zonder uitzicht.
Helpt u mee? Mail: royvanhaarlem@hotmail.com
en bezoek zeker ook eens: www.servethecity.nl

Oud & Nieuw
Over een paar weken ligt 2012 alweer achter ons en
is het jaar 2013 een feit. Eén tel na de jaarwisseling
start de Nationale Politie en behoort de Regiopolitie
Amsterdam-Amstelland tot het verleden.
De Nationale Politie wordt onderverdeeld in
10 regionale eenheden + 1 landelijke.
De regionale eenheid Amsterdam zal gaan bestaan
uit 17 basisteams, waaronder de basiseenheid
Centrum Amstel die gevormd zal worden door de
huidige wijkteams IJtunnel en Prinsengracht.
Hoewel de reorganisatie pas 1 januari 2013 formeel van
start gaat, zoeken wij nu al de praktische samenwerking
en bundelen de krachten van deze twee wijkteams.
U kunt er van op aan dat ik als buurtregisseur van
de Utrechtsebuurt, mijn uiterste best zal doen om de
beschikbare capaciteit in te zetten op de “topics” in
onze buurt. Denk daarbij o.a. aan het Frederiksplein, de
Utrechtsestraat, de aanpak van (straat)overlast en het
tegengaan van woninginbraken.
Met het instellen van de wijkteams werd in Amsterdam
de politie dicht bij de burger gebracht. Vanuit mijn rol
als buurtregisseur zal ik er op buurtniveau voor zorgen
dat de politie, ook in de nieuwe organisatie, dicht bij de
burger blijft.
De samenwerking zoals ik die in het afgelopen jaar
met velen van u heb opgebouwd, zet ik dan ook graag
voort in het nieuwe jaar. De informatie die ik mocht
ontvangen n.a.v. mijn artikel over het Frederiksplein
in de vorige Binnenkant, is daar een mooi voorbeeld
van. Onder meer via e-mail ontving ik foto’s en details
betreffende overlastveroorzakers en onveilige situaties.
Daarmee konden wij de afgelopen maanden ons toezicht
gerichter inzetten en kregen we meer zicht op de
dadergroep. Hartelijk dank daarvoor.
Ik wens u fijne feestdagen en een veilig maar vooral
gezond 2013

Ronald Pronk

Inspecteur van politie
Buurtregisseur Utrechtsebuurt
0900-8844 (geen spoed/wel politie of contact buurtregisseur)
112 (spoed) (112 daar vang je boeven mee)
Prinsengracht-buurtregie@amsterdam.politie.nl
VOLG MIJ NU OOK OP TWITTER: @PAA_Utrechtsebt

Buurt
in Balans

Op woensdag 19 september organiseerde wijkcentrum d’Oude Stadt
de discussieavond ‘Buurt in Balans’ in de Amstelkerk. De avond was
bedoeld om de mening te peilen van bewoners over het leefklimaat
in de binnenstad en ter inspiratie om actief te zijn in de eigen buurt.
De avond werd boven verwachting goed bezocht door jonge en oude
binnenstadbewoners, buurtondernemers en politici.
Zij bogen zich over de vraag: wanneer is een buurt in balans?
en wat kunnen we zelf doen als de balans verstoord is?

Drie inspirerende buurtbewoners
Drie buurtbewoners vertelden aan het publiek hoe zij
invloed hebben uitgeoefend op hun eigen leefomgeving.
Welke verandering zij samen met andere buurten te
weeg hebben gebracht. Albert-Jan Tuijn (Amstelveld)
is al vier decennia actief in zijn buurt en weet hoe het
reilt en zeilt in de politiek. Er is door bewonersgroepen
veel gerealiseerd voor de omgeving van het Amstelveld.
Bijvoorbeeld was het Amstelveld voorheen een
parkeerterrein in de jaren ’70, nu is het een mooi buurten speelplein. En dankzij de werkgroep Bomen zijn de
prachtige vleugelnootbomen behouden. Daarnaast zet
hij zich nog steeds in voor het wijkcentrum en is er ten
behoeve van de Amstelveldbuurt gebruik gemaakt van
de kennis van het wijkcentrum.

schuurpapier, verf en kwasten. Henri van Poll merkte
op dat er een dilemma kan ontstaan, moeten bewoners
reparaties zelf uitvoeren die geen prioriteit bij de
gemeente hebben?

Mark Bakker (Tabakspanden, Spuistraat) zet zich ook
al jaren in voor de invulling van de Tabakspanden
als ondermeer creatieve broedplaats. De eigenaar
De Key wil daar koopwoningen en op de begane
grond bedrijfsruimte creëren. Mark Bakker en andere
buurtbewoners strijden voor behoud van de sociale
functie van de Tabakspanden en creatieve bedrijvigheid.
Dit trekt volgens hen diversiteit van burgers aan, zorgt
voor werkgelegenheid en sluit aan bij ‘Amsterdam,
Creatieve Stad’.

Volgens de binnenstadbewoners worden er teveel
vergunningen afgegeven en worden deze vervolgens
niet gehandhaafd omdat het aan mankracht en kennis
ontbreekt. Daarnaast constateren binnenstadbewoners
dat het toerisme ook een keerzijde heeft op het
leefklimaat in de binnenstad. Er is onrust omdat er
ontvolking in de binnenstad dreigt te komen. Een
belangrijke veroorzaker is (illegale) short stay. Maar ook
van de overlast van luchtvervuiling door het toenemende
werkverkeer o.a. toeristenbussen in de binnenstad, de
steeds sterker uitbreidende horeca en overschrijding van
de terraslijnen en het toenemende zwerfvuil hebben de
binnenstadbewoners meer dan genoeg.

Henri van Poll (Nieuwmarkt) nam het initiatief om
de afgebladderde banken op het Zuiderkerkhof op
te knappen. Hij begon de klus alleen, maar al gauw
kwam er van verschillende buurtbewoners onverwachte
hulp. Dit motiveerde hem om een Facebookpagina te
openen genaamd Door Bewoners Voor Bewoners. Sinds
de klusactie op het Zuiderkerkhof is het gevoel van
veiligheid enorm verbeterd. Voor de gemeente waren de
verveloze banken geen prioriteit. Henri van Poll vond
de weg naar het wijkcentrum en kreeg subsidie voor

Handhaving en Toerisme
Na de Pauze kwamen Yellie Alkema
(deelraadvoorzitter) en Eisse Kalk (Stichting Agora
Europa) aan het woord. Beiden betoogden dat de
politiek actieve burgers nodig heeft. Er volgde een
stevige en interessante discussie onder het publiek.
Duidelijk werd op deze avond dat het evenwicht
verstoord is in de binnenstad. Verder kwam naar voren
dat de aanwezige bewoners zich al enorm inzetten om
hun buurt in balans te krijgen.

Om verder na te denken over de vraag wanneer
een buurt in balans is en hoe dat gezamenlijk met
buurtbewoners tot stand kan komen, heeft het
wijkcentrum een werkgroep opgericht.
Als u een bijdrage wil leveren aan deze werkgroep bel
020-638 22 05 of mail naar florian@oudestadt.nl
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hou van jezelf, die liefde is de beste medicijn

Jaarplan 2013 Zuidelijke Binnenstad

Een greep uit de 11 pagina’s van het (concept)jaarplan

Bij vorst heeft het Amstelveld een eigen mini-ijsbaan
Deze jaar geen winterpretpark op het Rembrandtplein
maar de statige bronzen Nachtwacht-beeldengroep.
Organisator Stuy van ‘Winterland’ met zijn ijsbaan,
koek en sopie ziet ditmaal meer brood in Hoofddorp.
Daar lusten ze best wel zijn worst, patat en schiettent.
Misschien lukt het hem eind 2013 eindelijk toch een
heuse ‘hoogwaardige Kerstmarkt’ voor elkaar te krijgen.
Op Koninginnedag 2013 zal het Amstelveld het eens
zonder ‘traditioneel’ mega-evenement moeten doen.
In 2012 werden ruim 5.000 bezoekers geteld; dik boven
het vergunde aantal. Achter dubbele beglazing werd tot
90 decibel gemeten. Politie en hulpdiensten kregen het
benauwd. Omwonenden vluchtten met hun kinderen.
Natuurlijk mag café Nel op Koninginnedag wel een
normaal feest organiseren. Haar klantenkring telt
gelukkig een heleboel fantastische muzikanten. Luister
maar eens op de maandagavond. Het komt vast goed.

Gebiedsontwikkeling
Op de uitgaanspleinen Leidseplein en Rembrandtplein is
de ambitie om het aantal geweldsdelicten terug te dringen.
Voor het Leidseplein en omgeving wordt gewerkt aan een
herinrichtingsplan in overleg met de buurt.
Handhaving
- fietsparkeren op het Rembrandtplein;
- het laden en lossen op het Rembrandtplein;
- de Utrechtsestraat (afval, uitstallingen en geluid).
Belangrijke bouwprojecten
- Het Prinsengrachtziekenhuis;
- Paleis van Justitie (Prinsengracht);
- Gebouw Duintjer (Vijzelstraat 66-68);
- Kerkstraat 58+60;
- Heinekenhoek (Leidseplein)
Werkzaamheden in de openbare ruimte
In 2013 worden de Herengracht bij het nieuwe hotel Waldorf
Astoria, de Kerkstraat tussen Amstel en Utrechtsestraat, en de
Leidsekade aangepakt.
Jeugd en Onderwijs
Eind 2013 is de oplevering van het gebouw de Vijzelhof voor
basisschool De Kleine Reus en de buitenschoolse opvang
De Brede Reus. Het bijbehorende dak wordt tegelijkertijd
opgeleverd als nieuw schoolplein.
Burgerparticipatie
Naast de meer traditionele overlegvormen werkt het stadsdeel
aan het (beter) inzetten van nieuwe communicatievormen,
social media en het benoemen van sleutelfiguren per buurt
of gebied. In het laatste geval gaat het om mensen die veel
kennis hebben van een buurt, relevante ontwikkelingen in een
buurt, of op een andere manier een bijdrage kunnen leveren,
gevraagd of ongevraagd.

De Acacia in de Utrechtsedwarsstraat mag voorlopig
blijven. Tot vreugde van de jarige Anneke en haar vele
buurtgenoten bleek de door het stadsdeel gehuurde
reuze-vrachtwagen probleemloos langs de boom te
kunnen. Wel had de vrachtwagen grote moeite om de
Utrechtsesdwarstraat in te komen (ruim een kwartier
wurmen, een scheef paaltje en een file op de Amstel).

De voorzitter van de bezwaarschriftencommissie kijkt toe.

Betaalbare huurwoningen verdwijnen snel
Rond 2005 begon in stadsdeel Centrum de verkoop
van sociale huurwoningen op de oostelijke eilanden.
Tegenwoordig verkopen woningcorporaties ook in de
Jordaan, de Nieuwmarkt en het stadshart. En steeds
meer woningen krijgen een vrijesectorhuur.
Blijven er wel genoeg woningen over voor mensen
met een lager inkomen?

erg groot en omvat ook stadsdeel Zuid, Oud-West,
het betere deel van Zeeburg, Overhoeks (Noord) en
de Houthavens. Stel dat in de Houthavens een deel
van de nieuwbouw sociale huur wordt, dan betekent
dit dat corporaties in de binnenstad hetzelfde aantal
woningen in de verkoop mogen doen. Zo worden de
aanbiedingsafspraken uitgelegd.

De voorraad betaalbare huurwoningen wordt
snel kleiner. Daarmee verandert ook de
bevolkingssamenstelling in de binnenstad.
Dat komt door verkoop van corporatiewoningen,
door de Donnerpunten, door alle huurprijsverhogende
maatregelen uit het nieuwe regeerakkoord, de
monumententoeslag, het samenvoegen van woningen en
de extra punten voor een hoog energielabel.
Aldus komen de woningen boven de liberalisatiegrens
van € 664 uit. De verhuurder
mag dan vragen wat hij wil.
Twee voorbeelden,
binnengekomen bij het
Wijksteunpunt Wonen: een
etage van 30 m2 waar een
corporatie ruim €500 voor
vraagt en een etage van 55 m2 met een vraagprijs van
€ 1.315 per maand.
Het mag duidelijk zijn dat mensen met een lager
inkomen geen vrije-sectorhuur kunnen betalen; ook kan
de huurtoeslag dit nooit bijbenen.

Bewoners van de oostelijke binnenstad vinden dat
er ook naar het wijkniveau gekeken moet worden.
Anders zou je in bepaalde buurten alleen rijke
bewoners overhouden. Ze zijn bezig hierover een
themabijeenkomst te organiseren waarvoor ze ook
politici, huurdersgroepen, verenigingen van eigenaars en
woningcorporaties willen uitnodigen.
In 2012 was het streefcijfer voor ‘marktgebied-1’ 1830
betaalbare sociale huurwoningen (153 per maand).
Om het streefcijfer te halen,
schrijft de SP, zouden er van
augustus tot en met december
320 woningen per maand
moeten worden aangeboden.
Maar tot augustus zijn in
totaal slechts 223 woningen
met een huurprijs onder de € 554 aangeboden.
Kortom, de aanbiedingsafspraken worden niet gehaald
volgens de SP.

Voor een etage van 30 m2
vraagt een woningcorporatie
ruim € 500 per maand

Volgens een onderzoek van de SP slinkt de betaalbare
woningvoorraad zo snel dat het streven naar de ‘de
ongedeelde stad’ niet meer wordt gehaald. En dat is
tegen de afspraak.
De Amsterdamse corporaties, de stadsdelen, de
gemeente en de Huurdersvereniging Amsterdam zijn
in 2010 overeengekomen dat ze elk jaar in de hele
stad 7500 lege woningen met een betaalbare huurprijs
moeten overhouden voor woningzoekenden met een
lager inkomen. Die ‘aanbiedingsafspraken’ klinken
mooi, maar het gaat er natuurlijk om hoe ze worden
gemonitord. Dat gebeurt helaas niet per stadsdeel. Het
gebied waar Centrum onder valt (marktgebied-1), is

Maar dat is nog niet alles. Wat zijn de gevolgen van
het nieuwe regeerakkoord? Het Wijksteunpunt Wonen
heeft erop gewezen dat de rechtszekerheid ernstig in de
knel komt als de huurprijs op de WOZ-waarde wordt
gebaseerd in plaats van op het puntenstelsel.
Het puntenstelsel is civiel recht. De huurcommissie is in
het leven geroepen om huurders en verhuurders op een
laagdrempelige, vlotte manier toegang te geven tot het
recht als ze het niet eens zijn over de huurprijs.
De WOZ is iets heel anders: belastingrecht. Wie de
hoogte van de WOZ-waarde wil aanvechten, komt
tegenover de machtige overheid te staan en moet
uiteindelijk naar de bestuursrechter. Een geschil
aanhangig maken, kan vele jaren duren. Al die tijd kan
de huurcommissie geen uitspraak doen.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de doorstroming
op de vastgelopen woningmarkt te stimuleren, maar
zullen huurders kopschuw maken. Wie durft er nog
te verhuizen? Om je heen zie je de ene na de andere
huurwoning in de verkoop gaan of naar de vrije sector
verdwijnen. Wie had dat twintig jaar geleden ooit
kunnen denken.
Wijksteunpunt Wonen Centrum

Huren volgens Rutte-Asscher
1. De huurprijs mag tot marktniveau stijgen. Bij
huurders met een inkomen tot € 33.000 mag de huur
met 1,5 procent plus inflatie omhoog.
Bij een inkomen tussen € 33.000 en € 43.000 mag
de huur 2,5 procent plus inflatie stijgen. Maar bij een
inkomen van meer dan € 43.000 mag de verhuurder
6,5 procent huurverhoging boven de inflatie vragen.
2. Het beschermende puntenstelsel wordt
afgeschaft, maar de huurtoeslag blijft bestaan.
De maximaal toegestane huur wordt 4,5 procent van
de WOZ-waarde. In Amsterdam komt het overgrote
deel van de huurwoningen daardoor bij een nieuwe
verhuring potentieel buiten de huurprijsbescherming
te liggen.
3. Woningcorporaties krijgen een extra
belastingheffing, maar niet voor huurwoningen in
de vrije sector. De heffing stijgt evenredig met het
toenemend gebruik van de huurtoeslag.
De overheid wil in 2013 € 45 miljoen afromen,
oplopend tot € 1,19 miljard in 2017.
In de corporatiewereld klinken twijfels: is dit wel
rechtsgeldig?
4. Woningcorporaties gaan weer onder gemeentelijk
toezicht vallen (als dit rechtsgeldig is).
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De WinterSchilder !
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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. 624 13 63

- Seeking Peace of Mind -

ZusterJansen
Particuliere Thuiszorg

Voor zorg welke
aansluit op uw
wensen...
...uitstekend verzorgd
door Zuster Jansen!

Waarom Zuster Jansen?
Verzorging en verpleging op niveau
Kleine vaste zorgteams
Uitstekende referenties
Persoonlijk betrokken
Zorg afgestemd op uw wensen
In uw eigen vertrouwde omgeving

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

Wanuskéwin
Tijdloze boeken, muziek en kado’s.

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 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.

Ook workshops en readings
Tijdloze boeken, muziek en kado’s.
Ook workshops en readings
Body Mind Spirit

Ferdinand Bolstraat 28
1072 LK Amsterdam
Tel: 020-679 4649
e-mail: books@wanuskewin.nl

Brasserie LONDEN staat voor een
gezellige High Tea, lekkere kop
koffie of thee, maar ook voor een
smakelijke lunch of diner!
Voor de decembermaand zijn
er leuke specials. Feel welcome!
Brasserie LONDEN
020 523 1037
Westeinde 26 www.brasserielonden.nl
Amsterdam
eat@brasserielonden.nl

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

Zuster Jansen
Asterweg 19 D12 I 1031 HL Amsterdam
Tel: 020 - 63 66 837
www.zusterjansen.nl

info@zusterjansen.nl

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

info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com
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Lezingen

Lezingen
Muziek
Clubs
Cursussen

12 december Oost-Berlijns dagboek Egbert Jacobs, van
maart 1989 tot 3 oktober 1990 Ambassadeur van Nederland
in Oost-Berlijn. Over de laatste maanden van de DDR.

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

9 januari Osteopathie Michael Pallat, osteopaat en
buurman van de Tweede Uitleg. Over geneeskunde op lange
afstand: waarom hij bij schouderklachten soms in de buik
gaat werken. Geneeskunde met een bijzondere filosofie.

Exposities
Films
En vooral
Gezelligheid
VRIJWILLIGERS GEZOCHT !
ZIN OM MEE TE DOEN ?
Hoe meer bezoekers een handje helpen
des te gezelliger het wordt
Ons enthousiaste team van gastvrouwen
en gastheren zoekt uitbreiding
Onze keukenploeg wil graag assistentie
Wie heeft een idee voor een nieuwe activiteit ?
Kom eens langs voor informatie!

Openingstijden

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

De sociëteit is gesloten
van 21 december tot 4 januari

a Christmas Carol

Woensdag 19 december, inloop vanaf 14.30 uur
Als afsluiting van het Dickensjaar vertonen we van 15.00 tot
16.00 uur de film gebaseerd op het beroemdste kerstverhaal
aller tijden. Vooraf en na afloop uiteraard kerstlekkernijen.

Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 4 januari van 16.00 tot 18.00 uur
Tijdens de receptie wordt een bijzondere
verkooptentoonstelling gehouden van textiele kunst van
Yvonne Fleury

Poëzie-middag

Woensdag 30 januari 14.30 uur
met schrijver/dichter
Jan-Simon Minkema

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

Gratis Mantelzorglunches

7

BINNENK ANT 60

23 januari Seksuologie Liesbeth Stam, seksuologe, coach
bij partnerrelatieproblematiek en voorheen werkzaam op de
poli van het AMC. Over de werkwijze van de seksuoloog
anno 2013 en de vruchtbare samenwerking tussen arts en
psycholoog.
13 februari De Wijkagent Ronald Pronk, onze wijkagent,
die landelijk in het nieuws kwam met zijn kritiek op de
invoering van de Nationale Politie. Hij vertelt over het
dagelijks leven op straat en de veiligheid in onze buurt.
27 februari Hersenen en muziek Peek le Coultre,
kinderneuroloog, kenner van de functie van het brein.
Over wat muziek in onze hersenen doet, met name over de
evolutionaire aspecten in relatie tot taal.
13 maart Ik ben ik; ik en mij Dolph Kohnstamm,
ontwikkelingspsycholoog. Sommige volwassenen herinneren
zich uit hun kinderjaren een plotseling doorbreken van
zelfbesef. Een moment waarop ze voor het eerst naar
zichzelf keken.
27 maart Passiemuziek Lieke Blom, musicologe en
enthousiaste muziekdocente in de Tweede Uitleg. Enkele
dagen voor Pasen vertelt zij over de ontwikkeling van de
passiemuziek vanaf de aanvang tot Bach.

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
16 januari: Eén van de beste filmkomedies aller tijden van
Billy Wilder. Joe (Tony Curtis) en Jerry (Jack Lemmon)
zijn per ongeluk getuige van een criminele schietpartij. Ze
slaan op de vlucht en vermommen zich als Josephine en
Daphne, de nieuwste leden van een meisjesjazzband. Alles
gaat perfect totdat een zangeres met liefdesverdriet (Marilyn
Monroe) ten tonele verschijnt. (1959)
6 februari: Hartverwarmende Franse komedie van
Stéphane Robelin met o.a. Jane Fonda en Geraldine
Chaplin. Over vijf gepensioneerde vrienden: charmante
vrouwenversierder Claude, bevlogen politiek activist Jean,
zijn nogal burgerlijke vrouw Annie, hartstochtelijk feministe
Jean en haar partner Albert, die een pure bon vivant is. En
deze totaal verschillende mensen willen in één huis gaan
samenwonen! (2011)
Op last van de brandweer geldt: bij grote belangstelling vol is vol

20 februari: Onvergetelijke Alfred Hitchcock. John
Ferguson (James Stewart) is een gewezen politieagent uit
San Francisco met hoogtevrees. Als privédetective schaduwt
hij Madeleine (Kim Novak) die zich volgens haar man
zeer vreemd gedraagt. Ferguson raakt gefascineerd door de
knappe, suïcidale blondine en belandt in een ingewikkeld
complot waaruit ontsnappen vrijwel onmogelijk is. (1958)
6 maart: Drama onder regie van Xavier Dolan. Een
verliefd stel leidt een gelukkig leven, totdat de man,
Laurence (Melville Poupaud), onthult dat hij vrouw
wil worden, maar wel van zijn vriendin Fred (Suzanne
Clément) blijft houden. Terwijl hij zijn nieuwe identiteit
probeert te ontplooien, moet zij zien om te gaan met een
nieuw leven als partner van een transseksueel. (2012)
20 maart: Ontroerende film van Terrence Malick. Het
leven lijkt de elfjarige Jack toe te lachen. Hij heeft twee
broers en woont bij zijn zorgzame vader (Brat Pitt) en lieve
moeder. Maar de wereld blijkt hard als hij in aanraking komt
met ziekte, lijden en dood. Als volwassen man wordt Jack
(Sean Penn) een verdwaalde ziel in een moderne wereld die
op bijzondere manier zijn weg probeert te vinden. (2011)

Extra Filmarrangement!
De Deense, internationaal bejubelde televisieserie over de
eerste vrouwelijke premier van Denemarken.
Het eerste seizoen van 10 afleveringen van 1 uur.
Een schitterende politieke thriller.
Verspreid over twee zondagmiddagen, 3 en 10 februari,
van 11.30 tot 17.40 uur. Na elke aflevering 10 minuten
pauze. En van 14.50 tot 15.30 uur een High Tea .
Opgeven vóór 15 januari. Toegang € 10,00 voor de twee
dagen (vooruit betalen).

Expositie
Bezichtiging 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 20 december
Roeland Smeets
Gek op kleur en licht
aquarellen, ‘omdat je kunt zien hoe ze zijn gemaakt en je
niets kunt verbergen’
Van 11 januari tot 30 januari
De Donderdagsschilders
De zondagsschilder heeft zijn plek in de kunst veroverd.
Ook de donderdagclub van de weede Uitleg beweegt zich in
die richting.
Opening vrijdag 11 januari van 16.00 tot 18.00 uur
Van 1 februari tot 13 maart
Nella Montfoort
Het Theater van het Leven
Decor voor bizarre sprookjes.
Scènes uit het onalledaagse zijn een onuitputtelijke bron van
inspiratie. Poëzie, erotiek en mysterie.
Opening vrijdag 1 februari van 16.00 tot 18.00 uur
Van 15 maart tot 23 april
Daan Karman
Camera Botanica
Fototentoonstelling met motieven uit de natuur, geïnspireerd
door Japanse kunst.
De nadruk ligt vaak op grafische effecten.
Opening vrijdag 15 maart van 16.00 tot 18.00 uur

Rust zonder Roest, een speurtocht naar onze krachten op latere leeftijd

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
mantelzorglunch in het Claverhuis, Elandsgracht 70.

In het Claverhuis aan de Elandsgracht 70 wordt voor de
derde keer de cursus Rust zonder Roest gegeven.
Deze cursus geeft meer inzicht in de mogelijkheden in de
derde levensfase.

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.

Maandag 17 december van 10.30 - 12.30 uur,
Donderdag 24 januari, 21 februari,
21 maart van 11.30 - 13.30 uur

Ouder worden gaat gepaard met verlies, maar kan ook
winst geven. Focussen op wat je wél kunt is positiever dan
op wat je niet (meer) kunt. Het gaat om het vinden van een
aangename balans in het dagelijks leven; om prettig ouder te
worden en niet in stilte en eenzaamheid.

De cursus vindt plaats op acht maandagmiddagen:
4, 11, 18 en 25 maart, 8, 15, 22 en 29 april van 13.30-16.00.

Elke maand staat er een thema rondom mantelzorg centraal.
U kunt vragen stellen aan een deskundige, ontmoet andere
mantelzorgers en kunt genieten van een heerlijke lunch.
Aanmelding kan tot twee dagen van te voren bij Markant,
Centrum voor Mantelzorg, tel. 020 – 886 88 00
of mail naar info@markant.org
U bent van harte welkom!

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.

De cursus wordt gegeven door Tineke Hermans.
De kosten voor de cursus zijn 40 euro, inclusief een
cursusmap en koffie en thee.
Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers.
De deelname gaat op volgorde van aanmelding.
Aanmelden kan bij

Carolien Marsman
020-719 23 71
c.marsman@ijsterk.nl
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Wetering Verbetering
Komt elke 3e maandag van de
maand bijeen
bijvoorbeeld op 21 januari
20.00 - 22.00 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Parkeergarage Vijzelgracht

Het is bijna een jaar geleden dat het laatste nummer van
de Wetering Verbetering Buurtkrant verscheen. Door
diverse omstandigheden is het niet gelukt om daarna nog
een buurtkrant in papieren vorm uit te brengen.

Boven het diepliggende metrostation is een grote
holle ruimte gratis beschikbaar. Op straatniveau
is er te weinig ruimte voor alle verkeerssoorten en
aangename leefruimte. Het ligt dan ook voor de
hand om daar een P-garage voor auto’s te maken
zodat er meer ruimte voor voetgangers en fietsers op
straatniveau kan komen. Parkeervergunninghouders
uit de omgeving kunnen daar dan parkeren.
Autoliften en schuivende pallets brengen de
onbemande auto’s volautomatisch in en uit de kelder.
Er is plaats voor ca.250 auto’s. De kosten per
parkeerplek worden daarbij geraamd op € 140 à € 300
per maand. Dat is veel meer dan met een hellingbaan.
Maar een hellingbaan is door de vorm van de garage
moeilijk te plaatsen en maakt minder parkeerplaatsen
mogelijk volgens de gemeente. Een dure installatie met
een afschrijving van 40 jaar voor de vervanging en de
onderhoudskosten zijn geen bezwaar stelt de gemeente,
want die worden door anderen betaald. Die anderen zijn
de bezoekers met een auto die de parkeermeters vullen
(nu € 5, later € 10 per uur) en de vergunninghouders.
Die tarieven stijgen met 10% per jaar. Een aantal jaren
blijft dit nog redelijk, maar uiteindelijk wordt dit toch te
duur.
Op de informatieavond van 5 september in het Maison
Descartes was het enigzins tumultueus. Bewoners uit de
Weteringbuurt lieten duidelijk blijken niet onverdeeld
voor deze garage te zijn, vooral vanwege de verwachte
overlast bij de liften. Dit wordt door de gemeente met
berekeningen ontkend. De autoliftgebouwtjes die het
Vijzelgrachtplein ruimtelijk versnipperen zou men liever
kwijt zijn. Met presentaties van ondergrondse tuinen met
lichtkoepels en repetitieruimtes voor bandjes werden
andere mogelijkheden voor de holle ruimte getoond. Dit
geldt vooral voor de ruimte zonder bestemming naast de
autogarage. Wethouder Oranje zegt voor alles open te
staan mits rendabel.
Het streven naar zoveel mogelijk parkeerplaatsen
in de garage is in strijd met het beleid om het aantal
parkeerplaatsen niet te vermeerderen. Ook niet om de
wachtlijst (4 jaar) voor vergunningen in te korten. Door
herbestrating zullen een aantal parkeerplaaten
In de Vijzelhof, Noorderstraat 6-42, komt ook al
een ondergrondse garage, geëxploiteerd door het
commerciële bedrijf P1 uit Den Haag.
Daar hoor je geen woord over bewonersparkeren!

Oogstfeest 7 oktober 2012
Het plan voor een garage onder de speeltuin U.J. Klaren
aan het 2e Weteringplantsoen is al lange tijd van tafel.
De moestuinbrigade heeft de smaak te pakken en maakt
van de zelf gekweekte groenten jaarlijks een heerlijke
diner voor jong en oud(ers).

LEIDSE- WETERING

We betreuren dat allemaal zeer. Het was jaar in jaar uit iedere
keer een feest om de eigen buurtkrant te ontvangen.
Toch lijkt het erop dat het papieren tijdperk definitief achter
ons ligt en overwegen we in de toekomst, ook voor Wetering
Verbetering, een digitale nieuwsbrief uit te brengen.
In die nieuwsbrief zult u berichten vinden over alle projecten
en initiatieven van Wetering Verbetering. U bent van harte
welkom daaraan een bijdrage te leveren.

Uitzicht van Maison Descartes
noodzakelijk verdwijnen. Het gaat dan om plaatsen
op de Vijzelgracht en -straat en de Prinsengracht. Die
kunnen in de garage gecompenseerd worden. Het is
echter fout om parkeerplaatsen weg te halen om de
garage te vullen.
De gemeente wil 67 parkeerplaatsen in de Kerkstraat
opheffen om de fietsroute meer ruimte te geven. Bij een
vooroverleg met ons comité bleek dat het onbekend
was van wie dit ondoordachte idee kwam. Ongeveer
de helft van de lengte van ons Kerkstraatdeel wordt
ingenomen door fietsrekken en invalideplaatsen die niet
elders geplaatst kunnen worden. Een verbreding van
de fietsroute zit er dus niet in. Extra laad- losplekken
zullen een enkele keer van pas komen. De praktijk is dat
kort-parkeerders en brutale langparkeerders deze zullen
gebruiken. Bewoners met kleine kinderen, ouderen en
kleine bedrijfjes parkeren de auto graag dichtbij.

Het Wetering Duurzaam Nieuws dat u het laatste jaar
met grote regelmaat heeft ontvangen, zal zich in die
nieuwe situatie weer toespitsen op de energievoorziening
in de Weteringbuurt en het project waarvoor Platform
31 haar subsidie heeft gegeven: de ontwikkeling van
energieneutraliteit in de buurt. Wetering Duurzaam zal
herkenbaar zijn als één van de vele projecten onder de paraplu
van Wetering Verbetering. Alle projecten samen zetten zich in
voor de Verbetering van de Weteringbuurt.
Momenteel proberen we met een aantal enthousiaste
vrijwilligers de nieuwe nieuwsbrief op poten te krijgen. U
zult daarover nog geïnformeerd worden, ook per folder in
de bus. De bedoeling is om binnen een redelijke termijn
een zo compleet mogelijk emailbestand te hebben van alle
bewoners van de Weteringbuurt. Wij gaan daarvoor de
deuren langs. Maar ook kunt u uw emailadres doorgeven via:
weteringverbetering@gmail.com.
www.gijzelgracht.nl
Tot het zover is zult u nog berichten van Wetering Verbetering
treffen in de Wetering Duurzaam Nieuwsbrief. Voor tips en
www.devijzelamsterdam.nl
commentaar staat Wetering Verbetering natuurlijk open.

Het lijkt mij zinvol om de garage niet groter te maken
dan nodig is en de overige ruimte leeg te laten. Dit kost
niets. In de toekomst kan de parkeernood mogelijk
oplopen of er zijn andere functies die juist dit soort
ruimtes vragen.
Volgens planning wordt in 2013 het programma van
eisen vastgesteld en volgt in 2014 een definitief besluit.
De bouwwerkzaamheden zijn tussen 2015 en 2017,
zodat de garage tegelijk met de Noord-Zuidlijn klaar is.
Carlo van Someren

MAX EUWE CENTRUM
Nabij het Leidseplein zit een
verborgen (schaak-)schat: het
Max Euwe Centrum (MEC),
gevestigd op de eerste etage boven
het grote schaakspel, dat elke
Amsterdammer wel kent.
Er is een tentoonstelling over
Euwe, de enige Nederlandse
wereldkampioen schaken, en een
grote bibliotheek.
Ook is er interessant beeldmateriaal
en kun je leren schaken op de
computer, leuke schaakpuzzels
oplossen en nog veel meer.
Interessant voor jong en oud en
geheel gratis!
We zijn van 12.00-16.00 uur
geopend van dinsdag tot en met
vrijdag en op de eerste zaterdag van de
maand.
Max Euweplein 30a, 020-625 70 17
euwemec@xs4all.nl, www.maxeuwe.nl

Kapot Lieverdje
Nu is ons Lieverdje stuk en weg. Kapotgereden door
weer zo’n arrogante vrachtwagenchauffeur! Het zal me
benieuwen hoe snel hij weer op zijn plaats staat. Al jaren
worden bomen, straat- en stoepmaterialen vernield door
onvoorzichtige en nalatige vrachtwagenberijders. Altijd
ligt de dader op het kerkhof en draait de gemeenschap
op voor de kosten (wij dus). Steeds weer dringen wij er
bij de deelraad en politie aan op handhaving.
Genoeg = genoeg. Nu is eindelijk een keer de dader
gepakt: een grote vrachtwagen in overtreding. Die zal
voor de kosten moeten opdraaien. Dit is een oproep aan
de deelraad om de reparatie daadwerkelijk op het bedrijf
te verhalen en niet op de burgers. En snel, want wij
willen ons Lieverdje gauw terug op het Spui!

WINTER 2012
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‘Climate Change is not somewhere out there. It is right here in your heart.’ ~Angaangaq Angakkorsuaq

Gedreven
door jachtige woorden
door de waanzin
van vluchtig genot
staat de wereld
kil om ons heen
tot zij vertraagt
in de gedempte schoonheid
van deze pas gevallen sneeuw
die zacht kraakt
in de lichte sporen
die je achterlaat
en weet je
dat niets blijft
wat niet raakt.

( Milde kilte )
Erica Lastdrager

www.weteringduurzaam.nu

Een duurzaam huis
Gesprek met Jelger Horn en zijn vrouw Patricia Koppers
‘Groen en Duurzaam’ zijn de nieuwe sleutelwoorden. Maar
de weg naar groen en duurzaam gaat niet over rozen.
Om te beginnen kom je als eigenaar die zijn pand duurzaam
wil maken in aanraking met een aantal spanningsvelden:
- De welstandscommissie die niet voldoende meegroeit
met de ontwikkelingen op het gebied.
- Bouw- en Woningtoezicht.
- Het Legesbeleid.
Naar mijn mening zouden alle bouwaanvragen met het doel
om energie te besparen, duurzame oplossingen, legesvrij
moeten zijn. Als voorbeeld geef ik de aanschaf van een zonneenergieboiler: Voorbeeld: kosten zonneboiler € 1100. Kosten
leges € 550. Kosten hijskraan € 850. Leges voor de kraan
€ 56 plus afhuren van de parkeerplaatsen, in totaal € 650
afdracht aan de gemeente.
Verder bestaat er een discrepantie tussen de gedachten en
wensen van bewoners en de aannemer; als voorbeeld een
kier die weggetimmerd wordt. Geen optimale aanpak. Echte
kennis op het gebied van isolatie laat staan van energie neutraal
bouwen is gering. Ook binnen het bouwwezen.
Ons huis is een orde 2 pand. Dat betekent dat als wij de
dakbedekking willen vernieuwen we toestemming moeten
krijgen van de welstandscommissie. Dus ook het betalen van
leges minimaal € 550. Of je je dak ook aan de buitenkant mag
isoleren is een vraag voor de Welstandcommissie.
Bij het onderheien van ons pand kwamen nieuwe palen. We
hadden spiralen in de buispalen willen doen voor het verkrijgen
van aardwarmte. Maar dat ging niet door omdat de palen
daarvoor te kort zijn; onder ons huis bevindt zich een zandplaat
op 12 meter van het oer IJ of oer Amstel waardoor de lengte
van de aardwarmte leiding te kort werd.

Bevat inmiddels 26 nieuwsbrieven
Aardwarmte
bordevol milieutips voor een
We hebben twee aparte boring in de tuin laten doen tot een
milieubewuste huishouding.
diepte van ieder 100 meter voor de aardwarmte om ons huis te
verwarmen en te koelen.
www.lowtech.be
Het water wordt doorgepompt en tijdens dit proces komt het
Laat zien dat enorme besparingen water verwarmd boven op een temp van 12º – 14º Celsius. Dat
ook op een hele simpele manier
gebruiken we voor de vloer- en wand verwarming.
te realiseren zijn.
Als er geen warmte naar buiten kan dan is 14º genoeg.
Deze site linkt bovendien door
naar een schatkamer in Bern met We combineren dit met een warmte terugwininstallatie middels
16.000 digitale plattegronden.
de ventilatie (WTW). Naar de ketel komt het water met 14º
aan. Dit water kan opgewarmd worden door een zonnecollector.
INGEZONDEN post@binnenkrant.nl De zonneboilers van nu hebben hetzelfde systeem. Het hete
water komt aan de buitenkant in de tank, In de binnenkant
Ik ben Erika uit Gent en kom regelmatig
vindt de verwarming plaats. Alleen zwarte Piet en Sinterklaas
naar Amsterdam voor literaire activiteiten en
voordrachten.
zien het, maar de Welstandscommissie heeft bezwaar tegen een
Ik schreef een gedicht naar aanleiding van het
zonnecollector op het dak ook al is die niet zichtbaar vanaf de
lezen van jullie ‘Binnenkrantje’, dat ik met plezier
straat.
lees en op vele plaatsen aantref. Mogelijks kan
Voor douchen wordt het water bijverwarmd tot boven de 65º in
mijn Amsterdamgedicht jullie bekoren en vindt
het een plaatsje in jullie krantje - naast een gedicht
verband met de kans op Salmonella. We gebruiken hiervoor een
van jullie dichteres Erica Lastdrager
palletkachel.
Aardwarmte kan veel warmer zijn. In Blijswijk is een WKO
Erika De Stercke
bron van 80º Celcius waar de kassen mee verwarmd worden.
De binnenkant
De techniek van zonnepanelen is al veel verder. De oude
generatie heeft een rendement van 15%. De nieuwe generatie
De tram gooit zijn deuren open
zonnepanelen heeft een hoger rendement. Op dit moment
een horde wringt zich buiten
beperkt de welstands commissie het aantal panelen op een dak.
ze duwen, kijken vervelend bij een aanraking
geen pardon, recht blijven is de boodschap

bezoekers negeren de paden van de zebra’s
zien het groene of rode mannetje niet
het hoort er bij
de drukte in de binnenstad
maar als de pleinen en winkelstraten adem krijgen
herleeft d’Oude Stadt
daar
zit geschiedenis tussen straatstenen
hangen verhalen aan de gevels
zijn de grachten rasvertellers
d’Oude Stadt met haar vele hartkamers
de kern van Amsterdam

Vereniging uitstootvrij.nl strijdt voor
een schone Amsterdamse binnenstad
De vereniging zet zich in om de slechte luchtkwaliteit aan te
pakken. Vervuilende ‘veelgebruikers’ (rondvaart, touringcars,
vrachtwagens e.d.) moeten verdwijnen uit de binnenstad.
Dieseluitlaatgassen zijn, net als asbest, kankerverwekkend
en het NO2-gehalte in Amsterdam is gevaarlijk hoog. In het
belang van onszelf én onze kinderen moet de Amsterdamse
binnenstad schoon worden. Uitstootvrij vervoer kan en moet!
Dit is niet alleen gezonder maar ook veel stiller!
Help ons dit te realiseren. Kijk op www.uitstootvrij.nl
en wordt lid voor maar € 1,- per maand.

De WKO is eigenlijk geschikt voor heel Amsterdam en zou op
grotere schaal gebruikt kunnen worden. De hitte van het water
is afhankelijk van de diepte van de boring. Bijverwarmen kost
altijd minder energie en geld.
Op het platteland zijn veel meer mogelijkheden. Mest, afval
verbranding of een palletkachel. Alleen de prijs van biomassa
vliegt omhoog. Daarom is volgens ons de geothermiek
(aardwarmte) de enige duurzame oplossing.
Op de muren zijn slangen aangebracht met een doorsnee van
12-14 mm. Bij oude huizen kun je de slangen achter de tengel
aanbrengen als dat van de welstand mag.
Het voordeel is dat de verwarming in de winter al 14º is. In de
zomer is de koeling van het huis constant op 14º.
De buitenmuren worden geïsoleerd met schapenwol. De
schapenwol is omgewerkt naar een rol (merk Doscha). Dit
wordt tegen de baksteen aan gelegd. Het aftimmeren gebeurt
met hout. We gebruiken geen gipsplaat in verband met de
Radonstraling. Fermacell.
Normale isolatie heeft geen vochtopslag kwaliteit, schapenwol
echter wel.
Op het dak willen we een verzamelbak voor ongeveer 3 kuub
water regenwater. In de tuin komt een hergebruik systeem voor
water. Al het water dat we gebruiken komt in de voorbezinker
van 1.800 liter in de tuin. Daarnaast een tweede tank van
1.800 liter en daarna loopt het water door de heliofyten filter.
Dat is een rietveld van 10 m2. De doorlooptijd is voor ons
gebruik, 4 personen voldoende. Daarna komt het water in een
schoonwatertank, waarna het middels een UVfilter terug het
huis in gaat. Het water is dan KIWA-keur.
Kosten
De meeste kosten waren de boring € 13.000 van de WKO
in de tuin, de slangen naar de warmtepomp in huis hoort bij
de boring. Daar komen de kosten van de warmtepomp bij.
Kostenverhogend zijn de legeskosten die je aan de gemeente
moet betalen terwijl je bezig bent aan het verduurzamen.
Duurzaam
Duurzaam bouwen is niet een kant-en-klare toepassing maar
een proces van vallen en opstaan. Dan vind je weer iets,
bijvoorbeeld een langwerpige windmolen, en dan mag het niet
op het dak van de diverse instanties.
Veel instanties denken nog niet echt in duurzaamheid. Het is
een ‘state of mind’
Onderstaand bericht van de ‘Groene Grachten’ laat zien dat
verduurzaming van huizen doorzet.
De belangstelling voor duurzame energie neemt verder
toe. In november tekende een zestal partijen met Wubbo
Ockels, initiatiefnemer van de ‘De groene grachten’ een
samenwerkingsovereenkomst. Hiermee zijn de Gemeente
Amsterdam, Search B.V., Liander, Philips, VMW Taxand
en Stadsherstel founding partner geworden van dit groene
pioniersproject . Het verduurzamingstraject zal vanaf dit najaar
toegepast worden in verschillende monumentale panden van
Stadsherstel.
Zie ook: www.de groenegrachten.nl
www.gijzelgracht.nl het actuele knooppunt voor de buurt

Gezond stadsdeel-nieuws van 3 oktober 2012

Onkruidbestrijdingsmiddel Round up kan leiden tot
gezondheidsproblemen. Dat stelde Frans Icke (SP) in zijn
mondelinge vragen aan het dagelijks bestuur.
“Waarom zijn we nog niet gestopt met het gebruik hiervan?”
Antwoord: op dit moment wordt er geen Round up meer
gebruikt. “De laatste ronde is geweest.”
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Stadsdorp in de Westelijke Grachtengordel
Een aantal bewoners van de westelijke grachtengordel heeft het initiatief genomen om een stadsdorp op te
zetten. Wat is dat eigenlijk zo’n stadsdorp?
Kort gezegd: een groep mensen die zich gezamenlijk inzetten om een aantal zaken onderling te regelen.
Denk aan: thuiszorg, vaklieden, nabuurschap. Zo’n stadsdorp helpt ook om vereenzaming te voorkomen

Buurt 6 Tussen: Leidsegracht,

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

Raamsteeg 6 is feestelijk opgeleverd. We zagen hoe
het treurige pandje werd omgetoverd tot een klein
paleisje. Prachtig is het geworden. Hulde aan het
doorzettingsvermogen en de talenten van Stadsherstel,
hun vrienden en de architect!
Binnenkort opent het winkeltje met Portugese
producten. De nieuwe huurders zijn al even enthousiast
bezig met een prachtige tegelvloer en de inrichting.

Stadsdorp Westelijke Grachtengordel is een initiatief
van bewoners om te bevorderen dat senioren zo lang
mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven
wonen. Zelf de regie voeren over eigen leven. Iedereen
blijft tegenwoordig het liefst zolang mogelijk wonen in
de eigen vertrouwde omgeving met ondersteuning en
hulp dichtbij. Wij willen het Stadsdorp samen met onze
buurtgenoten oprichten en vormgeven. Ons Stadsdorp
wordt een open en innovatieve gemeenschapsvorm die
het makkelijker maakt om prettig ouder te worden.
Wij willen actief blijven en ons inzetten voor anderen.
Ons doel is om samen initiatieven te ondernemen
en ieders netwerk te vergroten om onze wensen te
realiseren. Ons nieuwe stadsdorp spant zich in voor
goede en betaalbare dienstverlening voor de leden.
Wij streven onder meer naar kleinschalige buurtgerichte
thuiszorg, persoonlijk en met een vast team
zorgverleners.
Een belangrijk doel van het nieuwe stadsdorp is het
delen van informatie over alle zaken die belangrijk
zijn voor onze leden. Van nieuwe overheidsregels tot
praktische tips en gegevens over betrouwbare vaklieden
zoals schilders, installateurs en klusjesmensen. Maar
ook kunnen we gezellige dingen organiseren: samen
eten, naar de film en andere uitstapjes.
Ons stadsdorp wordt ook een onderling netwerk waarbij
de leden een beroep op elkaar kunnen doen voor

boodschappenhulp en andere onderlinge steun. Hiervoor
is sociale cohesie tussen leden nodig.
Met deze buurtgenoten hebben wij op 22 oktober een
eerste vergadering gehouden. Het blijkt dat er voldoende
draagvlak is voor het op te richten stadsdorp.
De volgende stap is een keuze voor welke rechtsvorm:
een stichting of een coöperatieve vereniging waarbij de
leden het beleid bepalen.
We kunnen niet alles tegelijk aanpakken, stap voor
stap groeien is het beste. We willen beginnen met
eerste de thuis- en buurtzorg en de handige hulpen
c.q. betrouwbare vakmensen. Alle tips voor thuis- en
buurtzorg zijn zeer welkom, evenals gegevens over
betrouwbare vakmensen die het toekomstige stadsdorp
als ‘club’ kan benaderen om afspraken mee te maken.
Om te leren van bestaande ervaringen gaan wij
binnenkort in gesprek met de Heer Jacques Allegro van
Stadsdorp Zuid. Dat draait al bijna twee jaar.
Het oprichten van het stadsdorp brengt kosten met zich
mee en wij hopen aan te kunnen kloppen bij Stadsdeel
Centrum.
Woont u in het gebied van de Westelijke grachtengordel
en heeft u interesse, meldt u zich vrijblijvend aan bij
Henny Brouwer, henny@kroonbrouwer.nl. We kunnen u
dan op de hoogte houden van onze activiteiten.
APD

Seniorenmiddag: ‘Veiligheid, Weerbaarheid en Assertiviteit’
Raamsteeg 6 en ‘brug 5’, feest & treurnis

Bij Brug 5, hoek Raamsteeg/Singel, is het echter
treurig gesteld. Sinds de kap van 4 prachtige bomen
in de eerste week van juni is het al een lelijke chaos.
In het afgelopen halfjaar zijn slechts voorbereidende
werkzaamheden verricht. Het echte werk zou beginnen
in oktober 2012 en duren tot oktober 2013. Echter… het
uitvoeringsplan van de aannemer is afgewezen. Dus nog
voor aanvang van het werk is er al vertraging. het is nog
niet bekend wanneer het herstel van de brug echt begint.
Dit roept bij de leek een hoop vragen op. Hoe is het
toch mogelijk dat het stadsdeel akkoord gaat met een
inleverdatum voor het uitwerkingsplan, weken nadat het
werk had moeten beginnen?
Hoe kan het stadsdeel een planning vaststellen die loopt
van oktober 2012 tot oktober 2013, terwijl er nog niet
eens uitvoeringsplan is? Dit geeft weinig vertrouwen
in voortvarende voortgang en tijdstip van afronding,
inclusief afspraken over het bewaren en terugplaatsen
van de originele delen.
Winkeliers en ondernemers kunnen t.z.t. een verzoek
indienen om hun schade te verhalen.
Meer informatie: www.centrum.amsterdam.
nl/@532193/schadeloket-algemene/
Meer informatie over ‘brug over Singel’ op de website
www.centrum.amsterdam.nl/projecten zie bij ‘brug 5’.

De Seniorenmiddag op 28 november in de
Singelkerk, had als thema ‘Veiligheid, Weerbaarheid
en Assertiviteit voor senioren’. Onze onveilige
gewoontes werden onder de loep genomen.
Voor het slapen gaan even checken: de buitendeur/
appartementdeur goed op slot. Alle ramen dicht.
Huissleutel op de bekende veilige plaats. Heel juist!
Maar waarom plakken we dan briefjes op de buitendeur
met informatie voor de ongewenste bezoeker waar
we naartoe zijn, of laten we berichtjes op internet en
voicemail achter dat we op vakantie zijn? Erger nog,
waarom laten we dat bovenraampje open staan bij het
weggaan, frisse lucht?
De ongewenste gast maakt daar graag gebruik van. We
doen zelfs de deur open voor mensen die we helemaal
niet kennen. Waarom leggen we de sleutels bij het
weggaan onder de deurmat of in het vogelhuisje?
Zonder gekeurd hang- en sluitwerk kan de ongewenste
bezoeker deuren eenvoudig openen door te ‘flipperen’.
Om maar niet te spreken over onze slordigheid met
bank- en pinpasjes.
Met deze waarnemingen van de politie en de brandweer,
die zij met een grote dosis humor uitbeeldden, zijn wij
senioren maar wat blij. Gelukkig hebben deskundigen
zich in deze veiligheidmaterie verdiept en zijn er nieuwe
toepassingen ontwikkeld, die ons helpen veiliger te
handelen. Huissloten met veiligheidvergrendelingen
(deurkierstandhouder), deurspionnen, veiligheidstasjes
en kleine verborgen digitale camera’s zijn nu binnen
ons bereik. Wat rest ons dan nog om veilig te zijn? Een
brandalarm, blusdeken of een brandblusser kunnen ook
niet ontbreken.
Woningcorporaties zijn aan nieuwe veiligheidsregels
gebonden zodat huurders beter beschermd zijn. Als
actieve burgers ligt als eerste de verantwoordelijkheid
bij onszelf. We moeten proberen zowel lichamelijk als
geestelijk gezond en sterk te blijven. Aanvullend laten

wij ons door veiligheidsspecialisten informeren. Het
opvolgen van hun adviezen komt die extra veiligheid
niet alleen u ten goede, maar ook uw omgeving.
De politie en de brandweer zullen uw daadkracht
toejuichen, want uw eigen initiatieven verlichten hun
overvolle takenpakket.
Zoals de vele aanwezige senioren met deze middag
hebben bewezen, staat veiligheid hoog in het vaandel.
We passen de vernieuwde veiligheidsmethodes toe,
handelen snel in noodgevallen en werken samen om de
omgeving veiliger te maken.
Wilt u er zeker van zijn of uw woning aan de juiste
veiligheidsmaatregelen voldoet, bezoek dan:
www.politiekeurmerk.nl
Deze zinvolle, plezierige middag danken wij aan de
samenwerking van wijkcentrum d’Oude Stadt, Stichting
IJsterk AB&P en CentraM, met medewerking van de
politie (afdeling Senior & Veiligheid), de brandweer,
Cordaan, (afdeling Thuiszorg) en Probin (bedrijf met het
politiekeurmerk Veilig Wonen).
Lizzy Soenarjati
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Elke glimlach maakt je gezonder

Vluchtelingen ?
De stad Riga was een belangrijke handelspartner
van Amsterdam. Na de hervorming werden de van
oorsprong katholieke bewoners Luthers. Daarna
volgde de contrareformatie en de 30-jarige oorlog (in
Nederland de 80-jarige oorlog).
Was dat de reden dat de koopman en bouwmeester
Wessel Becker naar Amsterdam kwam?
Hij trouwde met Hendrikgen Pock, nadat zijn vader
vanuit Riga zijn ‘consent per missivo’ had gegeven.
Omstreeks 1605 bouwde het echtpaar een huis van
dubbele breedte op de hoek van de Armsteeg en de O.Z.
Voorburgwal met als gevelsteen ‘Het wapen van Riga’
Door de dertigjarige oorlog waren veel mensen naar
Nederland gevlucht met name naar Amsterdam. De
Lutherse kerk werd in 1608 onder leiding van Wessel
Becker uitgebreid en nog eens vergroot in 1631
(ingewijd met Kerstmis 1633). Het groeiende aantal
vluchtelingen door de 30-jarige oorlog was de oorzaak.
Hoe zouden we hen nu noemen? Economische
vluchtelingen? Het begrip ‘uitgeprocedeerde
asielzoeker’ met de suggestie van een eerlijk proces,
bestond toen nog niet.

Het Wapen van Riga
Leuwenburgh / Bij Bosshardt

Nieuwe buurtoverleggen
vervolg van pagina 1

Het stadsdeel Centrum is verdeeld in vijf gebieden:
Oost, West, Zuid, 1011 en 1012. In elk gebied werkt
een team onder leiding van een gebiedscoördinator. De
gebiedscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor
bewoners, ondernemers en instellingen. Omdat de vijf
gebieden vrij groot zijn worden ze opgedeeld in twee
buurten, dus 10 overlegplatforms.
Arjen Hoogeveen: “In het 1012-gebied hebben we de
afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met het
IBO, het Integraal Burgwallen Overleg. Dit overleg
is bedoeld voor de Wallen ‘oude zijde’. Het is de
bedoeling dat we voor de ‘nieuwe zijde’ (gebied tussen
Damrak/Rokin en Singel) ook een dergelijk overleg
starten met een goede vertegenwoordiging van alle
belanghebbenden zoals buurtvertegenwoordigers,
bewoners, ondernemers en instellingen. Het streven is
om dit overleg in de loop van 2013 op te gaan starten.
Per onderwerp zullen we op verschillende locaties
vergaderen. Hoe die vertegenwoordigers gekozen
worden is nog niet bekend.”
Meedoen in gebied 1012, West, Zuid of 1011?
Als u wilt deelnemen aan het nieuwe overlegplatform
kunt u zich aanmelden bij de gebiedscoördinator van uw
buurt. De verschillende jaarplannen en meer informatie
is te vinden op: www.centrum.amsterdam.nl/
zie: praat mee over de buurt
Gebied 1012
Gebiedscoördinator: Arjen Hoogeveen
06 2853 9949, ahoogeveen@centrum.amsterdam.nl
Gebied West
Gebiedscoördinator: Barbera Lavell
06 3069 5193, blavell@centrum.amsterdam.nl
Gebied Zuid
Gebiedscoördinator: Sander Smit
06 1369 5786, ssmit@centrum.amsterdam.nl
Gebied 1011
Gebiedscoördinator: Wies Daamen
06 8362 4580, wdaamen@centrum.amsterdam.nl

Nu is het ‘Wapen van Riga’, het inloophuis ‘Bij
Bosshardt’ van het Leger des Heils, waar iedereen
die zoekt, welkom is voor warmte en koffie.

Adriaan Dortsman; de Ideale Gracht
Museum Van Loon toont van 8 februari tot 8 juni 2013
de eerste overzichtstentoonstelling over het leven en
werk van de zeventiende-eeuwse bouwmeester Adriaan
Dortsman. Deze bouwmeester is beeldbepalend geweest
voor de architectuur aan de Amsterdamse grachten.
Op zijn naam staan bekende monumenten als het
Sixhuis, de Koepelkerk, Maison Descartes en natuurlijk
het Museum Van Loon.

Integraal gebiedsgericht werken in de praktijk
Het toverwoord in de nieuwe werkwijze is “integraal”
en “breed”. De ambtenaren van de nieuwe afdeling gaan
vaker de straat op en zitten minder achter het bureau.
In hun gebied gaan ze op álle aspecten handhaven.
Voorbeeld: een café gaat verbouwen. De ambtenaar die
moet inspecteren op de bouwvergunning checkt ook
meteen even of de horecavergunningen in orde zijn.
Of omgekeerd: er zijn klachten over lawaaioverlast
van een café. De ambtenaar die hier komt handhaven,
checkt ook meteen of de kroeg aan de bouwtechnische
vergunningseisen voldoet.
Om het werk voor de handhavers gemakkelijker te
maken, krijgen zij een handcomputer met toegang tot
alle systemen van het stadsdeel. Ze kunnen hiermee
ter plaatse de APV raadplegen, onregelmatigheden en
overtredingen registreren, een waarschuwing uitdelen
en een boete uitschrijven. Van alle bedrijven en horecainstellingen bestaat een dossier waarin ze eenvoudig
de stand van zaken kunnen zien. Het stadsdeel kan zo
sneller een vergunning intrekken. Het doel is om met
hetzelfde aantal ambtenaren méér handhavingsresultaten
te bereiken. Het moet schoner, veiliger, rustiger en heel
worden in de openbare ruimte.
Kanttekeningen
Dit klinkt allemaal heel mooi en zinnig, maar het
huidige stadsdeelbestuur houdt niet zo van handhaven.
In Het Parool zei een wethouder onlangs dat de nieuwe
manier van werken betekent dat de handhavers nog
maar 10 procent van de horeca hoeven te controleren,
namelijk diegenen waarvan bekend is dat ze de regels
overtreden. De andere 90 procent kunnen met rust
gelaten worden, want die zullen zich uit zichzelf wel aan
de regels houden.
Een ambtenaar controleerde onlangs een straat met
veel horeca (hij wilde niet zeggen waar) en maar liefst
50 procent van de cafés had de vergunningen niet op
orde. Dit is geen kritiek op de nieuwe werkwijze, maar
vooral een aansporing voor actieve burgers om tegen het
bestuur en de deelraad te blijven zeggen dat handhaving
essentieel is om de binnenstad leefbaar te houden en
dat je daar nooit op mag bezuinigen. En je mag er zeker
niet van uitgaan dat de horeca en overtreders uit andere
branches zich uit eigen beweging wel aan de regels
zullen houden.

Horeca Overlast Telefoon (HOT): 020 - 421 45 67
24 uur bereikbaar
Horecaoverlast kan plotseling ontstaan of ook spontaan
weer verdwijnen. Zo staan zo’n 40 mensen onder je
raam te schreeuwen. Je belt twee maal naar de politie en
als die uiteindelijk arriveren zijn de overlastgevers nėt
allemaal de straat uit. Of de muziek in een café staat veel
te hard maar zodra de toezichthouder er is, zet men die
onmiddellijk zachter.
De politie komt meestal te laat, of helemaal niet. De
bedoeling is dat een toezichthouder de plekken met de meeste
klachten bezoekt om het één en ander te constateren. Die
komt echter vaak te vroeg in de avond om overlast waar te
kunnen nemen. Dat blijft een precaire zaak. Een constatering
is alleen wettelijk geldig als hij door een bevoegde ambtenaar
gedaan wordt. Het resultaat is dat maar één-tiende van de
klachten in beeld komt. Bovendien merken bewoners niet dat
er iets met hun klacht gebeurt en de beloofde terugkoppeling
in de mail-bevestiging blijft uit. Dit onderschrijft de
Ombudsman in het rapport ‘Lusten en lasten van de horeca’.
Burgers balen ook, omdat op basis van informatie die zwaar
tekort schiet, de gemeente toch uitbreidingen en terrassen
vergunt met het argument dat er geen klachten zijn.
Als aanvulling op de HOT zou de gemeente Amsterdam, in
navolging op Rotterdam, herriemeters kunnen verstrekken. En
uiteraard moet de deelraad ook foto’s en filmpjes van burgers
accepteren als indicatie van overlast. Evenals een registratie
en een nummer voor àlle meldingen, of ze nu per mail
bevestigd worden of niet.
Inmiddels staat een eerste globale uitdraai van een half jaar
HOT op de website van het stadhuis. Het is de bedoeling dat
dit elk kwartaal gebeurt.
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De grootste afstand in het leven van een mens is die tussen het hoofd en het hart

Aanleg geveltuinen voorjaar 2013
Bewoners uit de buurten Groot Waterloo, Amstelveld,
Nieuwmarkt, Leidsebuurt, Buurt 6, Buurt 7 en de
Burgwallen kunnen zich tot 22 februari opgeven voor
een geveltuin voor hun huis.
De geveltuintjes worden in de maand april aangelegd door
stadsdeel Centrum, zodat ze plantrijp zijn in mei.
Een belangrijke voorwaarde voor een geveltuin is een
resterende loopruimte op de stoep van minimaal 1,50 m en
de toestemming van de bewoner op de begane grond.
Aan de aanleg zijn geen kosten verbonden.

Nieuwjaarsreceptie
vrijdag 4 januari
vanaf 16.30 uur

Stuur uw aanvraag naar Veronika Esser, Nieuwe
Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam, tel. 638 22 05
of mail veronika@oudestadt.nl
Het wijkcentrum informeert u of de door u gekozen locatie
voldoet aan de overige regels van het stadsdeel
De regels staan ook op www.centrum.amsterdam.nl
Herkennen van en omgaan met eenzaamheid
Verdiepingsbijeenkomst door Movisie.
woensdag 12 december, aanvang 19.30 uur
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Aanmelden gewenst, veronika@oudestadt.nl

Nieuwe Doelenstraat 55
www.oudestadt.nl
Open: ma t/m do 13-17.00 uur,
vrijdag 9.30-13.30 uur

Amsterdam helpt!

De belangstelling voor de
reanimatiecursus op 15 november
was zo groot, dat op 7 maart de cursus
herhaald wordt (van 19.30 - 22.00 uur).
Interesse? Bezoek www.oudestadt.nl
en meld u aan!

6 voorzieningen voor mensen met een laag
inkomen; Van betaalbare zorgverzekering tot
scholierenvergoeding.
Zie www.amsterdam.nl/voorzieningen
of bel 020-346 36 84

Problemen met formulieren?

Laat u helpen door de Formulierenbrigade!
Kijk voor een brigade bij u in de buurt op:
www.amsterdam.nl/formulierenbrigade

Meldpunt short stay
Huurdersvereniging Centrum, het Wijksteunpunt Wonen,
de binnenstadswijkcentra en het meldpunt Ongewenst
Verhuurgedrag hebben het initiatief genomen tot oprichting
van een Meldpunt short stay. De bedoeling is om meer
inzicht te krijgen in de gevolgen van short stay voor het
woon- en leefklimaat.
Ervaringen van bewoners worden vastgelegd in een zwartboek.
De verantwoordelijke beleidsmakers - B&W, de gemeenteraad
en het stadsdeelbestuur – krijgen de uitkomsten voorgelegd,
inclusief aanbevelingen om een eind te maken aan de
gesignaleerde problemen.
Short stay is het structureel verhuren van woningen voor een
periode vanaf vijf nachten tot en met zes maanden. In stadsdeel
Centrum is voor de meeste buurten een maximaal aantal short
stay vergunningen vastgesteld omdat de woonfunctie in de
binnenstad onder druk staat. In het postcodegebied 1012 worden
in principe geen short stay vergunningen meer afgegeven.
Veel toeristen bezoeken Amsterdam. Meestal voor enkele
dagen. Dan is het prettig om gebruik te kunnen maken van een

Aanvraag vergunning buurtevenement
Buurtgroepen kunnen kosteloos vergunning krijgen voor
kleinschalige evenementen (maximaal 100 deelnemers).
Mail aanvraag en omschrijving van het buurtevenement naar:
VergunningenOR@centrum.amsterdam.nl
Bel na de melding voor de zekerheid even het stadsdeel,
telefoon 14020, en vraag naar de afdeling Vergunningen
Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2013,
samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet;
de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert
iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen
te steken. Voor tips, draaiboeken, nieuwsbrief en
subsidiemogelijkheden zie: www.nldoet.nl

eigen appartement. Het kort verblijf op een woning door steeds
wisselende gasten kan voor de direct omwonenden echter een
bron van overlast worden. De gasten kennen bijvoorbeeld de
regels rond de afvoer van huisvuil niet, ze zijn met vakantie
en vieren dat soms met veel herrie. Afspraken maken is lastig,
iedere keer zijn er nieuwe gasten. Rolkoffers op de trap,
beschadigingen in het trappenhuis, etc.
Op sommige plekken in de binnenstad is er zoveel short stay dat
bewoners geen echte buren meer hebben. De leefbaarheid in de
buurt komt onder druk te staan.
Door de vele klachten die nu al bekend zijn, is het sterke
vermoeden ontstaan dat er veel meer woningen short stay
verhuurd worden dan dat er vergunningen verstrekt zijn.
De samenwerkende organisaties hebben daarom een meldpunt
in het leven geroepen om in kaart te brengen in hoeverre en op
welke manieren short stay het woon- en leefklimaat aantast.
Reacties kunnen anoniem gemeld worden. Men kan aangeven
of de melding doorgestuurd mag worden naar het gemeentelijk
meldpunt dat is ondergebracht bij Bureau Zoeklicht. Deze is
belast met de handhaving. Ook kan aangegeven worden of men
een bijdrage wil leveren aan het op te stellen zwartboek over
short stay verhuur.
www.meldshortstay.nl

Op zoek naar een leuke club of
cursus in de eigen buurt?
Probeer eens: www.jekuntmeer.nl
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