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Nieuw aanpak van 
stadsdeel Centrum

Voor het dagelijks beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte 
zijn vijf gebiedsbeheerders aangesteld. 
De beheerder houdt spreekuur in de 
buurt. 

U kunt er terecht met uw klachten en 
opmerkingen over de inrichting van de 
openbare ruimte, vuilophaal, zwerfvuil, 
fietsnietjes enzovoort. Maar ook als u een 
idee heeft voor de openbare ruimte. 
De lezers van de Binnenkrant hebben met 
vier van deze vijf gebiedbeheerders te 
maken. Data, locaties en contactgegevens 
voor de verschillende spreekuren zijn te 
vinden voor:
Postcodegebied 1011      Zie Pagina   2
Zuidelijke Binnenstad      Zie Pagina   4
Westelijke Binnenstad      Zie Pagina 10
Postcodegebied 1012      Zie Pagina 10

Klachten over de openbare ruimte kunnen 
ook te allen tijde worden gemeld bij de 
klachtentelefoon (telefoon 256 35 55) of 
via www.centrum.amsterdam.nl/.

Andere telefoon- en meldnummers:
Algemeen nummer stadsdeel Centrum 
(o.a. Burgerzaken/Vergunningen)      14 020
Reiniging/Meldingen Grofvuil
en Openbare Ruimte   551 95 55
Sociaal Loket    256 48 00
Steunpunt Huiselijk Geweld 611 60 22
Dienst Milieu en Bouwtoezicht 551 34 56
Meldpunt Horecaoverlast 421 45 67
Meldpunt Overlast te Water       0900 93 94

Enkele van deze nummers worden soms 
doorgeschakeld naar het algemene nummer 
14 020. Vraag voor de zekerheid om een 
bevestiging van uw klacht per email (komt 
met een registratienummer). 
In de bevestiging vindt u een link waarmee u 
volgende klachten per email kunt melden.

Handen af van 
wijkcentrum d’ Oude Stadt

Bezuinigingdrang van 
portefeuillehouder R. Rengelink 
bedreigt wijkcentrum d’ Oude Stadt en 
het Wijksteunpunt Wonen. Er ligt een 
plan voor verhuizing naar de 1e etage 
van buurthuis de Boomsspijker aan de 
Recht Boomssloot. 

Voorlopige schatting verbouwkosten 
€ 100.000 tot € 150 000. Definitieve 
kosten (o.a. huur en beheer) onbekend. 
Oppervlakte wijkcentrum nu 160 m2. 
Straks in de Boomsspijker 65 m2. 

Bij sluiting van locatie Nieuwe 
Doelenstraat wordt de mogelijkheid 
ontnomen voor bewoners en vrijwilligers 
van de binnenstad om activiteiten 
te ontplooien door het gebrek aan 
flexibiliteit van de ruimtes en het 
veel kleinere toegewezen oppervlak. 
Bovendien is de Boomsspijker 
beperkt open in verband met verplicht 
professioneel beheer. De Boomsspijker 
is per openbaar vervoer slecht bereikbaar 
voor veel bewoners uit ons werkgebied. 

Goede toegankelijkheid is voor 
alle activiteiten essentieel. Zonder 
laagdrempelige toegang kunnen de 
doelstellingen van het wijkcentrum, 
verbetering van het woon- en leefklimaat, 
én de afspraken met het stadsdeel (o.a. 
signalering, dienstverlening, flexibele 
begeleiding van groepen) minder goed 
uitgevoerd worden. 
Ook buiten de reguliere openingstijden 
zijn er in het wijkcentrum activiteiten, 
zoals het maken van een buurtkrant, 
vergaderingen en cursussen. 

Nu de overheid zich steeds meer 
terugtrekt moeten de activiteiten door 
vrijwilligers/bewoners juist gelijk 
blijven en niet ingeperkt worden door 
een dure verhuizing en verbouwing. 
De toegenomen kantoorfuncties in 
de Boomsspijker beknotten daar de 
buurthuis-activiteiten. Wij vrezen dat 
vrijwilligers, die steeds harder nodig zijn, 
hierdoor zullen afhaken. 

Met ambtenaren is een goede 
samenwerking opgebouwd, waarbij, 
na signalering van knelpunten, 
onregelmatigheden of excessen, 
effectief aan oplossingen wordt gewerkt. 
Tijdens gesprekken bij buurtplatforms 
en bewonersvergaderingen verwijzen 
ambtenaren regelmatig naar het 
wijkcentrum d’Oude Stadt in de Nieuwe 
Doelenstraat als informatie punt. 

Eveline van Nierop
Wijkraadslid van wijkcentrum d’ Oude 
Stadt

De Groenburgwal, halverwege het wijkcentrum d’Oude Stadt en het stadhuis.
Op de brug meestal een menigte toeristen, die dit schoons en elkaar fotograferen.
Op 9 maart kan de Zuiderkerktoren beklommen worden.                Zie pagina 3

Koning(inne)dag 2013
In 2012 ging het op 30 april eindelijk eens 
de goede kant op dankzij maatregelen van 
burgemeester Van der Laan. De komende 
30 april is echter nog een grote verrassing.

 De binnenstad wacht een militaire operatie 
om de veiligheid van de vele internationale 

doorluchtigheden te garanderen. Spoorwegen, 
trams en busvervoer ontregelen ongetwijfeld.
Vele binnenstadbewoners zullen fiets of auto 
naar een rustiger stadsdeel moeten evacueren.

Wacht op instructies van hogerhand!
Maar de meesten denken bovenal aan feest.

Kom laten we als Amsterdammers er nog een 
bijzonder schepje bovenop doen door Maxima 
de Keizerskroon te schenken die Maximiliaan 
ons gaf en sindsdien op de Westertoren prijkt.
Dan dopen we de Westermarkt gelijk maar tot 

het Keizerin Maxima-plein. 

Er gaan al zelfs stemmen op om een deel 
van het Singel een iets koninklijkere naam te 
geven, maar je moet de boel niet overdrijven.

PS

De kettingen van de brug over de Groenburgwal hangen bordevol met slootjes.
Het is inmiddels een internationale rage dat stelletjes op deze wijze hun liefde publiek 
bevestigen op de meest romantische plekjes. Het stadhuis is voor hen één brug te ver.

Gelukkig is hiermee het snijden van hartjes en initialen in bomen verleden tijd.
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Bewonersraad
Groot Waterloo

Donderdag 14 maart, 20.00 u.
In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
(samen met de Bewonersraad Nieuwmarkt)

 en donderdag 25 april
v.a. 19.30 uur

In de WAR aan de Turfsteeg
Iedereen is welkom!

23 mei buurtschouw 
info cliff@kpnplanet.nl

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

Spreekuur Postcodegebied 1011
Elke eerste en derde dinsdag van de maand 
van 14.00 tot 15.00 uur bij de informatiebalie 
van stadsdeel Centrum, Amstel 1. 
Contact:                     Roel Plugge, tel. 06-5171 4579

 rplugge@centrum.amsterdam.nl
Joke Spel, tel. 06-2820 2145
jspel@centrum.amsterdam.nl

Nieuwe lente, nieuw geluid
Groot Waterloo en de Nieuwmarktbuurt zitten in 
het zelfde schuitje (Postcodegebied 1011) en worden 
door het nieuwe ‘gebiedsgerichte werken’ van het 
stadsdeel van ‘buur-buurten’ tot ‘partnerbuurten’. 
De oude, eigen, beheergroepen zijn nu verleden tijd. 
Dat is natuurlijk wel even wennen. Maar de Oudeschans 
en Sint Antoniesluis vormen allang geen barrière meer.
Gezamenlijk wordt gestreden voor behoud van de 
buurtfunctie van het Pintohuis, behoud van de kunst 
in de metro, voor een fatsoenlijk terrassenbeleid, 
tegen sluipverkeer over de Keizersbrug en tegen de 
overlast van drugsrunners tussen Zuiderkerkhof en 
Hortusplantsoen.
Op 14 maart komen de Bewonersraden van Nieuwmarkt 
en Groot Waterloo bijeen om te bespreken op welke 
onderwerpen nauwere samenwerking nog mogelijk is.
Ook de ontwikkelingen op en rond het Oosterdok zijn 
daarbij van belang.  

Oosterdok belicht 
Het Oosterdok is een nieuw en veelzijdig stukje 
Amsterdam. De bouw van het gebied is bijna afgerond. 
Wonen, logeren, lezen, werken, terrasje pakken, muziek 
maken, eten: de opeenstapeling van functies is groot 
op deze bijzondere plek met uitzicht op het historische 
waterfront van Amsterdam. Arcam belicht dit gebied met 
een expositie en ontdekkingstochten. Aan het eind van 
deze Manifestatie Oosterdok organiseert Arcam nog een 
afsluitende bijeenkomst. De datum is nog niet bekend. 
Informatie is te vinden op de website van Arcam, bij 
lezingen/programma.
 
EXPOSITIE ‘Oosterdok United’
Nog tot 16 maart in ARCAM, Prins Hendrikkade 600.
Deze expositie bestaat uit een unieke verzameling 
maquettes, reeksen oude en nieuwe kaarten, films en 
foto’s diep uit de vorige eeuw en impressies van de 
toekomst. Het Oosterdok door de tijd heen.

ONTDEKKINGSTOCHT
Ga mee op ontdekkingstocht door het Oosterdok. Op 
zaterdag 9 maart o.l.v. De Gebouwengids, vertrek om 
13.45 uur bij ARCAM. (max. 15 p.)

Druk dan op het knopje!
Met een golf fietsers steek ik de Valkenburgerstraat over 
richting Filmacademie. Aan de overkant staat een groep 
toeristen te wachten tot het voetgangerslicht eindelijk 
eens op groen springt. Hadden ze gedacht. Wie niet op 
het knopje drukt krijgt never-nooit-niet groen. Je moet het 
maar net weten en toevallig tussen al die stickers ook nog 
het knopje kunnen vinden. 
Ze vermoeden dat het voetgangerslicht kapot is en wagen 
de oversteek. Oei, juist op dat moment trekken de auto’s 
razendsnel op. Nog net op tijd rent het groepje angstig 
terug en redt het vege lijf.
Drukknopjes Voetgangersvriendelijk?

Grote Voorjaarsschoonmaak
Nog lang niet alle roet is weggeschobd uit de garage 
van Markenhove. Hopelijk kan nog voor de zomer hier 
iedereen weer terecht. De ravage na de autobrand was 
enorm. Rook en roet kroop in kelderboxen en luchtkokers. 
De eerste dagen geen stromend water, maar met pannetjes 
en emmers de straat op naar de watertap. Nou ja, je leerde 
zo wel meer buren kennen.

Lichtjesfestival succes
Het eerste Lichtjesfestival smaakt naar meer. Een traditie 
lijkt alweer geboren. Ook het Weer, Hortus en Hermitage 
werkten prima mee. Alleen de Magere Brug die al het hele 
jaar met Kerstverlichting staat te pronken, liet zich niet 
zien. Sommigen spraken er schande van, maar was het niet 
bescheidenheid, zodat de anderen ook eens kunnen stralen?
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Zing een lied

Diverse torens openen op zaterdag 9 maart tussen 
10.00 uur en 16.00 uur gratis hun deuren voor het 
publiek. Bekende torens, zoals de Westertoren, de 
Zuiderkerkstoren, de Montelbaanstoren en ook 
moderne torens als die van het Lloyd Hotel, het 
Mövenpick Hotel en het Fletcher Hotel, zullen één 
dag te bezichtigen én te beklimmen zijn. 

De Open Toren Dag begint met muzikale klanken. 
vanuit diverse torens. Een drietal beiaardiers zullen 
hun muzikale talenten als een golf over de stad laten 
gaan. Van 9.20 tot 9.30 uur, Gideon Bodden vanuit de 
Zuiderkerkstoren; van 9.30 tot 9.40 uur, Boudewijn 
Zwart vanuit de Oudekerkstoren en van 9.40 tot 
9.50 uur, Frits Reynaert vanuit de koepel van Paleis 
Amsterdam. 

Daarna volgt om 10.00 uur de officiële opening door 
basketballer Henk Pieterse (zijn lengte is 2.11 meter 
hoog!) bovenop de Beurs van Berlage. Vanaf 10.00 
uur zijn de deelnemende torens tot 16.00 uur geopend. 
Gedurende de dag is er een expositie over de Munttoren 
te bewonderen in de promenade van hotel De L’Europe. 

Tijdens de Open Toren Dag kan iedereen deelnemen 
aan de fotowedstrijd: Amsterdamse Hoogtepunten. 
Iedereen mag foto’s maken van zowel deelnemende als 
niet deelnemende torens in Amsterdam. 
Deze foto’s kunnen tot 24 maart geüpload worden via 
www.facebook.com/opentorendag. 
De winnaars worden op 6 april bekend gemaakt.

Ook zijn er tegen gereduceerd tarief georganiseerde 
wandelingen langs historische torens onder leiding van 
gids Peter van Ruijven. Aanmelden is verplicht. Zie 
hiervoor de website.

Beiaardier Gideon Bodden sluit de Open Toren Dag om 
16.00 uur af met muzikale klanken vanuit de Munttoren.

Om toegang tot de torens te krijgen, hebben bezoekers 
een rode of een groene polsband nodig. Dit in verband 
met de veiligheidsmaatregelen en het maximaal aantal 
bezoekers. Rode polsbandjes zijn nodig voor torens 
waarvan het aantal bezoekers gemaximaliseerd is. Dit 
geldt voor de Posthoornkerk, de Oudekerkstoren, de 
Westertoren en de Zuiderkerkstoren. 
De rode polsbandjes zijn tot 5 maart  te bestellen via de 
site opentorendag.nl.

De groene polsbandjes zijn nodig voor de overige 
torens: de Beurs van Berlage, De Waag, het 
Fletcher Hotel Amsterdam, het Lloyd Hotel, de 
Montelbaanstoren, het Mövenpick Hotel en de 
Ransdorper Toren. Hier kunnen bezoekers ter plaatse op 
ieder gewenst moment tijdens de Open Toren Dag hun 
gratis polsband ophalen, na achterlaten van hun naam, 
postcode en emailadres.
De Schreierstoren is alleen van binnen te bezichtigen 
door deelname aan de wandeling langs de historische 
torens.

Voor meer zie: www.opentorendag.nl

Naar aanleiding van de troonswisseling zijn er van 
3 t/m 29 april enkele bijzondere presentaties in het 
Joods Historisch Museum, de Portugese Synagoge 
en de Hollandsche Schouwburg.

Het Joods Historisch Museum toont voorwerpen en 
documenten die de band tussen Koningin Beatrix, de Prins 
van Oranje en het museum laten zien. Er zijn onder meer 
foto’s van de opening van het Joods Historisch Museum 
in 1987 door Koningin Beatrix en van haar bezoek aan de 
gerestaureerde Portugese Synagoge in 2011. 
Ook toont het museum een zilveren chanoekalamp uit 
1751, die het museum in langdurige bruikleen mocht 
ontvangen van de Stichting Historische Verzamelingen 
van het Huis Oranje-Nassau. 

De Portugese Synagoge toont het historische Oranjekleed 
en enkele bijzondere documenten en objecten die de relatie 
tussen de Portugees-Israëlietische Gemeenschap en het 
Koninklijk Huis illustreren.

De Hollandsche Schouwburg staat tot en met 5 mei stil bij 
het bezoek van Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta 
aan de Hollandsche Schouwburg in 2001 en de toespraak 
van Koningin Beatrix in 1995 in de Knesset. 

Nederlands Studenten Kamerorkest
Zondag 14 april, 20:15 uur, Muziekgebouw aan ‘t IJ

Arvo Pärt          -          Cantus in memoriam Benjamin Britten
Arvo Pärt          -           Fratres (voor blazersoctet en slagwerk)
Ludwig van Beethoven      -                        Negende Symfonie

Dirigent      - Harmen Cnossen
Solisten      - Gulnara Shafigullina, Yvonne Kok, 
  Erlend Tvinnereim, Georg Gädker
Koor         - VU-koor

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
Tel 020-626 40 02

De Boomsspijker organiseert met (buurt) bewoners  
activiteiten voor jong en oud. Ook organiseren we samen 
met zorginstellingen activiteiten in de eerstelijnszorg.

Buurttheater de Boomsspijker
Vrijdag 11 januari werd ons theater feestelijk heropend 
door jonge beginnende cabaretiers van de Theaterkamer.
Het buurttheater heeft een facelift kunnen krijgen, 
dankzij een bijdrage van het Oranjefonds.
Toneelgroepen en koren kunnen er terecht, maar ook 
bijeenkomsten van scholen, filmavonden voor ouderen, 
het psychiatriecafé, het open podium, dansles, oefenruimte, 
voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen.
Wilt u informatie over het buurttheater, zoekt u een mooie 
ruimte voor uw initiatief, neem contact op met: 

boomsspijker@ijsterk.nl
Inloopactiviteiten
Staat u open voor een goed gesprek schuif dan eens aan. 
Het is leuk om andere mensen te ontmoeten.
Meeting Point 
Vrijdag 15 maart, zondag 21 april, vrijdag 17 mei
Tijd 15.00-16.30 uur, kosten geen.
Wilt u met iemand samen naar concert of bioscoop, wandelen, 
winkelen, zwemmen of wat dan ook, kom dan naar de 
meetingpointbijeenkomst. Wij gaan met u kijken of we een 
match kunnen maken tussen uw wens en die van een andere 
buurtbewoner. Kom langs of neem contact op met:

a.uittenbogaard@ijsterk.nl
of: noor.conijn @centram.nl

Filmavond met maaltijd  
Iedere tweede vrijdag van de maand
Tijd 17.30-22.15 uur, kosten € 12,50 
Maximaal 50 personen (inschrijving bij de balie of bel)

Ouderensoos 70+   
Maandag twee maal in de maand
Tijd 13.00-16.00 uur, kosten € 1,- 
Maximaal 40 personen (inschrijven bij de balie of bel)
Contactpersoon:                           Ko Bijker, tel. 020-626 40 02

jacobusbijker@gmail.com
Psychiatrie café  
Iedere laatste vrijdag van de maand
Tijd 17.00–20.30 uur Kosten € 3,00
Maaltijd ism Amsterdamse Vriendendiensten, inschrijven bij 
de balie of tel Boomsspijker. Contactpersoon: 

    Dini Glas, d.glas@scipweb.nl
Themabijeenkomst 
Vanaf 19.00 uur, toegang, koffie en thee gratis
De komende thema’s staan op het programma:
-  29 maart: 113online over digitale suïcidepreventie
-  26 april:  Eric van eerden (Odibaan) over werken
-  31 mei: Forensische Psychiatrie
-  28 juni: Mediteren kun je leren

Voor een compleet overzicht zie: www.ijsterk.nl 

Wij willen de plek zijn waar mensen 
van verschillende leeftijden en achtergronden 

elkaar treffen, zich geraakt en geïnspireerd weten 
om het goede, ware en schone te leven in onze stad.

Vijfentwintig jaar geleden kwam Farida Farhadpour 
vanuit Iran als politiek vluchteling naar Nederland. 
Op 18 februari j.l. werd zij directeur van het Mozeshuis.

In het Mozeshuis kan iedereen kennismaken met de diverse 
bronnen van wijsheid en schoonheid. Het ‘vreemde’ wordt 
‘vertrouwd’; het ‘onbekende’ ‘bekend’. 
Wij zijn reizigers, ook in eigen land. Daarom organiseren 
wij nu maandelijks op zondag ‘De Kunst van het Vieren’. 
Door muziek, eten, lezingen en kunst over een specifieke 
traditie leren we elkaar beter kennen. 
Op zondag 24 maart luiden we Noroez, letterlijk Nieuwe 
dag, en Perzisch Nieuwjaar in. 

Mozes & Aäronkerk en Mozeshuis bieden meer, bijv.
•  Vrijdag 22 maart: Orgelconcert Vox Humana 
•  Vrijdag 14, 21, 28 juni en 5 juli: Zomeracademie

Zie het hele programma op: www.mozeshuis.nl

zaterdag 9 maart

www.nesko.nl
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Buurtraad Amstelveld
Maandag 25 maart en 27 mei

20.15 - 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg

Nieuwe Looiersstraat 29

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

ANT 61

Spreekuur Zuidelijke Binnenstad
Maandelijks afwisselend op woensdag van 14.00 
tot 15.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur bij 
Speeltuinvereniging U.J. Klaren, 
Tweede Weteringplantsoen 10.
De data zijn: woensdag 6 maart, vrijdag 5 april, 
woensdag 15 mei, vrijdag 7 juni, woensdag 10 juli, 
vrijdag 9 augustus, woensdag 4 september, vrijdag 4 
oktober, woensdag 13 november en vrijdag 6 december.

Contact:           Marion Rustenberg, tel. 06-5331 3416
mrustenberg@centrum.amsterdam.nl

Liesbeth Aafjes, tel. 06-5115 4693
laafjes@centrum.amsterdam.nl

Ik cultuur niet begrijpen
[vorige staatssecretaris]

Dezer dagen ben ik lid geworden van de Bond 
tegen de Truttigheid en van Splendor Amsterdam, 
omdat men de truttigheid het beste met muziek 
kan bestrijden. 
Trutten [m/v] zijn immers niet voor rede 
vatbaar, maar met wat Bach en Brahms tussen 
de oren gepompt zijn ze even van de wijs, een 
kwaliteitsimpuls voor hun piepkleine universum.
In Berlijn is men van mening dat de opkomende 
truttigheid is meegebracht door het grote aantal 
provinciale Schwaben dat naar de snelle, hippe stad 
is getrokken en daar met traag onbegrip de cultuur 
platlegt. 
Bij ons ligt het eenvoudiger, hier is het gewoon 
de overheid die korte metten maakt met alles wat de 
schoonheid dient. Iedere waarde wordt bepaald door 
de markt, het businessplan en de branding – en wie 
hierbij aan aanrollende golven denkt is helemaal de 
weg naar Zandvoort kwijt.
Het is oorlog en de cultuur is bezig ondergronds 
te gaan. Splendor rond de Nieuwmarkt, eigen 
podium volgt, bestaat uit enthousiasme, veertig 
beroepsmusici, tweeduizend leden die mooie muziek 
willen horen zonder een kaartje te hoeven kopen 
[crowdfunding in onze newspeak], en een baaierd aan 
nieuwe ideën, zoals muziek aan huis.
Publiek aan huis kan ook. Ik hoor van een 
honderdjarige vleugel aan de Prinsengracht richting 
Amstel die de hele zomer door concerten gaat spelen 
van muziek rond 1913 en van componisten die een 
Blüthner bezaten. Dus daar komt Brahms weer.
En wat de trutten betreft, gewoon platspuiten met 
cultuur.

Willem Eling

Verkiezingen wijkraad
Op de komende Amstelveld buurtraad worden 
tussentijdse verkiezingen gehouden voor de wijkraad 
van het Wijkcentrum d’Oude Stadt.
De Amstelveld buurtraad vergadert 1 x in de 2 maanden.
De buurtraad is voor alle bewoners uit de buurt. Er zijn 
2 plaatsen vacant voor buurtbewoners die onze buurt in 
de wijkraad willen vertegenwoordigen. 
Het is formeel nog maar voor één jaar, omdat de 
officiële verkiezingen eind 2013 plaats vinden.
Op de buurtraad zal inhoudelijk informatie verstrekt 
worden en vragen beantwoord.
De eerste vergadering vindt plaats op 25 maart om 
20.15 uur in de 2e Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29. 

Wie komt zijn eigen groenten verbouwen? 
Ook dit jaar gaan we heerlijke wortelen, bonen, 
erwtjes, sla, knoflook, pompoen en kruiden 
verbouwen in de speeltuin U.J. Klaren. 

We organiseren vier moestuinmiddagen. Onder leiding 
van Ellen Mookhoek, van www.debredemoestuin.nl, leer 
je meer over het groen in en rond de moestuin. 
Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen!
 Voor wie? Voor kinderen en volwassenen (0-99 jaar!)
       toegang is gratis
 Waar? Speeltuin U.J. Klaren, 2e Weteringplantsoen 10

Het vroege voorjaar, vrijdag 15 maart, van 15.30 tot 
17.00 u, we maken de tuin klaar en zaaien de eerste 
groenten (wortel en erwtjes). Ellen vertelt over bonen 
die tegen de vorst kunnen en goed voor de grond zijn.

Voorjaar, zondag 21 april, van 15.00 tot 16.30 u, we 
zaaien pompoenen, kruiden en sla. 
Met uitleg over het ontkiemen van zaden.

Lente, zondag 2 juni, van 15.00 tot 16.30 u, we kijken 
naar de tuin, onderhouden de tuin en waar nodig zaaien 
we bij of dunnen we uit. 
Met een verhaal over boontjes en licht.

Zomer, zondag 30 juni, van 15.00 tot 16.30 u, 
onderhoud en kale plekken inzaaien zodat we genoeg 
hebben voor het oogstfeest. Aan het begin van de 
werkmiddag allerlei wetenswaardigheden over kool.

Meer info: Frederique.vanderloo@gmail.com

Ook interessant:
Ellen Mookhoek verzorgt in de moestuin van restaurant 
Bolenius aan de Zuidas een moestuinjaartraining. De tuin is 
een prachtig voorbeeld van stadslandbouw. Door de mix van 
theorie en praktijk ben je al snel in staat zelf zoveel groentes 
te verbouwen als je wilt. Meer informatie en aanmelden:

 www.debredemoestuin.nl

Informatie over de intieme huiskamerconcerten met 
de 100-jarige Blüthner-vleugel is te vinden op:

www.muziekprinsengracht.nl

Eetbare speeltuin: kom je eigen groenten verbouwen!

 www.gijzelgracht.nl het actuele digitale knooppunt voor de buurt

Na hoeveel jaar wordt dit kapotte fietsenrek vervangen?

Tjalk van de hoofdredacteur van Mug te koop bij Vlieg

De stickerpest verstikt en neemt groteske vormen aan.

Auto tussen wal en schip in de Prinsengracht
Bij ijzel gleed een auto weg
pardoes de kade af, maar
bleef gelukkig steken
tegen een woonboot.
De veiligheidsreling
is hier in opdracht
van het stadsdeel uit
schoonheid weggeslepen.
Een dure, domme grap, zo blijkt.
Behalve schade aan auto en boot kwamen er in de nacht ook 
een kraanwagen en een grote ploeg agenten aan te pas.
Nog onlangs pleitten Achtergracht-bewoners tevergeefs voor 
behoud van hun reling. Zij vrezen bij gladheid nog vaker 
drenkelingen uit het ijskoude water te moeten redden.

PS
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Neem tijd om te spelen vandaag

Volgens de laatste breed gedragen motie van de 
deelraad centrum “moeten de werkzaamheden van het 
wijkcentrum veranderen van een bewonersorganisatie 
in een welzijnsinstelling. De tijd is voorbij dat het 
Wijkcentrum het vanzelfsprekende kanaal is waarlangs 
participatie van bewoners tot stand komt”.

Dat vraagt van het bestuur van wijkcentrum d ‘Oude 
Stadt een omslag van 180 graden en het niet navolgen 
van de eigen statuten. Ik zal uitleggen waarom ik die 
verantwoordelijkheid niet kan nemen.
Het bestuur van het Wijkcentrum (de wijkraad) 
bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die uit hun buurten 
voorgedragen worden omdat zij het vertrouwen 
genieten de wensen t.a.v. burgerparticipatie goed over 
het voetlicht te brengen. Ik heb dat jaren namens de 
buurtraad Amstelveld mogen doen.

Bij de komst van de deelraad kwam er een kentering.
Actieve bewoners werden door de leden van het 
dagelijks bestuur van de deelraad aangesproken met 
“Altijd weer diezelfde gezichten” waardoor een aantal 
van deze bewoners de eer aan zichzelf hielden.
Ik was voorstander van de komst van de deelraad. 
Ervaringen met politici en ambtenaren waren goed, 
niet zozeer door resultaten, maar in ieder geval om de 
duidelijke communicatie en prettige verstandhouding. 
Ik was van mening dat het met de komst van de deelraad 
nog beter zou kunnen worden.
Het standpunt van de deelraad was echter vanaf het 
begin af aan: “Wij vertegenwoordigen de bewoners en 
na 4 jaar mag je met ons afrekenen”.
Ik heb daar niet afgelaten mijn ergernis over 
uitgesproken en uitgedragen.

Na afloop van een bijeenkomst in de Amstelkerk onder 
het motto ‘Buurt in balans’ waar diverse vormen van 
burgerparticipatie aan de orde kwamen, sprak een lid 
van het dagelijks bestuur van de deelraad de gevleugelde 
woorden : “Ik heb niets nieuws gehoord”.
Dat was dan wederzijds.

Stadsdeel Centrum heeft recentelijk na een 
reorganisatie van de dienst Stedelijk Beheer de naam 
‘omgevingsmanagement’ geïntroduceerd en gaat 

‘gebiedsgericht werken’. Op een voorlichtingsavond, 
nu ‘buurtcafé’ geheten, gaven jonge enthousiaste 
ambtenaren toelichtingen over het ontwikkelen van een 
integrale gebiedsvisie. Vanuit bewoners en ondernemers 
zal een groep van 50 personen gevormd worden, die 
over diverse projecten het hoofd zal buigen. 
Het is de vraag of alle onderwerpen op het gebied van 
burgerparticipatie aan de orde kunnen komen.

Het Wijkcentrum is op deze terreinen al vele jaren 
actief en begeleidt ook bewoners die de kritische kant 
van deelraadmaatregelen beschouwen, zoals reeds 50 
jaar in de wijkraad van het wijkcentrum d ‘Oude Stadt 
gebruikelijk is o.a.:
- bestemmingsplannen en ontheffingen
- onduidelijk beleid short stay
- horeca overlast
- vergunningenbeleid evenementen
- reclame uitwassen
- kapvergunningen
- misbruik van regels keurtuinen
- overlast te water
- problemen Noord Zuid lijn
- sociale woningbouw
- publicatie van bouwplannen
- artikel 19 procedures
- opstellen raadsadressen
- veiligheid
- en nog steeds overlast door drugsgebruik.
Over al deze onderwerpen kunnen de bewoners zelf de 
agenda bepalen. 

De tijd is voorbij.
De deelraad schrijft voor hoe zij het begrip 
burgerparticipatie ziet en binnen welke structuren dit 
zich mag voltrekken. Het deelraadbestuur is op de stoel 
van het bestuur van het wijkcentrum gaan zitten.
Dat ontheft mij van mijn verantwoordelijkheid en 
omdat ik niet aansprakelijk wil zijn voor dit contrair 
aan onze statuten afgedwongen beleid, stel ik daarom 
na afloop van mijn bestuursperiode in april mijn functie 
beschikbaar.
De tijd is voorbij, maar ik blijf betrokken.

Albert Jan Tuijn

Buurt-
signaal
De politie beschikt niet over een glazen bol waarin 
we periodiek even in de toekomst kijken waar de 
criminaliteit en overlast gaat plaatsvinden. Wel 
proberen we met cijfers, ervaring en signalen uit de 
maatschappij een zo reëel mogelijk toekomstbeeld te 
schetsen. 

Dit is van groot belang voor het maken van de juiste 
keuzes voor de inzet van onze (schaarse) capaciteit. 
Bewoners en ondernemers spelen daarin een belangrijke 
rol. Als geen ander weten zij wat in hun woon- en 
werkomgeving de signalen zijn op het gebied van 
(on)veiligheid.
De afgelopen tijd heb ik nauw samengewerkt met Arno 
Bungert van de Koninklijke marechaussee. In het kader 
van zijn Bachelor opleiding heeft hij via de methode 
“Buurtsignaal” onderzoek gedaan in de Utrechtsebuurt. 
Uitgangspunt van buurtsignaal is het in samenwerking 
met partners, inclusief burgers, bedenken en uitvoeren 
van oplossingen om het veiligheidsgevoel en de 
veiligheidsbeleving te vergroten. 

Het buurtsignaal is in november 2012 gestart. Er is 
gekozen voor het Frederiksplein en de Falckstraat. 
Deze keuze is gebaseerd op gesprekken met de 
buurtregisseurs van het wijkteam Prinsengracht en 
registraties uit de politiesystemen. Hieruit kwam naar 
voren dat in 2012 23% van de meldingen binnen de 
Utrechtsebuurt betrekking had op het Frederiksplein. 
Dit ging onder andere om meldingen zoals 
verkeersoverlast, overlastgroepen, jeugd en verdachte 
situaties. Ook is er gesproken met de gemeente 
Amsterdam, gebiedsbeheer en Openbare Orde en 
Veiligheid, die de gebiedskeuze steunen.

Zorgvuldig zijn een aantal bewoners/ondernemers 
en gebruikers uit de buurt geselecteerd en door Arno 
geïnterviewd. De resultaten van deze gesprekken zijn 
geanalyseerd en zijn op 28 februari besproken tijdens 
een bewonersbijeenkomst. In een bredere setting 
wordt vervolgens bekeken wat een ieder (bewoners 
en instanties) vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid 
kan betekenen in het verbeteren van de veiligheid. 
Signalen zoals bijvoorbeeld het fietsen door rood bij de 
Utrechtsestraat/Frederiksplein, wat zorgt voor onveilige 
situaties voor schoolkinderen, kunnen direct door mij 
opgepakt worden. Waar mogelijk worden ter plaatse nu 
al roodlicht controles uitgevoerd. 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Uw mening telt!
Ronald Pronk

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: @polUtrechtsebt

De tijd is voorbij

De verzinkbare ‘uriliften’ rijzen als paddenstoelen uit 
de grond bij drukke uitgaanspleinen. Het kost een lieve 
duit, maar het ziet er dan ook fris en prachtig uit.
Althans, zo lang het mechaniek blijft functioneren.

De moderne ondergrondse glas- en papierbakken 
vertonen inmiddels vele kuren. De zware kleppen willen 
vaak niet meer dicht. De ketting was te slap en brak, 
waardoor het scharnierpunt hopeloos verboog. Ook 
breken en verdwijnen steeds meer tegels aan de voet.
Bij het Frederiksplein wil de glasbak niet meer zakken 
en is uit arre moede maar weer een oude supergrote 
glascontainer van stal gehaald.
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Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl
open:
maandag tot en met vrijdag 8.30-17.30 uur
donderdag tot 20.00 uur
zaterdag 10.00-14.00 uur
bij spoed buiten openingstijden tel. 624 13 63

BINNENK

Café
Waterlooplein ‘77

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

Word vrijwilliger
www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk

Telefoon: 020 - 683 92 60

De Regenboog                   Groep

Aan de Amstel Mondhygiënisten
Amstel 49 D / hoek Nieuwe Herengracht 1

1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761

info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com

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

Dienstencentrum Stadshart
Sint Antoniesbreestraat 32
1011 HB Amsterdam
Email: centrum.oost@centram.nl
Voor afspraak: 020-557 33 38

Huis van de Buurt Oostelijke 
Binnenstad (de Witte Boei)
Kleine Wittenburgerstraat 201
1018 LT Amsterdam
Email: centrum.oost@centram.nl

Informatie- & koffie-inloop 
door het sociaal wijkteam voor 
een praatje, vraag, wens of idee:
Maandag- en donderdagochtend 
van 9.30 tot 11.00 uur

CentraM: 
  eigen kracht 
  grip op geld
  meedoen

www.centram.nl

  REPARATIE & VERKOOP

2 service points in het centrum van Amsterdam:

Marnixstraat 220

Waterlooplein naast 311

 JA, DAT DOEN

 WIJ OOK!MacBike
is er voor de Amsterdammers.

www.macbike.nl
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      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

Zuster Jansen
Asterweg 19 D12   I  1031 HL Amsterdam

Tel: 020 - 63 66 837

www.zusterjansen.nl    info@zusterjansen.nl

INTERIEURVERZORGSTER 
GEZOCHT!

Werkomgeving: woonhuis en kantoor A’dam 
centrum, huiselijke en informele omgeving.
 De functie is voor minimaal 24 uur per
 week, de werkzaamheden bestaan uit:
 stofzuigen, dweilen tot aan was draaien, 
 strijken, bedden verschonen enz. 
 Vereisten: ervaring, oog voor detail, 
 doorwerker, goede communicatieve 
 vaardigheden.

 Interesse? Mail naar: 
 schilperoort@aedesrealestate.nl 

Verspreidingsgebied 
van de Binnenkrant

                                           
                                          oplage 12.500
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Lezingen
Tweede en vierde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,00 inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

  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.
  10 april De restauratie van Keizersgracht 794 Johan 
Wytema vertelt over de restauratie van het huis aan de  
Keizersgracht waar hij met zijn vrouw Trui Blaisse woont. 
Over de  interieurstijlen zoals ze waren en zoals ze nu zijn. 
Een persoonlijk verhaal over het wonen in een historisch 
pand in onze buurt.
  24 april Een kind van het Ereveld Journalist Remco 
Reiding over zijn gelijknamige boek waarin hij zijn 
zoektocht beschrijft die hem – met onverwachte 
persoonlijke gevolgen – op het Russische Ereveld in 
Leusden bracht, waar 865 oorlogsslachtoffers uit de 
voormalige Sovjetunie liggen begraven. Een aangrijpend 
verslag over de hartverscheurende gevolgen van oorlog.
   8 mei Onder de klok Bert Jan Flim schreef een boek 
over studenten uit Amsterdam en Utrecht die in 1942 in 
actie kwamen om joodse kinderen te redden. Een team 
smokkelde kinderen uit de ‘crèche’ tegenover de Hollandse 
Schouwburg. Andere studenten – voor het merendeel 
meisjes – namen hen over ‘onder de klok’ op het station 
en brachten hen per trein naar zusterorganisaties in de 
provincie. Daar stond – alweer onder de klok – een derde 
team klaar om de kinderen naar pleeggezinnen te brengen. 
  22 mei Vorstelijk imago Kunsthistoricus Robine Bausch-
Bronsing laat aan de hand van portretten van Elizabeth I 
van Engeland, Cosimo I de ’Medici van Toscane en van 
de vroegste Oranjes – van Willem de Zwijger tot Koning-
Stadhouder Willem III – zien hoe er werd gewerkt aan 
hun imago en het vergroten van hun prestige en macht. Zij 
zorgden voor de juiste beeldvorming. Zo werd de keuze 
voor een huwelijkskandidaat vaak op een portret gebaseerd.

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
  6 maart: Een verliefd stel leidt een gelukkig leven, totdat 
de man, Laurence onthult dat hij vrouw wil worden, maar 
wel van zijn vriendin Fred  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, regie: Xavier Dolan).
  20 maart: Het leven lijkt de elfjarige Jack toe te lachen. 
Hij heeft twee broers en woont bij zijn zorgzame vader en 
lieve moeder. Maar de wereld blijkt hard als hij in aanraking 

komt met ziekte, lijden en dood. Als volwassen man wordt 
Jack een verdwaalde ziel in een moderne wereld die op 
bijzondere manier zijn weg probeert te vinden. (2011, regie: 
Terrence Malick).
   3 april: Zeven Britse gepensioneerden met uiteenlopende 
levens en karakters wonen in troosteloze aanleunwoningen. 
In die leeftijdsfase plan je niet meer vooruit, maar als 
ineens een gelikte reclamefolder een luxueus resort in India 
aanprijst, pakken ze stuk voor stuk halsoverkop hun koffers. 
Ze gaan hun geluk beproeven aan de andere kant van de 
wereld. (2011, regie: John Madden). 
  17 april: Binnen de familie De Roover is iedereen op een 
punt in zijn leven beland waarin het maken van cruciale 
keuzes onvermijdelijk is. Zo wil Winnie een baby, haar man 
Rutmer wil dichter bij zijn gevoel komen, zijn broer Charlie 
wil vooral geen verantwoordelijkheid en hun zwager Dick 
wil zijn overleden vrouw terug. Pater familias Arend wil 
gelukkig zijn. En zijn vrouw Jeanette wil dat iemand haar 
wil. (2012, regie: Joram Lürsen).
   1 mei: In 1942, in het door de nazi’s bezette Amsterdam, 
besluit de joodse Walter Süskind handjeklap met de SS 
te spelen. Het is een levensgevaarlijk kat- en muisspel, 
waarmee hij honderden kinderen van transport naar de 
concentratiekampen weet te redden. Een aangrijpende, 
waargebeurde geschiedenis. (2012, regie: Rudolf van den 
Berg).
  15 mei: Anne en Georges zijn al op leeftijd en leiden een 
rustig bestaan in Parijs, waarin hun passie voor muziek 
nog altijd een hoofdrol speelt. Dan krijgt Anne een infarct 
en raakt aan één kant van haar lichaam verlamd. Een 
ontroerende film over de liefde van een echtpaar dat vecht 
tegen de genadeloze klappen die de ouderdom uitdeelt.
(2012, regie: Michael Haneke).
   5 juni: Beleef het bijzondere levensverhaal van de Indiase 
jongen Pi in dit werkelijk visuele meesterwerk, gebaseerd 
op het verhaal Yann Martel. Na een schipbreuk belandt 
Pi op een reddingsboot met een gevaarlijke Bengaalse 
tijger. Samen worden ze geconfronteerd met tegelijk de 
schoonheid en wreedheid van de natuur. (2012, regie: Ang 
Lee).

Exposities
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 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. 
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
Van 26 april tot 28 juni
Josua de Jong               Landschappen
Het Hollandse landschap in olieverf.
Opening vrijdag 26 april van 16.30 tot 18.30 uur
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Films 
Lezingen 
Cursussen 
Clubs
Exposities
Muziek

En vooral
Gezelligheid

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
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

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

2003-2013
Tien jaar Tweede Uitleg!

Met dank aan onze vrijwilligers

Lustrumviering op 29 mei

Voor mantelzorgers in 
stadsdeel Centrum is er op 
donderdag 21 maart een 
informatieve lunchbijeenkomst. 

Dorine Verdurmen, loketadviseur 
van Stadsdeel Centrum vertelt welke 
ondersteuning het Sociaal Loket biedt 
aan mantelzorgers en hun verzorgden. 
Aansluitend is er een (gratis) 
lunch waar ervaringen met andere 
mantelzorgers kunnen worden gedeeld. 

Locatie: het Claverhuis, 
Elandsgracht 70 
Tijd: van 11.30 tot 13.30 uur.

Aanmelden kan tot twee dagen van 
te voren bij Markant, Centrum voor 
Mantelzorg, tel. 020 – 886 88 00 
of mail naar info@markant.org

Jaarlijkse 4 mei-herdenking in het 
Weteringplantsoen vanaf 19.30 uur 
bij ‘De Gevallen Hoornblazer’.

Dit monument is een eerbetoon aan de 
30 politieke gevangenen die hier op 12 
maart 1945 bij wijze van represaille door 
de bezetter zijn gefusilleerd.

Wat is er op deze plek gebeurd?
Op 10 maart 1945 viel de 
Sicherheitsdienst een pand aan de 
Stadhouderskade binnen. Hier bevond 
zich de centrale post van een illegale 
verzetsgroep opgericht door Mej. J.J. 
van Tongeren. Alle leden van de groep 
hadden een codenummer dat was 
vastgelegd in een register. De ‘sleutel’ 
voor het register was in de tuin van 
het pand begraven. Op 11 maart 1945 
drongen enkele verzetsleden daarom het 
pand binnen. Een vuurgevecht ontstond 
en de SS Hauptscharführer Ernst Wehner 
werd dodelijk getroffen. 

Als vergelding werden de volgende 
dag 30 gevangenen uit het Huis van 
Bewaring overgebracht naar het Eerste 
Weteringplantsoen. Voor de ogen 
van honderden Amsterdammers die 

van de bezetter moesten toekijken, 
werden de gevangenen met drie salvo’s 
geëxecuteerd. 

Programma:

Karel Eykman houdt een toespraak dit 
jaar bij het monument. 
Het koor Esthers Tiental zingt voor de 2 
minuten stilte een aantal liederen. 
Daarna speelt trompettist Rende Luitjes 
de Last Post. 
Na de twee minuten stilte en tijdens de 
bloemlegging lezen leerlingen van 
De Kleine Reus verhalen voor en wordt 
accordeon gespeeld door Jan Petrie.

Informatie Loes Mulders 020-625 94 34



LEIDSE- WETERING8 BINNENK ANT 61

www.weteringduurzaam.nu

Goed nieuws. De nieuwe eigenaar, projectontwikkelaar 
Borghese, is sinds de zomer 2012 eigenaar van het gebouw. 
Zij gaan het gebouw herontwikkelen met de architect 
Diederik Dam en dan verkopen aan een belegger. 
De plannen zijn kantoren op de verdiepingen en winkels 
op de begane grond aan de galerij en mogelijk een café op 
de hoek van de Prinsengracht. Dus eigenlijk blijft het zoals 
het is. 

Toch vraagt het behoorlijke investeringen, omdat alle 
installaties versleten en verouderd zijn. De gevel wordt 
vervangen door glazen puien van vloer tot plafond met dubbel 
glas. Nu zit er nog enkel glas in. De horizontale gevelbanden 
op vloerhoogte blijven zichtbaar in een donkere kleur. 
In de galerij worden de gevelpuien rechtgetrokken met de 
kolommenrij zodat de galerijbreedte gelijk blijft. Over een 
uitstulping bij de nieuwe hoofdentree is nog verschil van 
mening. Het plan is nog niet bij de gemeente ingediend, dus 
nog niet definitief. Een zgn. Projectbesluit van 2010 met een 
smallere galerij blijkt niet van kracht en nu geldt het oude 
bestemmingsplan met de huidige breedte. Aan de vorige 
eigenaar is ongewenst een bouwvergunning met een smallere 
galerij verleend. Dit oude plan, met o.a. woningen, wordt 
gelukkig niet uitgevoerd. 

In mei 2013 lopen de tijdelijke huren af en komt het gebouw 
leeg. Of de vergunningen deze zomer al rond zullen zijn 
betwijfelen wij. Het is de bedoeling om dan al te beginnen 
met de bouw. De bouw duurt 1 jaar. De onderdoorgang van de 
Kerkstraat blijft tijdens de bouw open.
De nieuwe eigenaar veronderstelt dat er genoeg vraag is 
naar kantoren in de binnenstad en vooral naar wat grotere 
vloeroppervlakken aaneen. Dit lijkt aannemenlijk. Dit soort 
ruimten ontbreken in de grachtenhuizen en oude gebouwen.
De ontwikkelaar gaat uit van het bestaande gebouw met vele 
liften, toiletgroepen en parkeergarage. Dit is realistisch en 
beperkt enorm de kosten. 

Dit is een grote tegenstelling met de vorige 
eigenarencombinatie de woningcorporatie Stadgenooot en 
projectontwikkelaar Vesteda. Zij hadden met ingehuurde 
adviseurs gesteld dat er vanwege een kantorenoverschot hier 
wat minder kantoren in moesten (of dat zou helpen?). 

Er moesten woningen in komen, omdat een woningcorporatie 
altijd woningen bouwt. Een groot deel daarvan moesten 
sociale woningen worden. Die kleine woningen werden 
geplaatst aan de gevel van de Vijzelstraat, maar daar wordt 
echter het toelaatbare geluidsniveau overschreden en ook de 
toelaatbare luchtvervuilingsnorm. Omdat ouderenhuisvesting 
met een lift en makkelijke toegang een gat in de markt is, 
zouden die daar kunnen wonen. Maar juist ouderen zitten 
echter veel thuis en zouden dan daar nooit de ramen open 
kunnen doen. 

In het nieuwe bestemmingsplan heeft de gemeente dan ook 
nieuwe aanvullende regels moeten maken. Woningen met 
alleen ramen aan een straat met teveel geluid en vervuiling 
mogen niet. De woningen en de kantoren kregen aparte 
entreehallen en liftschachten op andere plekken dan nu. 
Een enorm kostbare ingreep. 

Na een aantal jaren projectontwikkelen met een Oostenrijkse 
architect, die het gebouw wilde laten spreken midden in 
het beschermde stadsgezicht, heeft men zich bedacht en het 
gebouw te koop gezet.
Dit gemopper moest er bij mij toch even uit en is bedoeld als 
ervaring om van te leren. De politiek, ambtenaren en gewone 
burgers moeten steeds blijven opletten wat er zich onder hun 
neus afspeelt. 

We hebben nu goede hoop op een voor eigenaar en omgeving 
plezierig resultaat dat uit de realiteit is geboren.

Carlo van Someren

Luk’s Schoenmakerij

“Mijn vader kocht de zaak in 1970 of 1971 en hij 
hield Luk’s naam. Mijn opa werkte hier ook, hij 
en mijn overgrootvader waren al schoenmakers in 
Brabant.” Nu zwaait Frank van Baaden, 
3e generatie, de scepter in de schoenmakerszaak.

Sinds mensenheugenis, oftewel 1925, zit de 
schoenenmakerij in de Leidsebuurt, op de hoek van 
de Prinsengracht en de Leidsekruisstraat. Sinds drie 
jaar met een collega die het vak ook van Frank’s vader 
leerde. Frank: “hoewel ik niets speciaals in de buurt doe, 
ken ik de meeste mensen wel. Als klein jongetje hielp ik 

mijn vader al, dus vandaar. Dit is een unieke plek: veel 
klanten komen uit de buurt, maar ook van verder in de 
stad, en toeristen natuurlijk. En ik krijg veel klanten 
doorgestuurd vanuit de PC Hooftstraat. Dat vind ik zo 
leuk in mijn vak: de afwisseling van al die verschillende 
mensen en schoenen.” 

Als lid van het schoenmakersgilde is Frank specialist 
in reparaties van de merken ‘Van Bommel’ en ‘Van 
Lier’. “Omdat ik daar bovenop podoloog ben, kan ik 
mensen goed adviseren over de beste oplossing voor hun 
voetproblemen. We maken orthopedische aanpassingen 
voor gewone schoenen. Anderen kan ik goed helpen met 
losse voetbedden of gel-zolen.” 

Wat de toeristen bij hem kopen? Frank: “zo’n zaak 
als deze kennen ze niet in het buitenland, met al die 
accessoires. Ze kopen dus vooral de speciale producten 
zoals suède spray, gekleurde schoencrème, sloffen en 
verende inlegzolen.” 

Het is zaterdagmiddag en elke paar minuten komt 
een klant binnen met een vraag om advies, of om 
schoenen op te halen. Frank: “wat echt bijzonder is aan 
Amsterdam is dat ik veel bijzondere en extravagante 
schoen mag repareren. Dat zie je niet in de provincie. 
Toch veel leuker dan alleen zwarte herenschoenen. 
Zo had ik laatst een klant die prachtige Prada’s had 
gekocht. Heel dure schoenen. Ze had ze één avond 
gedragen. Toen kreeg haar hond zo’n schoen te pakken 
en vernielde hem. Dat was pas een echt ingewikkelde 
klus: een nieuwe klep, nieuwe zijstukken en een nieuwe 
voorkant. Mooi gelukt!”

Het Duintjer-gebouw  Vijzelstraat 66 - 80
Beste Weteringburen, we hebben een winterreces 
gehad, maar ziet er naar uit dat de winter nog even 
aanhoudt. Vandaar dat we, weer of geen weer,  toch 
starten met onze nieuwsbrief, de eerste van dit jaar. 

De nieuwsbrief heeft een iets andere vorm dan u gewend 
bent, het is een e-nieuwsbrief geworden, met linkjes 
naar de volledige tekst op de website. Klik op informatie 
die u interesseert en u komt vanzelf op het artikel op 
onze website weteringduurzaam.nu terecht.

Er is veel gebeurd de afgelopen maanden, teveel om 
allemaal in één nieuwsbrief te proppen – dus we houden 
het bij het meest actuele nieuws zodat u weer een beetje 
op de hoogte bent. Daarnaast hebben we goed nieuws: 
19 maart is er weer om 19.30 uur een buurtbijeenkomst, 
in de Tweede Uitleg waarbij de bouwcoalitie de plannen 
presenteert voor de duurzame verbouwing van het eerste 
pand. Aan de hand van deze case kunt u vragen stellen 
aan de bouwcoalitie over de genomen stappen, gemaakte 
keuzes, technische overwegingen gerelateerd aan de 
(on)mogelijkheden van het betreffende pand en de 
financiële mogelijkheden van de eigenaren. 
Dus hou 19 maart alvast vrij in uw agenda!

Ruimte gezocht
Voorlopig zitten we nog goed aan de keukentafel, maar 
een eigen honk -waar we een spreekuur kunnen houden 
en besprekingen- zou erg welkom zijn.
Dus als u een tip heeft of een ruimte beschikbaar heeft, 
voor een vriendelijke prijs want het budget is krap, 
mail dat dan naar: juke@weteringduurzaam.nl

WeteringDuurzaam vindt het een goed idee om haar 
activiteiten en de nieuwsbrief onder te brengen bij 
Wetering Verbetering, waarbij WeteringDuurzaam 
alleen informatie over duurzaamheid in de buurt 
aanlevert. Alle andere buurtinitiatieven, zoals Wetering 
Groen, de buurtopera van Scava, Gijzelgracht, de 
Bak, Zorg, Verkeer etceras kunnen dan (ook) gebruik 
maken van de nieuwsbrief en paraplu-site van Wetering 
Verbetering. Heeft u ook een initiatief en wilt u ook een 
plek krijgen op de Wetering Verbetering website – stuur 
dan een mailtje naar: 

weteringverbetering@gmail.com 
ovv ‘nieuw buurtinitiatief’.

Première buurtopera Günther en Julia
21 september 2013 (nationale burendag). 
Speelt u trombone, trompet of saxofoon 
en wilt u meespelen in deze buurt(rock)opera 
over de Noord/Zuidlijn? Surf naar: 

www.scava.net
Volg de wedstrijd rond het kunstwerk voor 
metrostation Vijzelgracht op:

www.ramsesshaffyartproject.nl

Ondernemersvereniging De Vijzel is heerlijk 
actief. Bezoek eens de fraaie website: 

www.devijzelamsterdam.nl

Wanneer verdwijnen de bouwketen uit de Singelgracht?

Voor spreekuur gebiedsbeheerder Zuid zie pagina 4
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Landje naast Paradiso met zicht op Rijksmuseum

ANT 61LENTE 2013
Alle tegenstrijdigheden vullen elkaar aan

Rond deze tijd wordt in opdracht van het Stadsdeel Centrum 
gewerkt aan een herprofilering van de Spiegelgracht. In het 
verlengde daarvan bestaan vergevorderde plannen om ook 
de Museumbrug hierbij te betrekken. Deze werkzaamheden 
moeten begin 2014 plaatsvinden. 

Dit plan heeft echter verstrekkende gevolgen voor de 
bereikbaarheid van onze wijk en aangrenzende buurten. Door 
het instellen van een permanent inrijverbod op deze brug voor 
gemotoriseerd verkeer, komend vanaf de Stadhouderskade 
richting Spiegelgracht, wordt een van de weinige bruikbare 
toegangswegen tot het achterliggende gebied afgesloten. 

Wat wil men bereiken met deze herprofilering?
Meer ruimte voor de voetgangers (voornamelijk toeristen) en 
fietsers. De noodzaak is onduidelijk want de dagelijkse praktijk 
laat niet zien dat die nu veel hinder ondervinden bij het passeren 
van de brug. Daarnaast moet de route naar het Rijksmuseum 
vanaf de Spiegelgracht volgens het stadsdeel een prestigieuzer 
uiterlijk krijgen.

Wie gaan de gevolgen ondervinden?
Het rapport waarmee Stadsdeel Centrum de maatregelen 
onderbouwt, gaat er vanuit dat de nadelige effecten hooguit tot 
de Prinsengracht merkbaar zullen zijn. Dit onderzoek is namelijk 
beperkt tot deze grens. Het raakt echter direct of indirect alle 
bewoners, bedrijven, leveranciers, klanten en bezoekers van 
het hele gebied, globaal begrensd door de Weteringschans-
Leidsestraat-Herengracht-Vijzelstraat-Vijzelgracht. 
Automobilisten en motorrijders die nu nog van de museumbrug 
gebruik kunnen maken, moeten in de nieuwe situatie grotendeels 
omrijden via het Weteringcircuit. 

Stadhouderskade nu al overvol.
Deze toch al structureel overbelaste hoofdroute krijgt hierdoor 
ook nog het merendeel van dit bestemmingsverkeer te verwerken. 
Dat is letterlijk een brug te ver. Vanaf 2008 is het om onduidelijke 
redenen al niet meer toegestaan om vanaf de Overtoom komend 
linksaf te slaan via de museumbrug. Deze nieuwe plannen 
wekken wederom de indruk dat bewoners en bedrijven niet de 
belanghebbenden zijn waar men rekening mee moet houden. 

Wat zijn de consequenties?
Om er een paar te noemen: Slechtere bereikbaarheid wegens 
intensievere verkeersdrukte en daardoor meer tijdverlies op de 
overgebleven andere routes. Extra kilometers rijafstand en niet in 
de rapportage verwerkte nadelige milieueffecten wegens langer 
onnodig draaiende automotoren. 

Wilt u uw stem ook laten horen?
1 november 2012 is er een informatieavond geweest over het 
hele project. Daar bleek het voorgenomen eenrichtingsverkeer 
het belangrijkste en meest bekritiseerde onderdeel te zijn. 
Waarschijnlijk volgt er een inspraakronde in augustus 2013. 
Om te voorkomen dat het dan alleen nog gaat over de juiste kleur 
voor de afvalbakken of iets dergelijks, is het zaak om met een 
goed onderbouwde en vooral door de buurten gedragen opinie 
naar voren te komen. Vandaar de oproep aan alle bewoners 
en bedrijven om hier aandacht aan te besteden en hun mening 
kenbaar te maken. 

Waar kan men dit aangeven?
Wilt u iets bijdragen aan deze discussie of op de hoogte gehouden 
worden, dan kunt u dat aangeven via weteringverbetering@
gmail.com onder vermelding: Museumbrug. Bent u voor of 
tegen dit plan, dan is het vriendelijke verzoek om dit ook aan 
ons kenbaar te maken. Tevens is het aan te bevelen om dit met 
buurtgenoten of bedrijven te bespreken. Lang niet iedereen volgt 
de berichtgeving hierover en zo voorkomt men onaangename 
verrassingen.

Meer informatie over dit project is te vinden via: 
www.centrum.amsterdam.nl/projecten/overzicht_alle/openbare_
ruimte/spiegelgracht-groot/

Nico Perk
Namens buurtvereniging Wetering Verbetering

De werkgroep verkeer lijkt een succesje te hebben 
behaald bij de Stadsregio: de inkorting van tram 5 
gaat waarschijnlijk niet door.

Intussen wordt de doorstroming 
van het verkeer in het centrum 
verder bedreigd door het 
nieuwe bestemmingsplan 
voor 1012. De deelraad 
biedt zoveel ruimte voor 
uitbreiding van horeca, dat 
de horecaoppervlakte gaat 
verdubbelen. Met o.a. tot 
gevolg nóg meer verkeer van 
dié leveranciers, die toch al de 
traagste lossers zijn (gemiddeld 
45 minuten per horecazaak). 
Deze vrachtauto’s bezetten de laad en 
losplekken nu al gauw 2 uur per dag.

Gemeente en stadsdeel stellen dat zij de stad autoluwer 
willen inrichten, maar kijken daarbij eigenlijk alleen naar 
personenauto’s. Ruim baan voor vrachtauto’s, touringcars 
en aannemersbusjes! Het is kennelijk nog steeds niet tot 
de gemeente doorgedrongen dat juist deze weggebruikers 
overdag minstens 80% van het verkeer uitmaken. 
Helaas laat de gemeente kansen liggen voor oplossingen 
op de lange termijn zoals het veel actiever bevorderen van 
stadsdistributie en nieuwe vormen van toeristenvervoer. 

In andere Nederlandse steden mag bevoorrading buiten de 
venstertijden slechts plaatsvinden per stadsdistributie met 
elektrische voertuigen.

De werkgroep Verkeer heeft een paar keer samen met 
Hop-on Hop-off samen vergaderd. Hier bleek dat 

gemeente en stadsdeelraden zowel onderling als 
binnen de eigen organisatie slecht afstemmen 
of het nu gaat om beleid, werkzaamheden of 
maatregelen. Vaak ontbreekt elke samenhang. 
Een goed voorbeeld daarvan is dat de deelraden 
die paar parkeerplekken voor touringcars wil 
opheffen, vóórdat er alternatieven voorhanden 

zijn. Nog meer nutteloos rondrijdende en 
foutparkerende bussen dus. Hier komt bij dat de 

deelraad slechts TWEE verkeershandhavers heeft 
voor het hele centrum! Sic!

De touringcarbranche heeft voorgesteld om touringcars de 
gelegenheid te geven om passagiers te laden en lossen op 
het busstation achter het CS. Dat zou mooi passen in het 
plan van de Stadsregio om minder regionale bussen door 
te laten rijden naar het CS, wat extra ruimte biedt en het 
centrum ontlast. Zonder argument veegt de gemeente dit 
plan van tafel. Samen met Hop-on Hop-off willen we een 
symposium organiseren om oplossingen te zoeken.

Reageren of meedoen, mail: 
werkgroepverkeeramsterdam@gmail.com

Wetering Verbetering
Komt elke 3e maandag van de 

maand bijeen
bijvoorbeeld op 18 maart

20.00 - 22.00 uur
Info:

weteringverbetering@gmail.com

Artist-impression van afgekeurd hotelplan

Bananenrepubliek Amsterdam

Museumbrug 
eenrichtingsverkeer?

Doorgaans ‘s nachts 
legt u uw bezoeken af
u verbergt zich 
onder mijn bed 
of in de kast 
of waar u
zomaar ineens past
maar blijft onvindbaar.

Ik kan niet zien 
of u er bent
wanneer u komt 
of dat u gaat
ik zie u altijd net te laat.

U bent 
een onzichtbare insluiper
maar wel één 
van het charmante soort
die ongestoord
zijn gang kan gaan.

Vanuit uw schuilplaats
koestert u wellicht 
de wens
dat u zou kunnen blijven
tot u zo in mij verdwaald bent
dat geen mens
u meer kan vinden.

Tot u
in mij zult verdorren
en u 
in mij bent vergaan
pas dan 
vangt er nieuw leven aan.

(  Hersenschim  )

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

ANT 61

Spreekuur Postcodegebied 1012
Elke eerste woensdag van de maand van 9.00 tot 10.00 
uur in het kantoor van de straatmanager, 
Dirk van Hasselsteeg 5.
Contact:                      Roel Plugge, tel. 06-5171 4579

rplugge@centrum.amsterdam.nl
Chris Seinen, tel. 06-2888 3440
cseinen@centrum.amsterdam.nl

Felix Meritis 225 jaar
Felix Meritis viert zijn 225 jarig bestaan met een 
kunstinstallatie bovenop het oudste nog bestaande 
Observatorium van Nederland. De kunstinstallatie 
Amsterdam of Above - Amsterdam of Below van 
kunstenaar Joseph Semah verbindt de sterren, de 
grachten en markante gebouwen in de stad. De opening 
is op donderdag 18 april en vanaf 19 april zijn er voor 
het publiek rondleidingen door het monumentale pand 
naar het Observatorium.

Rondleidingen
Van 19 april tot eind oktober. Dagelijks, behalve zondagen. 
Toegangsprijs: Euro 6,50 p.p., georganiseerd in kleine 
groepen, informatie en kaartverkoop: www.felix.meritis.nl. 

De sterrenkijkers staan dan niet gericht op de hemel maar 
op citaten, aangebracht op tien gebouwen door de hele stad. 
Alleen vanaf dit Observatorium zijn alle citaten zichtbaar. 
“Hoog, Sammy, kijk omhoog Sammy” van Ramses Shaffy 
staat te lezen op Felix Meritis zelf. 
“Desire is the very essence of man” van Spinoza prijkt 
op De Nederlandsche Bank en Vondel’s “De wereld is 
een speeltoneel” is zichtbaar op de Stadsschouwburg 
Amsterdam. 
Andere citaten zijn te zien op de Westertoren, het 
Maagdenhuis, de Vondelkerk, De Industrieele Groote Club, 
de Bazel, de Piramides, het Hoofdbureau van Politie en 
WTC. Vooraanstaande denkers, schrijvers, artiesten en 
filosofen als Heidegger, Thomas Hobbes, Galileï, Multatuli 
en Frank Zappa verbinden heden, verleden, diepte- en 
hoogtepunten uit de geschiedenis van onze metropool.

Bezuinigen! Bezuinigen?
De wegen van de overheid zijn vaak ondoorgrondelijk. 
Neem nou de ‘bezuinigingen’. Plasterk wil de provincies 
omvormen tot een paar superprovincies. Onderzoek wijst 
uit dat hoe groter de organisatie, hoe meer verspilling. 
Kosten stijgen en prestaties dalen.

Gemeente en stadsdelen kunnen er ook wat van. Natuurlijk 
alle begrip voor problemen met de decentralisatie door het 
Rijk van sociale regelingen met grove kortingen! Maar dat 
laat onverlet dat de gemeente veel laat liggen, zoals onnodig 
dure luxe bestrating.
Nog meer ‘duurkoop’: de wethouder wil alle non-profit 
instellingen naar panden van de gemeente verhuizen, of dat 
nu voordeel oplevert of niet. Nu wil hij d’Oude Stadt en 
WSWonen met hun publieksfunctie in een paar ‘werkplekken’ 
bovenin de Boomsspijker proppen. Buitengewoon decentraal 
en ontoegankelijk voor de 7 buurten! De eerdere keuze voor 
de huidige locatie bleek juist een groot succes voor de toeloop 
van spreekuren en deelname aan activiteiten. 

Het nieuwe adagio is nota bene ‘Eigen Kracht’! Maar 
waarom dan de ‘Eigen Kracht’ van het wijkcentrum de nek 
omgedraaid? Het wijkcentrum in de Nieuwe Doelenstraat 
is bijzonder succesvol in zelfbeheer: zeer lage huur, geen 
dure portiers, de laagste servicekosten, verwarming uit als er 
niemand is, etc. En dat gepaard aan maximale flexibiliteit. 
Want door deze vorm van zelfbeheer is het wijkcentrum 
goedkoop beschikbaar voor bewonersgroepen, spreekuren 
en andere initiatieven. De activiteiten draaien voor 75% op 
vrijwilligers en ook die zien het keurslijf van de Boomsspijker 
niet zitten. De flexibiliteit verdwijnt totaal en tegen hogere 
kosten blijft minder dan 50% oppervlakte over.
Niet alleen wordt de Boomsspijker voor het wijkcentrum 
ontoegankelijk en minstens twee keer zo duur, daar bovenop 
kost de ‘noodzakelijke’ verbouwing minstens een paar ton. 
Toch jammer van het verlies van al die vrijwilligers. Kosten 
stijgen en prestaties dalen. 

Ik mag me niet ongerust maken want het gaat ‘slechts’ om 
een onderzoek. Maar dat doe ik wel, omdat ik zelf bij de 
vergadering van de commissie Welzijn hoorde, dat zij met een 
open onderzoek instemde en niet met een gesloten onderzoek. 
Een open onderzoek kijkt naar een goede, slimme oplossing. 
Zo kun je makelaars inschakelen voor de verhuur van ruimtes 
die leeg staan. Zonder verbouwingskosten! Er zijn genoeg 
bedrijfjes die ruimte zoeken in de buurt. Maar dit gegeven 
past niet in het overheidsdenken.

Ook kwalitatief is een veel betere oplossing mogelijk, want 
hier is een unieke kans om welzijn en gezondheid beter te 
laten samenwerken. De buurtpraktijk van huisartsen Dekens 
en Oudemans op de Zwanenburgwal is hard op zoek naar een 
nieuw ruimte in de buurt. Welzijn en geneeskunde, dat opent 
pas nieuwe deuren voor samenwerking!
Bezuinigen! Bezuinigen!?

Amsterdammeren

Op 20 januari 2003 was de eerste 
buurtvergadering. De agendapunten waren: 
Voorlichting van het Amsterdams Initiatief 
over de referendummogelijkheid zoals die 
in Zwitserland is, het belang van een 
Buurtnetwerk, de Opstapper en de handhaving 
van de laad en losplaatsen.
Buurtregisseur Jan de Jong maakte nog eens 
duidelijk wat er in art. 5 van de Verkeerswet 
staat: “niemand mag hinder veroorzaken op de 
weg”

De buurtvergadering van 10 maart 2003 had 
als agendapunten: senioren en veiligheid, 
want Amsterdam Centrum heeft met Amsterdam 
Zuid het hoogste aantal ouderen (55+). Recent 
hadden we in onze buurt ervaren dat het 
gezegde “beter een goede buur dan een verre 
vriend” nog steeds geldt. Buurtregisseur Jan 
de Jong vertelde over het project ‘Senioren en 
Veiligheid’ van de politie en de mogelijkheid 
tot een presentatie in buurthuizen, wijkcentra 
en voor bewonersgroepen.
Verder kwam de beheergroep ter sprake en de 
traagheid waarmee beslissingen genomen over 
simpele dingen zoals een extra prullenbak.

De buurtvergadering van 16 juni 2003 stond 
in het teken van de bezuinigingen, die het 
stadsdeel Amsterdam Centrum het Wijkcentrum 
d’Oude Stadt oplegde. De bezuinigingen hebben 
tot gevolg dat ondersteuning van de 7 buurten 
in de Binnenstad niet meer mogelijk is.
De ondersteuning zoals Buurt 6 die in het 
verleden ontving bij buurtvergaderingen van 
een medewerker van het Wijkcentrum: notuleren, 
uitnodigen van bewoners, opsturen van het 
verslag van de vergadering, zoals nu nog bij 
de beheergroepen door de gemeenteambtenaar 
gebeurt, is niet meer mogelijk. De buurt moet 
zelf voor continuïteit zorgen! 
Er zijn nog meer vrijwilligers nodig. De 
bezuinigingen van het SAC werken echter 
demotiverend, omdat de continuïteit wordt 

aangetast door de bezuinigingen. Vergaderen 
in Cristofori zal in 2004 niet mogelijk 
zijn: er is geen geld meer voor de buurten. 
Het bedrag dat de buurtkranten ontvingen 
van het Wijkcentrum om de buurtkranten te 
ondersteunen, wordt lager in 2003 en verdwijnt 
misschien in 2004. Het Wijkcentrum mag slechts 
informeren, adviseren en verwijzen.

Op de volgende buurtvergaderingen (15 
september en op 15 december 2003) kwamen aan 
de orde:
Wat komt er in de bibliotheek aan de 
Prinsengracht? Het Stadsblad wordt nog 
steeds en - dat al geregistreerd sinds 1997 
– slecht bezorgd. De gemeente voldoet wel 
aan de wettelijke publicatieplicht maar 
niet aan de ‘bezorgplicht’ want die bestaat 
niet. De Pulitzergarage is nog steeds niet 
in gebruik wegens wateroverlast op de 
lagere verdiepingen, een feit dat verborgen 
wordt gehouden door de voorstanders van 
parkeergarages in het DB van het SAC. Verder 
het ‘Kabelverdriet’. TV stations verdwijnen 
van de kabel. We hebben als burgers niets te 
vertellen over wat er op de kabel komt. 
Het wijkveiligheidsgeld van onze buurt is 
uitgegeven aan een proef om te bepalen welk 
licht het “meeste licht gaf” Wit licht dus. 
Daarmee was het geld op. Op meer licht moeten 
we nog even wachten. 
Het bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel 
is behandeld tot in de Raad van State. Bij 
de Raad van State bleek dat de Raad veel 
beslissingen bij de gemeente legt bij de 
invulling van de bestemmingsplannen: zo is 
een gebied van ‘Tuinen en erven’ omgezet in 
‘Gemengde doeleinden’, omdat de gemeente 
dat passend vond en een bestemming ‘Gemengde 
doeleinden’ aan de gracht is stilzwijgend 
overgegaan in horeca, ook al is uitbreiding 
horeca aan de gracht niet toegestaan. 
De gemeente heeft het laatste woord. 

Ulrike Weller-Aussems en Leonard Harten

Spreekuur Westelijke Binnenstad
Elke eerste maandag van de maand van 11.00 tot 12.00 
uur in het SOOJ Tichelstraat 50. 
Elke eerste vrijdag van de maand van 15.00 tot 16.00 
uur in het Claverhuis, Elandsgracht 70.
Contact:        Anatashia Kemnaad, tel. 06-8363 9211

akemnaad@centrum.amsterdam.nl
Immelien Visser, tel. 06-5139 9583 

ivisser@centrum.amsterdam.nl 

Spreekuur Zuidelijke Binnenstad
Zie pagina 4

Ook nu nog actueel     Verslag 2003 van Buurt 6

Op 6 maart 2013 is het Slangenpand, Spuistraat 199, 
precies 30 jaar gekraakt. Dat wordt gevierd met een 
4-daags festival, SNAKE-FEEST, van 6 t/m 9 maart.

Programma Snake Feest: www.30jaar.deslang.nl
Informatie over het Slangenpand: www.deslang.nl
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Tulpen in Amsterdam
Drie jaar geleden, in april 2010, was de eerste editie 
van de Amsterdamse Tulpen Dagen, ontstaan uit de 
droom de tulp terug te brengen in het Amsterdamse 
straatbeeld. 

Amsterdam is weliswaar altijd verbonden geweest met de  
tulp, maar in het groen zien we daar weinig meer van terug. 
Decennia geleden werden de bollen nog volop in parken en 
groenstroken aangeplant, tegenwoordig herinnert slechts het 
vrolijke lied “Tulpen uit Amsterdam” nog aan die tijden. 

In het kader van het 400-jarig bestaan van de Amsterdamse 
grachtengordel staat dit voorjaar de tulp heel april centraal, 
een explosie van kleuren zowel in de volle grond van de 
particuliere grachtentuin als in bakken in de openbare ruimte. 
Vierhonderd jaar geleden werd begonnen met de aanleg 
van de grachtengordel en in diezelfde tijd ontwikkelde de 
populariteit van de tulp zich tot grote hoogte.  
Al in de 16e eeuw was de tulpenbol door Westerse 
gezanten meegebracht vanuit Constantinopel naar Europa. 
Aanvankelijk was zijn rol nog bescheiden: de onaanzienlijke 
bol werd door de Leidse Hortus in de tuin geplant en door 
rijke regenten verzameld die wilden laten zien dat ze geld 
en smaak bezaten. Maar dan ontdekt de Hollandse koopman 
dat hier flink aan te verdienen valt en rond het tweede kwart 
van de 17e eeuw ontwikkelde de handel in tulpenbollen zich 
tot een stormachtige rage: de tulpomanie was geboren. Een 
verschijnsel dat hier enorm aan bijdroeg was het ‘breken’ 
van sommige tulpenbloemen. Een effen gekleurde bloem kon 
het volgende jaar zomaar gevlamd zijn of gefranjerde randen 
vertonen. Wat hiervan de oorzaak was, wist niemand, maar het 
gaf de bol sprookjesachtige dimensies en de koopman weidse 
mogelijkheden tot speculeren. Vooral de ‘gebroken’ tulpen 
waren erg in trek en brachten astronomische bedragen op. 
Daarbij werden de tulpenbollen doorverkocht nog voor ze de 
grond uit waren zodat de nieuwe eigenaar slechts kon gissen 
naar de schoonheid en de waarde van zijn bezit. 

In 1637 bereikt de tulpenwindhandel haar hoogtepunt: 
achtereenvolgens worden drie bollen verhandeld elk ter 
waarde van een heel Amsterdams grachtenpand.

De overheid grijpt in en kort daarna stort de markt volledig 
in. Velen gaan bankroet, er verschijnen talloze spotprenten, 
maar de tulp overleeft als tuinsieraad. Pas in het begin van 
de twintigste eeuw ontdekt men dat het ‘breken’ van tulpen 
veroorzaakt werd door een virus dat werd overgebracht door 
bladluis, maar dan is de tulpomanie al eeuwen verleden tijd.

Misschien wel dankzij deze geschiedenis van 
koopmansverdwazing is de tulp altijd tot de verbeelding 
blijven spreken. Daarnaast past de bol ook in onze tijd 
bijzonder goed in de veelal donkere grachtentuinen. In het 
voorjaar zijn de bomen nog nauwelijks in blad en de tuinen 
relatief licht, zodat de tulpen een goeie groeipositie hebben. 
Het spektakel van kleuren dat in het voorjaar met tulpen valt 
te realiseren, is in de zomer met planten niet te evenaren.

In samenwerking met Museum Van Loon en het Amsterdam 
Tulip Museum heb ik ervoor gezorgd dat er in oktober zo’n 
12.000 tulpenbollen in 15 tuinen zijn geplant. Eind april staan 
ze hopelijk allemaal in bloei. 
Op 27 en 28 april van 10 tot 17 uur worden de tuinen 
opengesteld voor het publiek. 
Daarnaast is er de hele maand april een route te wandelen die 
door het stadsdeel Centrum en het stadsdeel Zuid is verzorgd: 
zowel in de volle grond als in bakken vormen de tulpen een 
lint van kleur door de stad.

Saskia Albrecht
www.saskia-albrecht.nl 

www.amsterdamsetulpendagen.nl

In dagblad Trouw van zaterdag 9 februari jl. trof mij 
een column met de titel ‘Saaie musea, wat is daar nu 
erg aan?’ van Leonie Breebaart. Zij verzet zich tegen 
de prijs die we moeten betalen om musea voor een 
groter publiek toegankelijker te maken met chique 
museumcafé’s en winkels met hebbedingetjes, en 
pleit voor het herstel van het museum als tempel van 
rust. Het genieten van kunst, schrijft ze, is geen latte 
macchiato die onmiddellijk bevrediging schenkt. 
Het lukt zeker niet in de ‘scannende modus van het 
consumeren’. Het vereist een ruimte die je ‘in een 
stillere stand zet’ en waarin een kunstwerk in alle 
rust tot je kan doordringen.

Haar pleidooi deed mij denken aan de discussie over de 
beoogde nieuwe functie van de Oude Kerk die in de afgelopen 
maanden is gevoerd met het nieuwe bestuur van de Stichting 
de Oude Kerk. Dit wil de kerk ‘toegankelijker’ maken en 
meer bekendheid geven door er een ruimte voor exposities 
van moderne kunst van te maken (in een eerste concept was 
er zelfs sprake van een ‘kunsthal’). Eén van de financiële 
pijlers onder de nieuwe programmering is, naast de benodigde 
sponsoring, horeca in de sacristie, gecompleteerd met een 
terras aan de zuidzijde van de kerk. 

Nu is de Oude Kerk zelf een kunstwerk, een bijna 
achthonderd jaar oud monument, waarvan de geschiedenis 
nauw verweven is met die van de stad, met een uniek 
kerkinterieur dat na 1600 nauwelijks meer is veranderd. 
Een gebouw met vier prachtige orgels en een schitterende 
akoestiek. Een gebouw dat indruk maakt op de bezoeker 
door zijn heldere lichtinval, zijn indrukwekkende ruimte, zijn 
intieme karakter en zijn imposante stilte. De vraag is of je 
dit in onze tijd schaars geworden goed wilt opofferen voor 
een functie die wellicht een bescheiden nieuw publiek van 
moderne kunstliefhebbers zal aantrekken, maar die weinig of 
niets toevoegt en bijna altijd zal conflicteren met de bestaande 
kwaliteiten. 

Ontkomt zelfs de Oude Kerk niet aan het inmiddels 
afgezaagde concept van museumkoffie, taart, broodjes
en wifi consumptie? Dit is de vraag die vijftig bekende 
Amsterdammers en niet-Amsterdammers in een brief aan 
het bestuur hebben gesteld, nadat vertegenwoordigers van 
de Amsterdamse erfgoedorganisaties zich al eerder tegen de 
plannen hadden gekeerd. In het gesprek dat op 22 januari jl. 
met de voorzitter van het bestuur en de directeur van de Oude 
Kerk plaats vond, werd ons verzekerd dat het behoud van 
het unieke en authentieke karakter van de oudste kerk van 
Amsterdam voorop staat en dat in tegenstelling tot eerdere 
plannen niets van de inventaris zal worden verwijderd. 

Er komen exposities van kunst ‘op maat’, afgestemd op de 
ruimte van de kerk, dus geen ‘spektakelkunst’, waarvan in de 
referentiebeelden in het eerste masterplan nog sprake was. Dit 
geldt ook voor de andere activiteiten die in aanvulling hierop 
worden georganiseerd. 

Het bestuur ziet het als zijn belangrijkste opdracht de 
kerk beter te ontsluiten door meer informatie ter plaatse te 
verstrekken over de betekenis en de rol van de Oude Kerk 
als gebouw en instituut in de Amsterdamse samenleving in 
het verleden. Hedendaagse kunst is daarbij de verbindende 
schakel. De zondagse diensten blijven bestaan en ook zal 
er muziek in de kerk blijven klinken, al ziet de stichting het 
niet meer als haar taak zelf de organisatie van concerten op 
zich te nemen. Verder zijn er nog steeds plannen voor een 
horecafunctie, maar dan in een heel bescheiden vorm.

Het klinkt geruststellend, maar stelt het ook echt gerust? En is 
de hele operatie wel nodig? Wonderlijk genoeg is er voor de 
nieuwe programmering veel geld nodig, maar de opbrengsten 
zullen niet bijdragen aan de financiering van het onderhoud 
van de kerk, dat de instandhouding op de langere termijn moet 
garanderen. Daarvoor zullen in aanvulling op de bestaande 
inkomsten aparte financieringsbronnen moeten worden 
aangeboord. 

De kerk staat na de afronding van de laatste grote 
restauratie en 150.000 bezoekers per jaar financieel er 
beter voor dan ooit. Dit neemt niet weg dat de dekking van 
de jaarlijkse onderhoudskosten, om niet te spreken van 
restauratiewerkzaamheden in de toekomst, een punt blijft van 
voortdurende zorg. Wordt de nieuwe programmering straks 
niet een financiële molensteen? 
We moeten de Stichting de Oude Kerk en haar directeur het 
voordeel van de twijfel geven. Maar laat het bestuur zich 
vooral bewust zijn van de vele ogen die op de kerk zijn 
gericht. Ogen die als argusogen de toekomst van de Oude 
Kerk zullen blijven volgen.

Marleen Slooff

Ruimte, licht en stilte – de schoonheid van de Oude Kerk bedreigd? 

Praat mee over gebied 1012-westelijke zijde

Stadsdeel Centrum start met buurtplatforms waarin 
bewoners, ondernemers en instellingen meedenken 
over de buurt. Voor de Burgwallen nieuwe zijde 
(het gebied tussen Damtak/Rokin en Singel) wil het 
stadsdeel ook een platform. 
U bent van harte welkom mee te doen en denken.
Het doel van zo’n buurtplatform is om beter samen 
te werken aan onderwerpen zoals openbare ruimte, 
sociale vraagstukken en economie.

Postcodegebied 1012 Burgwallen-oostelijke zijde
Aan de oude zijde van het Burgwallengebied 
onderhoudt het stadsdeel al intensief contact met 
alle betrokkenen. Enkele specifieke straten kennen 
werkgroepen met ondernemers, eigenaren en bewoners. 
Ook vindt zes keer per jaar het Integraal Burgwallen 
Overleg (IBO) plaats voor de Burgwallen-oude zijde. 
Daarnaast vinden buurtschouwen plaats om knelpunten 
te signaleren.

Oproep 1012 Burgwallen-westelijke zijde
De komende tijd gaat het ‘team gebiedscoördinatie 
1012’ aan de slag met het opstellen van het jaarplan 
2014 voor het gehele 1012-gebied. Daarbij kunnen de 
Burgwallen-nieuwe zijde niet ontbreken. 
Heeft u, als bewoner, ondernemer of instelling, ideeën, 
opmerkingen, aandachtspunten etc. over dit gebied 
(Singel, Spuistraat, Kalverstraat/Nieuwendijk) dan 
horen wij dat graag. Wat speelt er in het gebied? 
Wat heeft het komende jaar prioriteit? 
Ook horen wij graag op welke wijze u betrokken wilt 
worden. Traditioneel worden vaak buurtbijeenkomsten 
georganiseerd. Tegenwoordig vindt ook veel contact  
digitaal plaats (email, website, Facebook, Twitter). Wat 
heeft uw voorkeur?

Stuur uw ideeën naar:                      Guido Kuijvenhoven
senior assistent gebiedscoördinator 1012 
gkuijvenhoven@centrum.amsterdam.nl.
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Straatartiestenfestival 2013?
Zonder uw hulp komt er dit jaar geen 
Straatartiestenfestival op het Amstelveld.
Door de bezuinigingen ontbreekt 
daarvoor bij onze medewerkers helaas 
de tijd. Wel kunnen wij enthousiaste 
buurtbewoners assisteren, met tijd en 
geld, om dit festival toch voort te zetten.

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Hoe groter de voorkant, hoe groter de achterkant

Zaterdag 11 mei van 11.00 -16.00 
uur wordt voor de zevende keer 
de Geveltuinendag op het J.W. 
Siebbeleshof georganiseerd. 
De start van de markt wordt 
opgeluisterd door draaiorgel De 
Domino. U kunt daarna terecht 
bij vooral biologische kwekers en 
verkopers van vaste en eenjarige 
planten, potgrond en allerlei 
tuinbenodigdheden. Ook zijn er 
deskundigen voor advies over aanleg en 
onderhoud van uw geveltuin. 
Kinderen kunnen er bloemstukjes 
schikken voor moederdag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Veronika Esser, Wijkcentrum d’Oude 
Stadt, telefoonnummer 020-638 22 05 
of veronika@oudestadt.nl

Voorlopig geen nieuwe 
monumentenregeling
De nieuwe regeling waarbij 
Rijksmonumentwoningen 50 extra 
punten toegekend krijgen gaat voorlopig 
niet door. Aanvankelijk zou de regeling 
per 1 januari 2013 ingaan, maar het 
kabinet heeft recentelijk besloten 
hiervan af te zien. Minister Blok wil de 
monumentenregeling nu betrekken bij 
het nieuwe woningwaarderingsstelsel, 
waarbij de WOZ waarde bepalend is voor 
de hoogte van de maximale huur.

Aanpak achterstallig onderhoud
Er bestaat een trend dat verhuurders, 
waaronder ook woningcorporaties, 
nalatig zijn met het verhelpen van 
onderhoudsklachten. De SP heeft zelfs 
een meldpunt opgericht voor klachten 
over woningcorporatie Ymere. Wanneer 
u een onderhoudsklacht heeft dan kunt 
u zich het beste eerst (schriftelijk) 
wenden tot de verhuurder waarin u 
uw klachten verwoordt en een termijn 
stelt van zes weken om de klachten 
te verhelpen. Wanneer u een woning 
huurt in de sociale sector (huurprijs 
is lager dan 681,02 euro) en de klacht 
is na zes weken nog niet verholpen, 
dan kunt u een onderhoudsprocedure 
starten bij de Huurcommissie. Als er 
sprake is van ernstige gebreken dan 

zal de Huurcommissie een tijdelijke 
huurprijsverlaging toekennen. Eventuele 
andere mogelijkheden zijn een melding 
bij de afdeling Bouwtoezicht van 
stadsdeel Centrum of een gang naar de 
rechter. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij het Wijksteunpunt Wonen.
Meldpunt overlast shortstay
Bij het meldpunt shortstay verhuur 
van Huurdersvereniging Centrum, het 
WSWonen, de binnenstadswijkcentra en 
het meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, 
stromen de klachten binnen. Inmiddels is 
duidelijk dat er veel meer woningen voor 
een korte periode aan toeristen worden 
verhuurd, dan het aantal vergunningen 
dat zijn verstrekt. De samenwerkende 
organisaties werken aan een zwartboek. 
Meldingen kunnen worden doorgegeven 
via de website www.meldshortstay.nl

Woonspreekuur / Huurteam
Voor alle vragen over huren en wonen 
kunt u elke woensdag van 14-17 
uur en van 19-20 uur terecht op het 
Woonspreekuur d’Oude Stadt, Nieuwe 
Doelenstraat 55. Tel: (020) 622 42 88
Voor vragen over huurprijs- en 
onderhoudsprocedures kunt u bellen 
met het Huurteam Binnenstad, Tel (020) 
421 48 68, www.wswonen.nl/centrum, 
E-mail: centrum@wswonen.nl

Nieuws van het

Themamiddagen

Het wijkcentrum wil een aantal 
themamiddagen organiseren om u te 
informeren, betrekken en verrijken. 

De onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: 
hoe organiseer ik een buurtevenement en 
hoe vraag ik daarvoor subsidie aan, wat is 
shortstay, hoe herken ik dat?
De themamiddagen vinden plaats op de 
laatste donderdag van de maanden; april, 
mei, juni, september, oktober en november. 
Wij hopen op inspirerende ideeën/tips!

Graag vernemen we welke thema’s u 
interessant vindt? Heeft u tips of kent u 
mensen die iets willen vertellen, mail dan 
naar florian@oudestadt.nl. 
Uw reactie liefst vóór 1 april. 

Bezoek onze website voor nog veel meer!

Geveltuinendag 11 mei

Nieuwsbrief februari 2013

www.jekuntmeer.nl 
Beter in je vel zitten dankzij een gezond 
gewicht. Meer energie krijgen en sterker 

in je schoenen staan. Dat wil iedereen wel. 
Maar het is nogal wat om daar in je eentje 
mee aan de slag te gaan. Daarom nodigt 
Dynamo Amsterdamse jongeren uit mee 

te doen aan ‘Expeditie Jij’, een expeditie 
naar een gezonder leven.

Houders van een Stadspas kunnen bij 
Pantar Amsterdam voor € 55,- een 

opgeknapte fiets kopen. Op vertoon van 
de Stadspas kunt u van maandag tot en met 
vrijdag van 09.30 tot 15.00 uur terecht op 

Rigakade 10.

De website www.leefenleer.nl is een plek 
waar alle Amsterdammers die beter willen 
leren lezen, schrijven, rekenen of werken 
met computer en internet terecht kunnen 

voor een laagdrempelig aanbod.

Op de website inmijnvrijetijd.nl kunnen 
mensen met een verstandelijke beperking 
uitvinden welke leuke dingen ze allemaal 

in hun vrije tijd kunnen doen.

De Magical Mystery Tour begon 
als een idee van een cliënt tijdens het 
100-jarige bestaan van HVO-Querido. 

Inmiddels zijn er een eigen bus, salonboot, 
stalling, kantoor, chauffeur en een 

vrijwilligersgroep, die versterking zoekt.
Zie: www.magicalmysterytour.nl.

Jekuntmeer.nl wil graag jouw mening 
horen over de website. Heb jij een mening 
over de uitstraling, inhoud of vorm, dan 

zijn wij op zoek naar jou!

Het Oranje Fonds beloont de mooiste sociale initiatieven in de categorieën: 
Jeugd, Buurt en Helpende Hand met € 50.000 én een ‘Appeltje van Oranje’.
Alleen officiële stichtingen en verenigingen kunnen met de wedstrijd meedoen.
Aanmelden kan nog t/m 8 maart. Vervolgens mag het publiek stemmen van 15 t/m 
17 maart. Op 18 april worden de winnaars bekend gemaakt.

www.kroonappels.nl

Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
www.oudestadt.nl 


