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Onafhankelijke uitgave van en voor de bewoners van de binnenstadsbuurten:

Groot Waterloo

Amstelveld

Buurt 6
Luister naar
bewoners, de kiezers

Een goed gesprek ?
“Hoe is het nu met u?”, vroeg ik mij zo af.
Daar staat u dan, gehavend door de tand
der tijds. Het gebeurde, omdat u al op
een hoge leeftijd bent en de eerste najaars
wind niet meer kon dragen (nog vóór de
echte storm).

Recent ontving ik twee petities n.a.v.
plannen voor panden:
- het verzoek om te tekenen voor behoud
van het Slangenpand in de Spuistraat en
uitvoering van de plannen zoals besloten
door de raad in juli (Zie pagina 10)
- NO SOHO. Niet nog een hotel op de
Kloveniersburgwal (zie pagina 2 en de
ingezonden brief van Monica Metz in Het
Parool)

Er werden alarmdiensten gebeld, de
brandweer kwam er aan te pas. Er werden
markeringen geplaatst en het gebied afgezet.
Een belangrijk deel van uw levensader
werd in een uurtje of 5 verwijderd. Best wel
wonderlijk, hoe uw arm heel cordaat in de
shredder verdween.

Alles voor pretpark
‘Venetië van het Noorden’
De laatste jaren leeft het onderwerp ‘drukte
in de binnenstad’ steeds meer in de publieke
discussie. Uit onderzoek van O&S blijkt
dat ‘toerisme’ bovenaan het klachtenlijstje
van Amsterdammers staat. Ook toeristen
wordt het te bar en daarmee is het dus een
reëel probleem. Het stadsdeelbestuur meent
echter dat het allemaal best meevalt en het
blijft daarom o.a. nieuwe hotels en dure
huisvesting (voor expats) faciliteren, met als
gevolg nóg meer drukte en overlast. Alles
voor dit conjunctuurgevoelige toerisme,
voor bewoners en andere ondernemers
is nauwelijks iets mogelijk. Voor het
Stadsdeelbestuur is geen motivatie te gek
om de tegenstribbelende bewoners en
ondernemers ervan te overtuigen ‘... dat hun
besluiten zo goed voor de buurt zijn’.

U mag best weten, ook ik was geraakt
toen ik thuis kwam en die linten zag. Er
was iets mis, gelukkig stond u er nog, het
belangrijkste was dat u was gehandhaafd.
In het voorjaar, waren ze ook al met u bezig.
De dikte werd gemeten. Hoe bijzonder is
het dat ze u vandaag de dag met infrarood
signalen konden doormeten. Toevallig zag
ik de bomendokter van de stad, met u bezig.
“Goh meneer wat bent u nu met de populier
aan het doen?”, vroeg ik hem. “Nou ik ben
haar aan het doormeten. Kijken of ze nog
wel gezond is”, zei hij. “En, is die grote
meid nog gezond of is ze inmiddels een ouwe
dame geworden?”, vroeg ik hem “Nou ze
is wel oud hoor, ik heb kunnen zien dat ze
110 jaar oud is”, zei hij. “Maar hoe dan?”,
vroeg ik hem. “Nou dat kunnen we zien met
een scan. We lezen de boom gewoon door”,
zei hij. “Goh indrukwekkend! Dat je dat
vandaag de dag allemaal kan zien, he?”,
dacht ik nog.

Leidse / Wetering
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Wat ziet u er nog jeugdig en fris uit. Ook toen al stond u er
enigzins scheef bij. Wat waren die huizen ook mooi, he?

Zwembad in Keurtuin
Een keurtuin is een tuin binnen een van de 27 keurblokken van
de grachtengordel. Deze tuinen genieten vanaf 1615 wettelijke
bescherming en deze bescherming is in alle verordeningen
die er in de loop van de eeuwen geweest zijn overgenomen en
aangescherpt.
Al bijna 400 jaar zijn deze tuinen dus beschermd tegen oneigenlijk
gebruik. Doordat de historische grachtengordel inmiddels ook de
Unescolijst staat, zou men dus kunnen zeggen dat op dit moment
de wettelijke bescherming voor deze tuinen volledig en voldoende
zou moeten zijn. Maar tot ieders verbazing - de bewoners wonend
rondom het pand waarvoor een vergunning de Vrienden van de
Amsterdamse Binnenstad (VVAB), de werkgroep Keurtuinen &
Groen - is er door het Dagelijks Bestuur (DB) van de deelraad
Binnenstad een vergunning verleend voor een zwembad in een
nieuw te bouwen tuinhuis op Herengracht 572.
Het bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad is in haar ‘Artikelen’
echt wel duidelijk voor wat betreft de bescherming van deze tuinen.
Met het verlenen van deze vergunning door het DB is volgens
ons, de VVAB en de bewoners alles mis. Het tuinhuis staat op de
verkeerde plek, is niet gericht met de voorgevel naar het hoofdhuis,

Slechts heel langzaam lijkt tot de politici
door te dringen dat bewoners en niettoeristische ondernemers barsten van
jarenlange opgekropte onvrede over
zogenaamde inspraak, participeren en
Nou ja, ik was allang blij dat u gezond was, want men mag gerust
meedenken om dan te merken dat hun
weten, ik ben blij dat ik elke dag naar u mag kijken. Kijken als ik
mening van tafel wordt geveegd, vaak
kom aanrijden op de rotonde. Kijken als ik even langs u loop en
totaal onnodig. Zelfs de informatie over de
dan ook best wel veel onzag voel. Zo groot, zo sterk en, misschien
aangekondigde zogenaamde stop op hotels
wel het meest belangrijke van het hele verhaal, zo wijs. En ook dat
in het centrum rept niet over de minstens
ik naar u van achter het raam mag kijken als ik weer mijn allergie
23 hotels (centrum) die al goedgekeurd
heb tijdens het voorjaar, vanwege uw zaden in de vorm van witte
zijn, maar nog in de pijplijn zitten, laat
pluizen, waar ik niet tegen kan.
staan van een peildatum en democratische
Toen ik van de week de rotonde op kwam rijden en al die linten
controleerbaarheid.
zag, dacht ik: “o jee het is dan toch mis”. U bent nu gehavend, beste Het bestuur vergeet echter één ding,
vriendin. Pijnlijk hoor. Ik wilde daar wel wat mee doen. Vanavond
namelijk dat als er te weinig bewoners,
heb ik even zitten googelen; ik was benieuwd wat de eerste foto
alternatieve culturele broedplaatsen en leuke
eigenlijk was die nog van u bekend was in het archief.
winkeltjes zijn, de binnenstad steeds meer
Vervolg op pagina 8 zijn ‘echtheid’ verliest: een binnenstad waar
365 dagen per jaar gewoond, gewerkt en
er moet diep gegraven worden in de tuin voor het zwembad, het is
geleefd wordt!
UW
te groot en het gebruik is niet ten dienste van de tuin. De aanvraag is
behandeld als een zogenaamd kruimelgeval, zodat met een vreemd
Het stadsdeel stelt dat er nu ECHT geen hotels
wettelijk omweggetje toch blijkbaar weer alles kan.
meer bijkomen, behalve.....
In andere gevallen zijn de weigeringsgronden voor het niet verlenen Om te beginnen zijn punt 1 en 2 al in tegenspraak
van een omgevingsvergunning (bouwvergunning) voor een tuinhuis met elkaar!
Citaat stadsdeel:
uitgebreid onderbouwd. Een van de termen is altijd:
het belang van waarborgen en versterken van de cultuurhistorische De aanscherping bestaat uit een drietal facetten,
namelijk:
waarden van een keurtuin weegt zwaarder dan het belang van de
1. Er worden geen nieuwe hotelinitiatieven
aanvrager.
aangenomen.
Meestal worden er 10 weigeringgronden gegeven.
2. Het begrip ‘uniek hotelconcept’ wordt
De vraag is waarom nu ineens het belang en het behoud van de
verduidelijkt.
cultuurhistorisch waarden van de keurtuinen niet zwaar wegen en
3. De medewerking aan initiatieven voor nieuwe
tophotels in het centrum wordt teruggebracht
een verstorend zwembad gebouwd in een tuinhuis voorrang krijgt
tot slechts één initiatief, namelijk de eventuele
boven de geldende wettelijke regelingen.
ontwikkeling van het voormalige Paleis van
Tijdens de deelraadsvergadering begin november bleek dat de
Justitie aan de Prinsengracht.
meerderheid van de deelraad het niet eens was met het verlenen van
Concreet betekent dit dat al bestaande
de vergunning.
hotelinitiatieven die bij het stadsdeel zijn
De wethouder vond dat hij juist gehandeld had.
ingediend nog wel bekeken worden, maar dat

Vera Amende nieuwe initiatieven geen medewerking meer
lid werkgroep Keurtuinen & Groen krijgen.
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Werk(t) samen met de buur-buurten Nieuwmarkt en de Plantage

De drukte in het pretpark

toerisme de buurt meer kwaad dan goed doet. Tenzij een hotel mikt
op een hippe of sjieke groep. Volgens de gemeente voldoet SOHO
House aan deze eis. Bewoners moeten daarom verder inschikken
en het bestemmingsplan wordt opzij geschoven. Wij als bewoners
krijgen iedere dag met de gevolgen van het hotel te maken. En
die gevolgen zijn niet minder omdat bezoekers hip of sjiek zijn.
Teken de petitie als je vindt dat in de Nieuwmarktbuurt de
leefbaarheid voorop moet staan.

Tussen Zwanenburgwal, Amstel,
Nieuwe Herengracht, Oosterdok
en Oude Schans
Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag 16 januari, 20.00 u.
&
Donderdag 13 februari, 20.00 u.

De gebouwen Raamgracht 4 - 8 in Amsterdam dreigen te worden
verkocht aan Aedes Real Estate. Aedes wil de gebouwen verhuren
aan ‘SOHO House’, een internationale keten die in Europa en
Amerika 11 hotels exploiteert voor “sensitieve, interessante
mensen werkzaam in de film, media en creatieve industrie”. Naast
een hotel voor 80 gasten komt er op de Raamgracht een club en
een restaurant. SOHO House wil van start in de 2e helft van 2015.
Volgens de gemeente en het stadsdeel mogen zich in onze buurt
geen nieuwe hotels vestigen, omdat verdere toename van het

In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
info: cliff@kpnplanet.nl

Het sociaal wijkteam organiseert activiteiten/
evenementen voor jong en oud en ondersteunt
initiatieven van buurtbewoners. De Boomsspijker
biedt ook ruimte aan verschillende organisaties &
groepen en werkt samen met o.a. zorginstellingen
t.b.v. activiteiten in de eerstelijnszorg.
Iedere maandag van 09.30-11.30 uur

PlusPunt / voor ondersteuning bij regelzaken

Heeft u hulp nodig bij uw administratieve zaken?
Wilt u bv.: Een formulier in vullen; Met een instantie bellen;
Via Woningnet een woning zoeken; Uw administratie
ordenen; Juridisch advies; Een officiële brief schrijven
U kunt dit samen doen met behulp van een beroepskracht en
twee enthousiaste vrijwilligers.
U kunt zo binnenlopen zonder afspraak.
Voor meer informatie bel Centram tel. 020- 557 33 38
Elke vrijdag

Participatie-inloop ism Roads/Mentrum

Het is even stil geweest rond Huis De Pinto, maar
gelukkig is er goed nieuws. We hebben zojuist het
huurcontract met Stadsherstel getekend! Inmiddels
is ook al een subsidie door stadsdeel Centrum
toegezegd. Het ziet er van binnen al prachtig uit.
Voordat de opening zal plaats vinden, werken we
aan de inrichting en leggen de laatste hand aan het
activiteitenplan. Voor het laatste nieuws kun je ook
altijd op onze website terecht.
Meld je aan als vrijwilliger of vriend!
Huis De Pinto zal draaien op vrijwilligers, dus
wij hebben de buurt hard nodig. Als vrijwilliger
kom je te werken in een prachtig historisch pand
met levendige culturele en literaire activiteiten.
Vriend worden kan ook: je kunt bijvoorbeeld
een tijdschriftenabonnement adopteren. Wil je je
aanmelden of meer informatie? Bel of mail:
Onnie Veltman 020-624 05 63
Diet Verschoor 020-420 35 91
contact@huisdepinto.nl
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Huis De Pinto
www.huisdepinto.nl

Vrijdag 31 januari

馬午

Chinees Nieuwjaar

Teken de petitie als je vindt dat de Nieuwmarktbuurt al
voldoende gastvrij is.

www.nosoho.nl

Huis van de buurt
De Boomsspijker

Iedereen is welkom

Begin 2014 zullen de deuren weer opengaan

We hebben in deze buurt al: De Doelen (85 kamers), Radisson
(252 kamers), The Grand (177 kamers), Nes (39 kamers), Stay
Okay (178 bedden), Amrath (165 kamers), Eden Hotel (218
kamers), Barbizon Palace (274 kamers), Falcon Plaza (48 kamers),
Ibis (207 kamers), Vincent (80 kamers), L’Europe (111 kamers)
en het grootste hotel van Nederland: Double Tree (553 kamers).
Samen alleen al goed voor ruim 4000 gasten per dag. Los van
de talloze kleine hotels. Amsterdam heeft in Europa de meeste
hotelovernachtingen per inwoner. De Nieuwmarkt en omgeving
spant hierbij de kroon.

10.00-12.00 uur Koffie-inloop
12.00-15.30 uur lunch en sportactiviteit € 3,50
(met ciz-indicatie gratis.)
15.00-17.00 uur workshop fotografie € 3,50
(met ciz-indicatie gratis.)
Meer informatie:
daniëlle.maas@roads.nl 06-1134 6829
Maandag twee maal in de maand

Ouderensoos 70+

Tijd 13.00 - 16.00 uur, kosten € 1,Inschrijven bij de balie of bel 020-626 40 02
Contactpersoon: Ko Bijker jacobusbijker@gmail.com
Filmavond met maaltijd
Iedere tweede vrijdag van de maand, kosten € 12,50
Vrijdag 13 december film en diner in kerstsfeer.
Tijd 17.30 - 22.15 uur.
Inschrijven bij de balie of bel 020-626 40 02
Psychiatrie Café Centrum Themabijeenkomst
Vanaf 18.30 uur inloop gratis.
- Vrijdag 20 december
- Vrijdag 24 januari: Groot(stedelijk) Psychiatrie café.
De organisatoren van alle 4 cafés in de stad slaan de handen
ineen om een Open Podium neer te zetten in het fijne en
intieme theater van de Boomsspijker. Na een gezellige
maaltijd is er gelegenheid voor een ieder om het podium
te beklimmen om een lied, dans of gedicht ten gehore (of
gezichte) te brengen. Na het open podium zullen de Free
Spirits heerlijke dansmuziek brengen.
- Vrijdag 28 februari
Contactpersoon Dini Glas
dini@scipweb.nl
Maaltijd voorafgaand aan het Psychiatrie Café
(i.s.m. Amsterdamse Vriendendiensten)
Inloop vanaf 17.15 uur
kosten eenvoudige maaltijd € 3,00
Inschrijving is noodzakelijk, of bel: 020-626 40 02

Meetingpoint

Zou u het fijn vinden om samen met anderen naar een
concert, een markt of een museum te gaan? Zou u met
iemand samen uw oude hobby weer op willen pakken?
Of uw talent willen delen? Zou u zich willen aansluiten
bij bestaande groepen, activiteiten, actieve buurtbewoners
en of vriendenkringen? Zou u wel eens met iemand willen
afspreken om koffie te drinken en te praten? Of misschien
samen te eten? Heeft u zelf leuke plannen en zoekt u
daarvoor mede geïnteresseerden? Zo ja…….
Kom dan naar de Meetingpointbijeenkomst in een
van onderstaande buurthuizen in Stadsdeel Centrum.
Eerstvolgende bijeenkomst maandag 9 december van
11.00-12.00 uur en maandag 13 januari van 11.00-12.00
uur. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we ook kijken of we
een match kunnen maken tussen uw wens en die van een
andere buurtbewoner.
Contactpersoon Arjan Uittenbogaard
a.uittenbogaard@ijsterk.nl

Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 17 januari van 17.00-19.30 uur.
Voor meer activiteiten in De Boomsspijker zie:

www.ijsterk.nl

www.centram.nl

De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52,
1011 EC Amsterdam tel. 020-626 40 02

Meeting & Match

op de participatie- en vrijwilligersmarkt!
Op vrijdag 13 december staat de Boomspijker in het
teken van leren, werken en doen in je buurt. Van 10.3013.00 uur en van 14.00 -16.30 uur staan de deuren open.
Ontdek welke activiteit bij je past. Laat je informeren,
volg een workshop, en ontmoet organisaties en
instellingen uit de buurt. Bewoners en maatschappelijke
ondernemers uit de Nieuwmarkt, maar ook daarbuiten,
zijn van harte welkom. Jong en oud.
Op de participatie- en vrijwilligersmarkt vind je
(vrijwilligers)organisaties op het terrein van wonen,
zorg en re-integratie. Zij vertellen je graag over hun
aanbod zoals het schrijven voor het sociaal wijkteam
en buurtkranten, het helpen bij de op- en afbouw van
evenementen in de buurt, hulp bij de geveltuinendag.
Ook zijn er diverse projecten rond klussen en koken.
Vind je het vooral fijn buiten bezig te zijn dan is
vrijwilliger op een speeltuin in het stadsdeel misschien
iets voor jou. Op de markt zijn mensen aanwezig om je
daar meer over te vertellen. Je kunt deze dag ook zelf de
handen uit de mouwen steken. Wie houdt van schilderen
kan de penselen pakken tijdens de schilderworkshop.
Ben je meer van het bewegen dan kun je meedoen aan de
sportworkshops. Ook zal het PlusPunt actief zijn.
Ook kun je aangeven wat je mist in de buurt. Dan kunnen
we samen kijken of we iets kunnen opstarten. De markt
is een uitgelezen kans om kennis te maken met het
activiteitenaanbod en de mensen erachter.

WINTER 2013
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‘t Is mooi en lelijk tegelijk, armoedig en toch ook weer rijk, ‘t is weemoed met eem scheutje gein, het Waterlooplein.

Wachten op voorjaar voor
Weesperstraat van Morgen

Amsterdam Light Festival
6 december t/m 19 januari

Op 13 oktober stond alles gereed voor een prachtig
straatfestival in Weesperstraat en Wibautstraat.
Helaas werd het die dag code oranje en waaide alles om.
“Het kan niet doorgaan” was de conclusie. De Stichting
De Weesperstraat van Morgen heeft besloten dat het
geen afstel is, maar dat het een uitstel wordt.
In 2014 kan iedereen weer de Weesperstraat van Morgen
ervaren als het voorjaarsfestival losbarst.

Het Joods Cultureel Kwartier doet mee aan het
Amsterdam Light Festival. Ruim 50 winterdagen is
Amsterdam het decor voor het internationale lichten waterfestival met vele lichtsculpturen, projecties
en installaties van (internationale) kunstenaars.
De vaarroute, Water Colors, toont alle kunstwerken
langs, in en boven de Amstel. De wandelroute,
Illuminade, vindt plaats in de Amsterdamse
binnenstad.
In deze periode zijn het Joods Historisch Museum,
de Portugese Synagoge en de Hollandsche
Schouwburg eveneens prachtig verlicht.

Bewoners, culturele instellingen, de Universiteit en
Hogeschool, Dienst Metro, organisaties en bedrijven langs
de Weesperstraat en Wibautstraat, corporaties en vele
anderen hebben afgelopen zomer enthousiast gewerkt aan
het festival. De stadsdelen werkten mee met vergunningen.
er kwam veel creativiteit en betrokkenheid vanuit de buurt
boven. Het slechte weer was dus even een teleurstelling,
maar de draaiboeken liggen klaar, we gaan het in 2014 weer
oppakken.
De Stichting De Weesperstraat van Morgen wil met
alle partijen rondom de Weesperstraat toewerken naar
een aantrekkelijke straat, meer verblijfsstraat en minder
doorstromingsstraat. De plannen en ideeën liggen er. In de
‘De Deuren Open, Visie op de Plantage-Weesperbuurt’ is dit
samen met stadsdeel Centrum in 2013 nog eens vastgelegd.
De buurt wacht op uitvoering van de versmalling van de
Weesperstraat. Dit is door de gemeente Amsterdam bij het
Masterplan Wibautas al in 2002 besloten. Na 2017 moet dit
gebeuren, zodra de Noord-Zuidlijn in gebruik is. Er dreigt
nu weer uitstel.
Stichting De Weesperstraat van Morgen wenst versmalling
en herinrichting van deze straat midden in Unesco
Werelderfgoed gebied. Veel bewoners en bedrijven rondom
de straat slaan de handen ineens om met elkaar te werken
aan de doorgroei tot een aantrekkelijke stadsstraat als hart
van de Weesperbuurt. Voorjaar 2014 treden we weer naar
buiten met een festival dat de mogelijkheden en sfeer van de
straat van morgen zichtbaar maakt.
MS

Portugese Synagoge
Regelmatig zijn er kaarslichtconcerten in de Portugese Synagoge.
In de Portugese Synagoge is geen elektriciteit en geen verwarming,
dus kleedt u zich warm aan! De concerten duren ongeveer een uur.
Donderdag 19 december 19.30 - 20.30 uur
Flamencogitarist Eric Vaarzon Morel laat al jaren de veelzijdigheid
van de flamenco horen samen met altviolist Oene van Geel.
Kaarten: €13,50

www.etshaim.nl/manuscripten
Op deze website is de Handschriftencollectie van
Wereld erfgoed-bibliotheek Ets Haim - Livraria
Montezinos nu online tot in detail beschikbaar.
De website is in opdracht van het Joods Cultureel
Kwartier vervaardigd door de Israëlische fotograaf
Ardon Bar-Hama in samenwerking met Bibliotheca
Rosenthaliana, Bijzondere Collecties van de
Universiteit van Amsterdam en de National Library of
Israel.
Sinds de bouw van de Portugese Synagoge 1675 is de
bibliotheek onafgebroken hierin gevestigd. In 1889 schonk
de toenmalige bibliothecaris David Montezinos zijn
persoonlijke verzameling handschriften, boeken en grafiek
met als voorwaarde van openstelling voor het publiek
gedurende ten minste twee dagen per week. Sindsdien luidt
de naam: Bibliotheek Ets Haim-Livraria Montezinos.
Op 1 juli 1998 werd de gehele collectie definitief
geplaatst op de lijst van beschermde verzamelingen
krachtens de Wet tot behoud van cultuurbezit van OCW
(Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Hier staan ook de
bibliotheekcollecties geplaatst van de Librije in Zutphen en
de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam.
Ontdek 600 jaar joodse geschiedenis aan de hand van
unieke Hebreeuwse, Spaanse, Portugese en Nederlandse
gedigitaliseerde handschriften.
De collectie bevat circa 560 handschriften (1282 tot 20e
eeuw) en ongeveer 30.000 gedrukte werken (1484 tot
heden) in 20.000 banden, waarvan circa 65 procent gedrukt
in het Hebreeuws. Onder de gedrukte boeken bevinden
zich 6 Hebreeuwse incunabelen, ruim 450 Hebreeuwse
unica, circa 400 unieke en zeldzame Spaanse en Portugese
drukken en 750 gelegenheidsdrukken.
Verder bezit Ets Haim circa 450 prenten en bladmuziek
voor kinder- en mannenkoor.
Aan de hand van zeven thema’s zijn de hoogtepunten
uit de collectie te bekijken op de website. Deze objecten
laten op bijzondere wijze zien hoe divers de collecties
zijn samengesteld en geven een indruk van de brede
belangstelling die Ets Haim karakteriseert.

25 februari Dokwerker
Herdenking Februaristaking
Defilé va 17.00
Buurtrestaurant Waterlooplein/Weesperbuurt
Met een groepje bewoners uit de binnenstad zijn wij een
buurtrestaurant aan het opzetten. Een plek waar iedereen
welkom is, waar men goedkoop en lekker kan eten en
buurtgenoten ontmoeten. Wil je meedenken, meekoken of
t.z.t. de tafel dekken? meer informatie bij Gerbina:
gerbina@gerbina.nl
06-2810 3808

Nieuw: Splendor Amsterdam

Waar kunstenaars elkaar en hun publiek inspireren..
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
Splendoramsterdam.nl

Maandag 23 en 30 december 17.00 - 20.00 uur
Avond openstelling met kaarslicht: Bekijk en geniet van
de met kaarslichten verlichte synagoge tijdens de speciale
avondopenstelling rond de feestdagen.
Entree met ons normaal entreebewijs voor het Joods Cultureel
Kwartier (€ 12,-) of € 6,- voor de avondopenstelling (alleen geldig
op deze avonden).
Donderdag 16 januari 19.30 - 20.30 uur
The Hague String Trio: Drie bevelogen musici, die na jaren
studie en uitvoeringen over de hele wereld in Den Haag hun
strijktrio oprichtten. Ze richten zich op kamermuziek van bekende
componisten, maar evengoed op vergeten grootheden.
Vanavond o.a. Schubert en Webern. Kaarten: €13,50

Maandag 30 december 15.30 - 19.00 uur
Speciaal arrangement
Combineer de Illuminade met een bezoek aan het Joods
Cultureel kwartier en beleef de verhalen van de Hollandsche
Schouwburg en de avondopenstelling van de Portugese
Synagoge met een deskundige Artifex gids.
U wordt warm ontvangen bij Café Smit & Voogt met een
kop soep, brood en een drankje. Daarna neemt de gids u
mee naar de Hollandsche Schouwburg, waar u stilstaat bij
het momument in de binnentuin, de tentoonstelling en de
korte film die vertoond wordt. Hierna neemt u een kijkje in
de Portugese Synagoge, die compleet wordt verlicht door
kaarsen tijdens de speciale avondopenstelling. Nadat de
gids een toelichting gegeven heeft over de Synagoge, maakt
u tenslotte een Illuminade-wandeling met de gids langs de
verschillende lichtkunstwerken van het Amsterdam Light
Festival. Prijs: €32.50

Hollandsche Schouwburg
Hele periode overdag
Film: Enkele reis. Zestien maanden deportatie uit de Hollandsche
Schouwburg. De film geeft een beeld van de periode 20 juli
1942 tot 19 november 1943 toen dit imposante gebouw als
verzamelplaats voor joden fungeerde. Hiervandaan werden zij
vervolgens weggevoerd, zogenaamd om te werken, maar in feite
met de bedoeling om vermoord te worden. Naast foto’s dagboeken,
documenten en enkele filmbeelden, vertellen ooggetuigen op
indringende wijze hun verhaal. De film is doorlopend te zien
tijdens openingsuren.
Van 12 december t/m 5 januari
Op de gevel van het gebouw wordt de projectie Vaarwel / Last
Words getoond.
Tijdens het Amsterdam Light Festival worden de handgeschreven
of getypte briefjes en foto’s van de schrijvers uit de collectie
van het JHM digitaal over de hele gevel van de Hollandsche
Schouwburg geprojecteerd. Woorden die illustreren wat zich in het
hart van Amsterdam afspeelde tijdens de oorlogsjaren.
De montere, lieve en soms hoopvolle briefjes aan familie of
vrienden die ze vanuit de Schouwburg wisten te verzenden, vormen
een schril contrast met de verschrikkelijke en hopeloze situatie
waarin de schrijvers zich bevonden. Deze briefjes, vaak de laatste
bewaard gebleven woorden van de afzender, vragen bijvoorbeeld
of de ontvanger een muts of toiletpapier wil sturen of voorlopig
voor de honden wil zorgen.
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AMSTELVELDBUURT

Het zal vriezen, sneeuwen, hagelen, ijzelen en dooien. Veeg waar nodig, maar wees zuinig met strooien

Notitie ‘Logiesverblijven op het water’
Op 11 juli 2006 is het plan van aanpak ‘Handhaving
illegale hotelboten’ vastgesteld. Midden 2008 kwam daar
de stedelijke discussie over een regeling voor ‘shortstay’
bij. Voor de stadsdeelraad was dit aanleiding om het
handhaven op hotelboten stop te zetten.
Op 26 juni 2012 is het bestemmingsplan Water
vastgesteld. Daarin staat dat maximaal 43 woonboten
een hotelbestemming kunnen krijgen op basis van nog op
te stellen criteria.
De praktijk laat zien dat het aantal illegale hotelboten
gestaag toeneemt. Naar schatting waren het er in 2011
ongeveer 55. De schattingen voor 2013 laten zien dat op
ruim honderd boten logies geboden wordt.

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

Op de wal zet het stadsdeelbestuur in op het intensiever
handhaven op illegale hotels. Hier worden circa 120 illegale
hotels per jaar aangepakt. Op het water gebeurt dit niet.
Het verzoek van bewoners en ondernemers om gelijke
behandeling op de wal en het water, is begrijpelijk.
Zolang geen beslissing is genomen over het wel of niet
opstellen van regelgeving, worden -behalve bij ernstige
overlast en onveiligheid- geen handhaafprocedures op het
water gevoerd.

Maandag 27 januari en 31 maart
20.15- 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Donkere dagen
’s Ochtends in het donker naar het werk om aan het
eind van de dag weer in het donker thuis te komen,
herkenbaar? Inbrekers, straatrovers en overvallers
zijn dol op de donkere dagen van december.

Uit onze cijfers en ervaring blijkt, dat juist vóór de
feestdagen deze lieden willen pieken. Gebruikmakend
van het eerder invallen van de duisternis gaan inbrekers
vroeger op pad. Ook worden zij minder snel gezien bij
panden met onvoldoende of geen verlichting. Zorg dat
uw woning, kantoor of winkelpand goed in de verlichting
staat. Maak daarbij gebruik van bewegingsmelders en
schakelklokken. Laat de verlichting op onregelmatige
tijden aan gaan als u niet aanwezig bent.
Overvallers en straatrovers weten dat de winkels meer
omzet draaien en dat winkelend publiek veelal meer geld
op zak heeft. Regelmatig zien wij dat ondernemers in het
zicht de dagopbrengst tellen. Bij geldautomaten bekijken
de pinners uitgebreid het aantal bankbiljetten, alvorens
deze in de portemonnee op te bergen. Wat wij als politie
zien, zien lieden met een verkeerde intentie ook. Betaal
uw aankopen zoveel als mogelijk met pin of chip, ook
kleine bedragen.
Het is natuurlijk niet de bedoeling om u angst aan te
jagen, wel om u alert te maken voor zover dat nodig is.
Tijdens de donkere dagen zet de politie extra capaciteit in
om “HIC” delicten (High Impact Crimes) zoals inbraak/
overval/straatroof, tegen te gaan. Wij werken daarbij
nauw samen met onze partners zoals toezichthouders en
handhavers van de gemeente.
Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid
in uw buurt. Word deelnemer van Burgernet. Hoe meer
mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans
dat de politie snel een verdacht, of vermist persoon
kan opsporen. Op dit moment wordt al 1 op de 10
Burgernetacties opgelost dankzij tips van deelnemers.
Help ook mee en meld u vandaag nog aan op www.
burgernet.nl
Ik wens u fijne feestdagen en een veilig maar vooral
gezond 2014

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
Twitter: @PolUtrechtsebt

De Nota ‘Varen in Amsterdam’:

eindelijk aandacht voor het blauwe goud?
Onlangs heeft de gemeenteraad de nota ‘Varen in
Amsterdam’ vastgesteld.. Deze nota heeft als hoofddoel
het varen in de Amsterdamse grachten te reguleren en
meer grip te krijgen op de commerciële activiteiten op
het water. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse
Binnenstad (VVAB) heeft zich hiermee intensief bezig
gehouden. Vooral, omdat de grachten steeds meer als
pretpark voor joelende feestvierders worden gebruikt.
De nota is op 2 oktober door de Gemeenteraad
aangenomen met veel moties en amendementen. Een aantal
moties krijgt de goedkeuring van de VVAB, zoals de motie
over het stimuleren en faciliteren van een pilot emissievrij
goederenvervoer, een motie voor het in leven roepen
van een premieregeling voor inruilen van vervuilende
pleziervaartmotoren, een motie om te onderzoeken of de
opbrengsten van handhaving kunnen worden aangewend
in een uitbreiding van diezelfde handhaving en een motie
om de horecaregels op het land ook te laten gelden op het
water. Maar zeer belangrijke moties, zoals het aan banden
leggen van het aantal opvarenden per pleziervaartuig en de
uitstootvrij-eis ook te laten gelden voor de grote rondvaart
heeft het niet gehaald.
Ondanks de veelbelovende moties en mooie doelstellingen
van de Nota, is er reden om sceptisch te zijn. Vaker zijn er
beleidstukken met dergelijke intenties door de gemeente
gelanceerd. Zo zijn er ondanks de Nota Varen beslissingen
genomen die diametraal staan tegenover de doelstellingen
uit de nota en juist ongecontroleerd gebruik van het water
en de daarbij behorende overlast bevorderen. Bijvoorbeeld
het verlenen van vergunningen voor zogenaamde hottugs
(drijvende badkuipen) en 4 varende partybussen van
18 meter lang. Volgens de dienst Waternet worden deze
initiatieven gezien als waardevol uitsluitend om de reden
dat ‘deze nog geen deel uit maken van het huidige aanbod´,
maar niet dat deze geen overlast met zich mee mogen
brengen.

Dingeman Coumou
Diana Wind

De notitie ‘Logiesverblijven op het water’ geeft drie opties
1. stadsdeel Centrum formuleert regelgeving voor logies op
het water;
2. logiesverblijven op het water worden geheel verboden en
er wordt gehandhaafd;
3. het formuleren van regelgeving wordt bij de centrale
stad neergelegd. Hierbij moet worden opgemerkt dat het op
dit moment nog niet duidelijk is bij welk onderdeel van de
toekomstige gemeentelijke organisatie dit onderwerp zal
worden behandeld.
Het betreft in alle gevallen nieuw beleid dat niet
in de huidige begroting, de jaarplannen en het
handhavingsprogramma is opgenomen.
Op basis van een afweging van belangen en risico’s, wordt
het dagelijks bestuur voorgesteld om te kiezen voor optie 3:
‘het formuleren van regelgeving wordt bij de centrale stad
neergelegd’. Aan deze keuze ligt het volgende ten grondslag.
1. Optie 3 is de meest praktische optie. Niet alleen in
stadsdeel Centrum maar ook in andere (waterrijke)
stadsdelen is het illegaal bieden van logies op het water, een
punt van aandacht. In die zin vraagt het onderwerp om een
centrale beleidsaanpak. Dit sluit ook aan bij de ontwikkeling
dat het formuleren van beleid op stedelijk niveau wordt
neergelegd, gegeven de komende bestuurlijke hervormingen.
2. Met het kiezen van optie 3 wordt (totdat nieuw beleid
is vastgesteld) uitsluitend gehandhaafd als een vermoeden
bestaat van ernstige overlast of onveiligheid. Dit is in feite
een voortzetting van de huidige handhavingspraktijk bij het
illegaal bieden van logies op het water.
De notitie ‘Logies op het water, drie opties’ dient als een
overdrachtdocument voor het nieuwe bestuur. Op die manier
worden kennis en ervaring na de verkiezingen zorgvuldig
overgedragen.
In relatie tot de verschillende vormen van ‘vakantieverhuur’
op de wal en de druk die hiermee op de binnenstad
wordt gelegd wordt een overleg over logies op het water
met de wethouder wonen, de wethouder water en de
portefeuillehouder water belegd.

Vastgesteld door het dagelijks bestuur
op 12 november 2013

De
goede Sint is
weer veilig vertrokken.
Hij bracht voor de kinderen
van de ASVO-school een wel héél
bijzonder cadeautje mee: waarschuwingsborden “Pas op overstekende
kinderen” met oranje waarschuwingslichtjes en dat geheel op
zonne-energie. Geen gezicht,
maar wel erg grappig
vindt Piet.

WINTER 2013
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Waarom zou je ondergronds gaan? Langs de Rode Loper valt zoveel meer te beleven.

Beurs en Kerstmarkt
14 december 11.00 uur.

Sissy-Boy & PUP Concepts organiseren de meest
flamboyante, creatieve, luxueuze en betaalbare kerst
brocante markt van het jaar.
De Amstelkerk & het terras van Cafe Nel worden voor
1 dag omgetoverd tot een magische kerstmarkt. Een
deel van de brocante voorwerpen is een jarenlange
verzameling van interieurobjecten en kleding van
Sissy-Boy. Dit zal worden aangevuld met marktkramen
van jonge ontwerpers, kunstenaars en antiek/
brocanteverzamelaars en/of winkels. Er is ook een
vrolijk kinderprogramma met performances, een
knutselhoek, poffertjeskraam, appels met stroop en
warme chocolademelk. Uiteraard is er uitgebreid de
gelegenheid om gezellig koffie te drinken, te lunchen
of te borrelen.

Fiets sprookje
Lang, lang geleden toen er nog geen fietspaden
door de stad liepen en op alle stoepen in de
binnenstad auto’s geparkeerd stonden, besloten
een buurtgroep dat het tijd werd om een plaatsje
te veroveren voor de voetgangers en de fietsers in
het stadsgewoel.
Met een flinke mal werden er fietsen en
voetgangers getekend op grachten die geen ruimte
hadden voor deze beide verkeersstromen.
Als geboren binnenstad bewoner heb ik de enorme
stroom van fietsers en voetgangers gigantisch zien
groeien. De veelal smalle fietspaden zijn verworden
tot een overvol strook van vervuilend gemotoriseerd
verkeer, fietstaxi’s, canta’s, bakfietsen en de gewone
fietser die veelal ‘s avonds zonder licht fietst.
Ook de toeristen die graag op de geasfalteerde
fiets- strook mogen lopen zonder enig besef wat ze
verkeerd doen.
Een drukte van belang kan men wel zeggen. Het
wordt ook wel de bruisende stad genoemd want
dat schijnt nodig te zijn wil men meetellen als
wereldstad.
Nu heb ik het gevoel dat fietspaden geen nut meer
hebben voor de gewone eenvoudige fietser met
gewone fietstassen achterop. Schaf de fietspaden
maar af, zodat alle soorten tweewielige motoren zich
maar weer eens tussen het gewone rijdende verkeer
moeten gaan voegen. Plus dat het hoogtijd wordt
dat er op schone energie gereden wordt door deze
grote vervuilers van de stad. Waar blijven toch de
milieumaatregelen voor motoren en boten?

Lunchconcert De Duif
15 december 12.00 uur.

Tijdens de lunchconcerten in De Duif met het
programma ‘Licht en Liefde’ laat ook dit jaar het koor
van De Duif weer haar meerstemmige liederen horen
in de dagen voor Kerst. Net als vorig jaar zal de zaal
aan het eind uitgenodigd worden om uit volle borst
mee te zingen. In januari 2014 is de Oecumenische
Basisgemeente De Duif alweer 40 jaar actief. Daarom
zijn de liederen van dit concert ook op CD verkrijgbaar.
Toegang Vrijwillige bijdrage

Orgelconcert De Duif
29 december 16.00 uur.

Maandelijks bespelen verschillende organisten
(nationaal en internationaal) het bijzondere
Smitsorgel in De Duif. De organist is live te volgen
op beeldscherm. Samenstelling programma door
Stephan van de Wijgert, organist van De Duif. De
laatste maanden van 2013 staan in het teken van het
‘Operafestival’, dit zijn drie orgelconcerten rondom de
componisten Guiseppe Verdi en Richard Wagner die
beide 200 jaar geleden werden geboren. Deze middag
arias uit Otello en Tristan und Isolde. Rhea Knipscheer,
sopraan Stephan van de Wijgert, orgel.
Toegang gratis/ vrijwillige bijdrage

Nog veel meer op: www.stadsherstel.nl

Vera Amende
Op het Oosteinde is de fietsroute aangepast.
Komend vanaf het Frederiksplein moet men vlak
voor de brug over de Singelgracht naar de andere
kant. Een vreemde situatie voor fietsers. Kom hier
regelmatig langs en zie fietsers de meest vreemde
kapriolen uithalen.
Hans Vervat

Speeltuin U.J.KLaren
Tweede
Weteringplantsoen

Kerstboomverbranding
Speeltuinvereniging U.J. Klaren nodigt u van harte
uit om de jaarlijkse kerstboomverbranding bij te
wonen.
Zondag 5 januari wordt vanaf 5 uur de
brandstapel opgebouwd. Kom vooraf nog
gezellig zo veel mogelijk bomen verzamelen.
Om half 6 zullen de brandmeesters het vuur
ontsteken en proosten wij op het nieuwe jaar met
zelfgebrouwen glühwein.
Help mee om alvast zoveel mogelijk bomen te
verzamelen tussen 4 uur en half 5.
Dan krijgen we ook dit keer een geweldig vuur.
(Vooraf kunnen bomen al neergelegd worden bij
het elektriciteitshuisje.)

RODE LOPER
Een waardige boulevard
De Rode Loper! Die achtervolgt ons al enkele jaren
en het ziet er naar uit dat het ons de komende tijd
intensief gaat bezig houden.
Nog voor de verkiezingen van volgend jaar moeten
er beslissingen genomen worden. We hebben
overleg gehad met de stadsdeelvoorzitter en
de projectdirecteur ‘Rode Loper’, Jeanine van
Pinxteren en Lourens Loeven.
We zetten voor u de gebeurtenissen en onze wensen
nogmaals op een rijtje.
Tramrails
Rond 2004 is de tramrails op de Vijzelgracht 1,62
meter naar het westen verlegd i.v.m. de bouwput, met
de belofte hem na het voltooien van de metro weer
terug te leggen.
In 2005 bleek dat de gemeente de tramrails niet
terug wilde leggen. Er volgde een tumultueuze
avond in de Tweede Uitleg, waarop de toenmalige
stadsdeelvoorzitter beloofde dat de tramrails weer wél
teruggelegd zou worden.
2012: de nieuwe directeur Rode Loper weet van niets
als wij hem vertellen dat de rails 1,62 meter naar
het oosten moet. Dat betekent een tegenvaller van 3
miljoen.
2013: de gemeente beslist dat de rails inderdaad terug
moet.
Niet verleggen
Langzaam beseffen de betrokken instanties dat met een
metro de rol van de tram een stuk minder belangrijk
wordt. Lijn 25 gaat weg en de frequentie van lijn 24
en 16 zal ook afnemen. De meeste mensen zullen de
snelle metro nemen. Al met al is er ons inziens dus
geen reden meer voor een vrije trambaan; de auto’s en
de tram kunnen best hetzelfde tracé gebruiken zoals
ook in het huidige profiel stad uitwaarts is. Voor die
paar trambewegingen kunnen we volstaan met korte
tramhaltes. De Bijenkorf-file zal ook tot het verleden
behoren als de parkeergarage op het Rokin er is.
Hierdoor kunnen in de Vijzelstraat en -gracht heel
brede trottoirs gemaakt worden, waarop ook geladen
en gelost kan worden. Er is dan meer ruimte voor de
fiets. En de doorstroming blijft gewaarborgd.
En nu komt het leukste: het scheelt 3 miljoen euro,
want als de auto’s over de rails rijden hoeft de rails
helemaal niet verlegd te worden en kunnen er heel
brede trottoirs gemaakt worden. Maar kijk uit! Deze
twee zijn onlosmakelijk met elkaar onlosmakelijk
verbonden.
Boulevard
De metro stopt 30 meter onder de grond in het midden
van de Vijzelgracht en krijgt een uitgang aan de
Prinsengracht en een bij het Weteringcircuit. Dat de
uitgang bij het Weteringcircuit de meeste mensen
krijgt te verwerken is evident: dat is de uitgang voor
het Museumkwartier en Leidseplein, en de overstap
naar openbaar vervoer in vele richtingen. Deze mensen
komen dus helemaal niet in de Vijzelbuurt.
De ondernemers zullen samen met de gemeente een
zo mooi mogelijke Vijzelboulevard moeten maken om
publiek te trekken. Met de uitstraling van een heerlijke
verblijfsruimte met allure voor de voetgangers. Dat
kan alleen met mooie brede trottoirs.
Entree
Als bij het Muntplein het verkeer rechtsaf vanaf de
Singel eruit gaat, ontstaat er ruimte voor een echt
Muntplein. En dat is daar heel erg nodig. Hordes
voetgangers komen en gaan er van zeven kanten.
Het stukje voor het NH Carlton wordt dan autoluw,
zodat we ook daar een waardige entree voor onze
Vijzelboulevard kunnen maken.
Wij zijn voor het beste en mooiste resultaat en
willen ons niet per se vastklampen aan eerdere
beslissingen als die een mindere Vijzelboulevard
opleveren.

Peter Doeswijk en Rente de Weerd
www.devijzelamsterdam.nl
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www.macbike.nl

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

Café
Waterlooplein ‘77

ZusterJansen
Particuliere Thuiszorg

Dienstencentrum Stadshart
Kloveniersburgwal 43
1011 JW Amsterdam

Email: centrum.oost@centram.nl
Voor afspraak: 020-557 33 38 op
werkdagen tussen 9.00 - 11.00 uur
Inloop: PlusPunt / Stel zelf uw
zaken op orde
Maandag van 9.30 - 11.30 uur
(de Boomsspijker)

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

...uitstekend verzorgd
door Zuster Jansen!

Word vrijwilliger

www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk
Telefoon: 020 - 683 92 60

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

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

Rechtboomssloot 52

Voor zorg welke
aansluit op uw
wensen...

Waarom Zuster Jansen?

CentraM

De Regenboog

Groep

Aan de Amstel Mondhygiënisten
Amstel 49 D / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761

Huis van de Buurt Oostelijke
Binnenstad (de Witte Boei)
Kleine Wittenburgerstraat 201
1018 LT Amsterdam

Email: centrum.oost@centram.nl
Voor afspraak: 020-557 33 38 op
werkdagen tussen 9.00 - 11.00 uur
Inloop: PlusPunt / Doe-hetzelfinloop
Maandag en donderdag van 9.30
tot 11.00 uur

Vertrouwenspersonen
Blue huiselijk geweld

Voor vrouwen en mannen die
te maken hebben met huiselijk
geweld en behoefte hebben er over
te praten. Tel: 06-47023554 (niet
voor crisisopvang!)

Veilige Haven

Voor homoseksuele, lesbische,
biseksuele en transgenderjongeren
in multicultureel Amsterdam en
behoefte hebben aan informatie en
ontmoeting. Tel: 020-557 33 29
www.veiligehavenamsterdam.nl

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

info@zusterjansen.nl

info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com

eigen kracht
grip op geld
meedoen
www.centram.nl

WINTER 2013
55-Plus Sociëteit
Tweede Uitleg

Films

Tweede en vierde woensdag van de maand,
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,00 inclusief thee of koffie
De bar is open tot 18.00 uur
11 december: Gerda van Ham Nabis
Een kleine, maar buitengewoon invloedrijke groep jonge Franse
kunstenaars van eind negentiende en begin twintigste eeuw.
Sleutelfiguren waren Paul Gauguin, Pierre Bonnard en Maurice Denis.
Voor Nabis lag niet, zoals bij de Impressionisten, de nadruk op het licht
in de natuur, maar op kleur en compositie.

15 januari: Verfilming van de bestseller van Dan Brown over een
geheim in het leven van Jezus. Met Tom Hanks. Regie Ron Howard.

8 januari: Palliatieve zorg Dr. Bart Schweitzer Huisartsen vinden
de kwaliteit van deze zorg buiten kantooruren nu mager. Het is een
uitdaging voor de toekomst, want door sterk verbeterde mogelijkheden
verandert het karakter van de palliatieve zorg bij langdurige, chronische
ziekten.

29 januari: IJzingwekkende thriller met Gregory Peck, James Mason
en Laurence Olivier over een Nazi jager die SS officieren op het spoor
komt. Regie Franklin Schaffner.
5 februari: Het leven van de legendarische Liberace, gezien door de
ogen van zijn geliefde Thorson, die 17 was toen hun verhouding begon.
Regie Steven Soderbergh.

22 januari: Waarom zijn er geen mammoeten meer? Dr. Bas van
Geel, ecoloog, doet onderzoek naar skeletten van mammoeten. Sommige
overleden in zulke koude gebieden dat hun resten goed bewaard zijn
gebleven. Dat maakt onderzoek mogelijk. Over mammoeten en het
klimaat in verleden, heden en toekomst.

19 februari: Weesjongen uit de sloppen van Mumbai staat op het punt
20 miljoen rupies te verdienen in het televisieprogramma Weekend
Miljonairs. Regie Danny Boyle.

En vooral
Gezelligheid

12 februari: Ontzuiling en sociale verschuivingen Prof. Dr. Wout
Ultee, socioloog, bespreekt vanuit sociologisch perspectief de ontzuiling
en de veranderingen in de indeling naar sociale klassen zoals die in
Nederland hebben plaatsgevonden.

5 maart: Duitse succesfilm. In 1989 valt in Berlijn de muur en
zegeviert het kapitalisme. Voor een trotse DDR burgeres rampzalig.
Regie Wolfgang Becker.

Vast Weekprogramma:
NAAILES, FITGYM, COMPUTER- EN INTERNETINLOOP,
MUZIEKCURSUS, MUZIEKCLUB, YOGA, MEER
BEWEGEN VOOR OUDEREN, BRIDGEN, BREI-INLOOP,
FRANSE CONVERSATIE, SCHILDEREN EN TEKENEN,
DUITSE LITERATUUR, COMPUTERLES WINDOWS XP, DE
EETTAFEL, BRIDGE-INLOOP, COMPUTERLES WINDOWS
7, LEESGROEP

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!

19 maart: Getraumatiseerde en verwarde marinier wordt na de Tweede
Wereldoorlog lid van een twijfelachtige religieuze organisatie. Regie
Paul Thomas Anderson.

26 februari: Actueel onderwerp uit de internationale politiek Drs.
Dick Leurdijk, VN-deskundige en verbonden aan ‘Clingendael’, zal
praten over een onderwerp uit de internationale politiek dat omstreeks de
tijd van de lezing actueel is.

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

12 maart: Ming-dynastie keizers en kooplui in het oude China
Drs. Saskia Douma, kunsthistorica,
De Ming-dynastie werd in 1368 door Zhu Yuanzhang uitgeroepen na
verdrijving van de Mongoolse khans van de Yuan-dynastie. Die bracht
grote successen voor kunst, cultuur en handel.

Extra film op zondag 23 maart!
Bertolucci’s magnum opus over vriendschap en rivaliteit, maar ook een
monumentale kroniek over de opkomst en ondergang van het fascisme
in Italië.
Aanvang 11 uur, onderbroken voor een Italiaanse lunch.
Opgeven vóór 10 maart Toegang € 6,00

26 maart: Een nieuwe filosofie
Mr. Hans Dassen houdt zich na jaren in de advocatuur bezig met
filosofie. Zijn Nieuwe Filosofie is het resultaat van zijn persoonlijke
‘zoek’- maar vooral ook ‘vind’tocht langs zijn kleurrijke levensweg,
zowel professioneel als privé.

Exposities
Bezichtiging: donderdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur,
dinsdag en donderdag van 13.00-17.00 uur en op afspraak.

Zondagmiddag in de Tweede Uitleg

Nog te zien tot 19 december

Openingstijden

19 januari: Lang leve de revue! Perry Capello zingt liedjes uit de
jaren vijftig en zestig en praat ze aan elkaar
Aanvang 14.00 uur, Toegang € 3,00

De wereld in (water)verf Ronald Vles

Hij komt op de mooiste plekken van de aarde en probeert de speciale
sfeer van de landschappen, die hij tegenkomt, vast te leggen.

Maandag, dinsdag en woensdag
van 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag
van 10.00 tot 20.00 uur
Vrijdag
van 10.00 tot 13.00 uur

23 februari: Tweegesprek over toneel Ellen Vogel en Petra Laseur
praten met elkaar onder leiding van Ineke Swanevelt
Aanvang 14.00 uur, Toegang € 3,00

van 10 januari tot 26 februari

African Village
Foto’s van Ton Hendriks

23 Maart: Italiaans filmarrangement
Zie: filmagenda

Portretten uit Ayoma, een dorp in Ghana
Opening vrijdag 10 januari van 16.30 tot 18.30

Nieuwe Looiersstraat 29

van 28 februari tot 9 april

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

Nieuwjaarsreceptie

Kleur en Druk
Olieverfschilderijen en grafisch werk van Simone Huy

Vrijdag 3 januari
van 16.00 tot 18.00 uur

Krachtige verfstreek en vrolijke kleuren, maar ook verstilling in grafiek
Opening vrijdag 28 februari van 16.30 tot 18.30

Vele Handen

Het zijn o.a. oude bevolkingsregisters, waarbij het soms
uitzoekwerk is om de gegevens zoals namen en adressen in
oude handschriften nauwkeurig te lezen en een klein deel
digitaal in te voeren. Een nauwkeurig werkje. Waarbij je
dan ook op beroemde Nederlanders stuit. Heel interessant
voor amateur-genealogen.

Houdt u van geschiedenis? Houdt u van een mix van
onderzoek, uitpluizen en het toegankelijk maken van
originele bronnen? En dat niet op vaste tijden, maar
thuis en op momenten dat het u het ’t best uitkomt?
Dan is de crowdsourcingwebsite van het Amsterdamse
Stadsarchief en andere archieven misschien iets voor u.
Ervaring is niet nodig.
Een paar jaar geleden is het Stadsarchief samen met Picturae
begonnen met het project Vele Handen, dat als doel heeft
om gedigitaliseerde archieven via de crowd te ontsluiten.
Steeds meer papieren archieven worden gedigitaliseerd, en
moet daarna ontsloten worden, d.w.z. vindbaar zijn voor
iedereen. Omdat dit ‘indexeren’ zeer tijdrovend is, wordt
hiervoor een beroep gedaan op vrijwilligers die het leuk
vinden om met historische documenten aan de slag te gaan.
Vele handen maken immers licht werk.

Zo is er is ook een archief van Naturalis van oude
glasplaten met afbeeldingen van insecten. Per scan met
geschreven tekst moet dan ingevoerd worden om welk
beestje het gaat. Met het Maria Austria Instituut (MAI)
bevat veel foto-archieven van beroepsfotografen die
ontsloten worden via uit de Beeldbank. Daar moet je niet
alleen de titel invoeren maar ook de inhoud van de foto en
de sfeer ervan beschrijven. En vaak aanvullende informatie
zoeken. Het gaat om foto’s van straatbeelden tot portretten
van beroemde pop-artiesten en schrijvers. ‘Verslavend’
vrijwilligerswerk. Met dit vrijwilligerswerk verdien je
punten, waarmee je later leuke dingen kunt doen of (later)
zelf scans kunt bestellen.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
– met hart voor de stad
Kom met de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse
Binnenstad (VVAB) op voor:
•
•

Meldt u dan aan als lid op
www.amsterdamsebinnenstad.nl/lidworden

Lezingen

Eerste en derde woensdag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,00 inclusief thee of koffie
De bar is open tot 18.00 uur
18 december: Oostvaardersplassen: een majestueus natuurgebied van
internationale allure! Een film van Mark Verkerk & Ruben Smit.

Films
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Muziek

DRAAG UW STEENTJE BIJ EN WORD LID !
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behoud en herstel van de historische bebouwing
van de binnenstad
het bevorderen van een goed woon- en werkklimaat

Nog steeds worden plannen gemaakt en ontwikkelingen geïnitieerd,
die een bedreiging vormen voor het unieke karakter van onze
binnenstad. Plannen, die het monumentale karakter aantasten of
ontwikkelingen, die eerder passen in een pretpark dan in onze mooie
binnenstad. Nu meer dan ooit is het nodig voor de VVAB om op te
komen voor de binnenstad.

Meer informatie over de Vereniging vindt u op:
www.amsterdamsebinnenstad.nl

Is dit crowdsourcing-werk iets voor jou? Meldt je op de site
van Vele Handen. Daar staat een overzicht van de lopende
projecten. Per project vind je een beschrijving en een
handleiding.

http://velehanden.nl/

Per 1 januari 2014 houdt Harry Cox spreekuur
voor alle mantelzorgers in het Centrum.
Iedere maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur in
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55.
Open inloop en volgens afspraak.
Telefoon 020 886 88 00, mobiel 06 5241 4751
Aanwezig maandag en dinsdag van 8 - 15.30 uur
en incidenteel op woensdag of donderdag.
Mantelzorgmakelaar Stadsdeel Centrum
Markant, Centrum voor Mantelzorg,
onderdeel van Stichting Cordaan

www.markant.org
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LEIDSE- WETERING
Leef van de wind en wees een zonnetje in huis

Zonnepanelen in Amsterdam
Energie kost geld en de opwekking ervan
is slecht voor het milieu. De schade kunnen
we verminderen door andere manieren van
opwekking in te zetten. In tegenstelling
tot windmolens, kunnen zonnepanelen
ook makkelijk in de stad geïnstalleerd
worden. Voor installatie, met name in de
Amsterdamse binnenstad, gelden wel een
aantal regels.

Als op het Leidscheplein de lichtjes weer eens branden gaan,
dan gaan wij kijken naar het sprookje, lieve schat. (Bert van Eyck)

Zonatlas
De gemeente heeft hiervoor de Zonatlas
bedacht. Dit is een website waar eenvoudig
te vinden is, of het mogelijk is om op je
dak zonnepanelen te plaatsen. Je hoeft
alleen maar je adres en postcode in te
vullen. Vervolgens krijg je meteen te lezen
of het kan/mag. Maar je vindt er meer
informatie. Zonnepanelen op monumenten
zijn bijvoorbeeld altijd vergunningplichtig.
Ze kunnen op daken geplaatst worden, maar
mogen niet zichtbaar zijn vanaf de straat.
Wetering Duurzaam
Op 26 november organiseerde Wetering
Duurzaam een voorlichtingsavond over de
mogelijkheden tot het plaatsen van panelen.
Het is mogelijk voor een Vereniging van

Extra subsidiekans
zonnepanelen voor
groepen woningeigenaren

Vervolg van pagina 1

Dames schuifelen in 1902 langs
over het Tweede Weteringplantsoen

Ja mevrouw de populier, wat heeft u toch
heel veel mogen beleven. Ik heb het niet
over alle plannen en veranderingen van het
plantsoen. Het wel of niet anders inrichten
van het plein, of u nu wel of niet kon blijven
staan. Nee, ik ga daar niet op in, te veel
gedoe. Wat belangrijk is, is dat u er anno
2013 nog altijd bent.
Dit voorjaar kwam een meneer u al
doormeten, om te kijken of u nog wel recht
had om te bestaan, en dan overkomt u zoiets.
Ik begrijp het wel, uw takken zijn in de loop
der tijd zwaar geworden. U bent al her en
der gesnoeid. Deels werd u al (met zorg) in
toom gehouden en kijken mensen met u mee
en hebben het beste met u voor, om u zo lang
mogelijk te laten staan. Een grote top is al
jaren geleden gesnoeid. Als je naar boven
kijkt, kan je dat zien.
Nu bent u toch een grote tegenhanger in uw
scheefheid kwijt geraakt. Ik heb maar met u
te doen en vraag me in alle ernst dan ook af
wat er nu met u gaat gebeuren?
De tak is verwijderd, de scheur zit er nog
steeds Wat betekend dat dan? Kan er vocht
in de scheur lopen en treed er verrotting
op? Komt er nog een dokter bij u langs en
komt er dan later toch nog de uitspraak dat
deze ader die u heeft moeten laten te groot is
geweest? Zodat er alsnog wordt beslist dat
ook u van het toneel moet gaan verdwijnen?
OK, niets of niemand is hier eeuwig op aarde
en dus ook u niet met uw 110 jaar. Als u dan
toch geruimd zal gaan worden brengt dat
ook ruimte en veel licht. Maar ja, willen we
dat licht wel of zouden we diep in ons hart u
eeuwig als tastbaar scheef in onze gedachten
willen behouden.
U vertegenwoordigt wel een groot deel van
ons Amschterdammer zijn. Met mijn hartje
dicht bij u. Respect voor u !!!

Meer over de familie van deze boom is te
vinden op: www.populierenland.com

Danny Cornet
danny@4adam.nl

De gemeente Amsterdam heeft een extra
subsidie à € 60.000,- gereserveerd voor
groepen woningeigenaren die gezamenlijk
zonnepanelen willen aanschaffen. De
subsidie bedraagt 15% van de kosten van
de aanschaf. De inschrijving staat open t/m
2 maart 2014; daarna worden de aanvragen
beoordeeld. De aanvragen die het hoogste
aantal Wattpiek ambiëren maken de meeste
kans. “Mobiliseer uw buren, dan kunt u in
het voorjaar aan de slag”, zo schrijft de
gemeente. Verenigingen van Eigenaren maar
ook andere collectieven kunnen meedoen.
Meer informatie op de website van de
gemeente.

Eigenaren (VvE) met een geschikt dak om
daar zonnepanelen op te plaatsen. Dankzij
een slim kastje, met de naam ‘Herman
de Zonnestroomverdeler’ is dit sinds kort
makkelijker en rendabel geworden. Het
kastje verdeelt de opgewekte stroom over
de verschillenden huishoudens En niet
iedereen binnen de VvE hoeft mee te doen.
Sinds 2011 is de stroom van eigen
zonnepanelen goedkoper dan grijze stroom
van een energieleverancier. Het is dus een
overweging waard om:
- te bekijken of er zonnepanelen geplaatst
kunnen worden op uw dak.
- te zoeken naar een goed systeem om de
zonnestroom te verdelen en terug te
leveren aan het net.
De voorlichting werd verzorgd door Lokale
Energie Netwerken & Services (LENS BV).
Zij berekenen voor VvE’s en bewoners/
eigenaren de kosten van de installatie en de
terugverdientijd. Ook geven zij advies hoe te
besparen op energieverbruik. Of u nu kijkt
naar uw energie opwekking of uw gebruik,
het nadenken over groene verbeteringen
levert altijd een bijdrage op voor een beter
milieu.
uw

Subsidie woningisolatie
verlengd
Stadsdeel Centrum heeft de subsidie
Woningisolatie verlengd tot 31 december
2014. Ook VvE’s kunnen gebruik maken
van de regeling. Er moet wel minimaal
€ 3.333,- geïnvesteerd worden om in
aanmerking te komen voor het minimale
subsidiebedrag van € 500,-. Het Stadsdeel
stelt bovendien diverse andere voorwaarden.
De subsidie bedraagt voor isolatie en HR++
glas 15% van de kosten van materialen én
arbeid. Voor zonneboilers, warmtepompen
en douchewarmteterugwinsystemen worden
alleen de materiaalkosten meegerekend.
Meer informatie op de website van de
gemeente.
Of kijk op onze eigen website

www.weteringduurzaam.nu

Laat het Leidseplein het Leidseplein

Het Leidseplein moet op de schop. Klopt, maar de gemeente Amsterdam denkt er
verstandig aan te doen ook hier weer een megaproject van te maken, met als doel (50
miljoen euro en 5 jaar verder): een ongezellig, karakterloos, grijs nieuwbouwplein,
waarvoor oude bomen moeten wijken. Teken de petitie!
Wij
Gebruikers en liefhebbers van het Leidseplein.
constateren
dat de gemeente Amsterdam niet al te fraaie plannen heeft voor het nieuwe Leidseplein. Het wordt
een megaproject waarin oude bomen en karakteristieke straatverlichting verdwijnen, waarin het
Kleine-Gartmanplantsoen plaats moet maken voor een ondergrondse fietsenstalling met een ingang
die op geen enkel NS-station zou misstaan en waarmee het Leidseplein over (minimaal) 5 jaar is
verworden tot een ongezellig, inwisselbaar, grijs en strak plein
en verzoeken
de gemeente een nieuw plan voor een gefaseerde herprofilering van het Leidseplein te ontwikkelen
waarin bestaande bomen, bestrating en verlichting zoveel mogelijk worden behouden, waarin
wordt voorkomen dat het Leidseplein een kale, grijze vlakte wordt en waarin wordt afgezien van de
geplande, on-Amsterdams lelijke en buitenproportioneel dure ondergrondse fietsenstalling.

http://petities.nl/petitie/laat-het-leidseplein-het-leidseplein

WINTER 2013
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De verkeersplannen lopen mogelijk in de soep. Maar samen aan de soep kan heel gezellig zijn.

Ik ben hier voor jou
voor jou
ben ik hier gekomen
op deze plek
bloedeloos
en wreed uiteengereten
ben ik in jou
mijzelf vergeten
nog nooit zo eenzaam
ben ik ooit geweest
met jou
het verleden
ontsloot zijn mond
de toekomst bleef
in het heden verstomd
alleen hier
waren wij
oneindig samen.

( Afscheid )
Erica Lastdrager

Weteringbuurt.nl wordt Vijzelgracht Cirkel
Een site met informatie over de Weteringbuurt,
Noorderbuurt, Kerkstraat en Den Texbuurt.
Zo blijf je op de hoogte en weet je tijdig als er
midden op straat een pompoensoep-feestje is.

Museumbrug
Op deze toegangsweg tot o.a. de Weteringbuurt zou volgens
stadsdeel Centrum eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen
richting Spiegelgracht ingesteld moeten worden. De
verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers is volgens
stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren (GroenLinks)
hoognodig aan verbetering toe. Er zijn echter geen cijfers
beschikbaar die dit ondersteunen. Een ander argument was
het prestigieuzer maken van de route en de entree naar het
Rijksmuseum vanuit het centrum. Daarbij gaat men er in
aansluitende ontwerpen zelfs van uit dat het betreffende deel
van de Stadhouderskade in de toekomst geheel autovrij moet
worden. Het doorgaande verkeer zou dan via een tunnel vanaf
de Overtoom voorbij het Rijksmuseum geleid kunnen worden.
Het hieraan hangende prijskaartje wordt voor de zekerheid
maar achterwege gelaten.
Een bij het voorgestelde eenrichtingsverkeer over het hoofd geziene
factor bleek nota bene het nu al te zwaar belaste milieu te zijn.
Iets waarbij je van GroenLinks toch wat meer zorgvuldigheid zou
mogen verwachten. Het grootste deel van het door de plannen
gedwongen omrijdende verkeer zou op de Vijzelgracht de huidige
veel te hoge waarden nog verder opdrijven. Dit werd op de
inspraakavond van 22 augustus nadrukkelijk naar voren gebracht
door een vertegenwoordiger van buurtvereniging WeteringVerbetering. Op grond van dit argument kon het Stadsdeel niets
anders besluiten dan het hele plan minstens op te schorten tot na
de afbouw van het Noord-Zuidlijnstation Vijzelgracht, inclusief
de hierop voorziene parkeergarage, hoewel dat laatste formeel nog
afhangt van de uitkomst van de verplichte procedures.
In Het Parool van 22 oktober gaf Jeanine van Pinxteren aan dat
ze heel ongelukkig is over het uitstel. Misschien gevoed door de
eveneens in dit artikel gesignaleerde frustratie hanteert ze een eigen
interpretatie van de waarheid. De meeste bewoners en bedrijven
zouden volgens haar voor de plannen zijn. Een voorbeeld van
selectief geheugenverlies?

Op de inspraakavond van 22 augustus was namelijk een
overduidelijke meerderheid van de sprekers en toehoorders
(bewoners en bedrijven) pertinent tegen het instellen van
eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen. Hoewel mevrouw van
Pinxteren daar zelf aanwezig was en het woord voerde, negeert ze
de overduidelijk gedemonstreerde weerstand gemakshalve. Een
door de buurtvereniging Wetering-Verbetering gehouden peiling
had al eerder laten zien dat 94% van de buurtbewoners en bedrijven
het plan afwezen. Ook dat is haar ontgaan?
Een van de weinige voorstanders was een vertegenwoordiger
van de middenstanders van het Spiegelkwartier, die volgens
mevrouw van Pinxteren “allemaal dolblij waren dat de bottleneck
aangepakt zou worden.” Daarbij wordt voorbijgegaan aan het
feit dat de echte bottleneck op deze route de aansluitende brug
is over de Lijnbaansgracht. Die is veel smaller, maar moet wel
tweerichtingsverkeer blijven verwerken om de buurt niet helemaal
op slot te gooien. Het plan verschuift nu naar 2017. Wat de
bewoners en bedrijven van de Weteringbuurt betreft, komt van
uitstel afstel.
Het eenrichtingsverkeer op de museumbrug gaat weliswaar
voorlopig niet door, maar dat zit GroenLinks nogal dwars. Op
groenslinkse wijze toverde deze club een nieuw konijn uit de
hoge hoed. De rijrichting op de Spiegelgracht moet omgedraaid
worden (Het Parool 8 nov.). Daarmee wil men alsnog deze route
blokkeren. Het slaat verkeerstechnisch nergens op en toont aan dat
ze de weg echt kwijt zijn. De gevolgen zijn nog ingrijpender en
minstens even belastend voor het milieu als bij het instellen van
eenrichtingsverkeer op de museumbrug. Bestemmingsverkeer moet
wederom massaal uitwijken via de Vijzelgracht. Vrij naar Louis van
Gaal “Zijn ze nou echt zo dom of zijn wij zo slim?”
Deze van weinig realiteitszin getuigende oprisping laat zien dat
sommige stadsdeelbestuurders in een andere wereld leven dan de
burgers. Jammer genoeg is dat niet letterlijk het geval. Het zou de
centrumbewoners een hoop onzin en ergernis besparen.

Nico Perk
Bewoner Weteringbuurt

Als de parkeergarage Vijzelgracht er komt, is het plan om geleidelijk de 250 onderstaande parkeerplaatsen op te heffen in de omgeving.

Oproep
Grote gebouwen: er staan en komen wat grote gebouwen leeg.
Nu de deelraad en de gemeente, eindelijk, een echte hotelstop
hebben afgekondigd, biedt dat ruimte voor een ander soort
plan. Zoals een verzamelgebouw voor wonen, werken en
gemeenschappelijke buurt- of (semi-)medische voorzieningen.
Als het in andere buurten kan, denk aan de tramremise in de
Kinkerbuurt, waarom dan niet in de binnenstad!

Het scheelde maar een haartje of er kwamen
ook woningen in dit ‘Duintjer-gebouw’.

Vind je het een inspirerend idee om met een groep
enthousiastelingen gezamenlijk een ‘format te ontwerpen en te
zoeken naar partners om het daadwerkelijk te realiseren, meld
je dan bij: wijkcentrum@oudestadt.nl t.a.v. Albertien.
We willen het nieuwe jaar goed beginnen met een nieuw
innovatief project.

Nu nog het Prinsengrachtziekenhuis.
Velen hopen op een nieuwe bestemming met seniorenwoningen.
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BUURT 6

Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je ‘t straks anders wilt kun je niet meer. Mens, durf te leven!

Symposium Touringcars
Ondernemers en bewoners kunnen heel goed
samenwerken bij het vinden van oplossingen voor
touringcarknelpunten. En dan zijn ze het voor zeker
90% eens. Dit is misschien wel de belangrijkste conclusie
van het Symposium Touringcars op 8 november.

Buurt 6 Tussen: Leidsegracht,

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

Vertraging en oplevering Brug 5
tussen Raamsteeg en de 9 straatjes
Het voltooien van de restauratie van Brug 5 is eindelijk
in zicht: de opleverdatum is half februari.
Stadsdeel Centrum heeft intussen een subtiele,
bijzondere winterverlichting aangebracht.
In oktober waren er rondleidingen voor buurtbewoners
en -ondernemers. Jeroen Oentrich legde uit waarom het
herstelwerk is vertraagd. Eén oorzaak is de conditie van de
ondergrond van de eeuwenoude fundamenten van de panden
aan het Singel. Er moesten veel maatregelen genomen
worden om de monumenten en de kade te beschermen.
Een ander probleem was het verplaatsen van de vele kabels
& leidingen onder de brug. Na een ongelukje bleek dat er
een hoofdkabel met honderdduizenden internetaansluitingen
onder de brug lag, en dat daarvan geen ‘back-up’ kabel was!
Ook was de planning van de aannemer niet goed op orde.
Dat leverde dit bedrijf een boete van het stadsdeel op.

Iedereen ondervindt hinder m.b.t. touringcarverkeer en het
gevoerde touringcarbeleid. Ondernemers hebben ook last
van de verstoppingen, het opheffen van parkeerplaatsen en
het gebrek aan bruikbaarheid van ‘hun’ op- en afstaphaltes.
Ook over problematische locaties zijn bewoners
en ondernemers het eens: de Stadshartlus, de Prins
Hendrikkade bij het CS en de verkeerssituatie rond het Mr
Visserplein.
De Werkgroep Verkeer Amsterdam organiseerde een
brainstorm met alle betrokkenen om oplossingen te vinden
voor deze en andere knelpunten.
Een greep uit de brainstorm
Pasklare oplossingen bestaan. Een voorbeeld is het opnieuw
instellen van de stoplichten bij het Mr Visserplein. Maar
veelal gaat het ook om denkrichtingen. Werkelijk iedereen
blijkt tegen de ‘knip’ in de Prins Hendrikkade, want de
aanwezigen vrezen een nieuw bereikbaarheidsinfarct.
Herbezinning en goede aanpassingen zoals de hoogte van
viaducten, het aanpassen van rij-richtingen en het tegengaan
van ‘sluipverkeer’ door de Stadsharlus kunnen al veel
verwacht leed voorkomen. De touringcars en ander verkeer
moeten geen omweg meer nodig hebben om ergens te
komen. Dat helpt.
De aanwezigen pleiten voor het uitbreiden van het
stewardproject naar alle problematische halteplekken in de
binnenstad. De gemeente en de nieuwe bestuurscommissie
moeten daarbij zorgen voor de beschikbaarheid van
voldoende BOA’s die de bevoedheid hebben om zo nodig
te handhaven d.m.v. bekeuringen. Maar aan de stewards
moeten dan ook ALLE touringcarbedrijven meebetalen, ook
de buitenlandse. Bijvoorbeeld door middel van een soort
verplicht vignet, dat tevens informatie geeft voor de beste
weg naar de gewenste bestemming. Nu financieren slechts
10 touringcarbedrijven en de deelraad het stewardproject.

Verrassend voor de bewoners is dat ook de
touringcarbedrijven zelf graag zien dat er milieu-eisen aan
de touringcars gesteld worden. Naar welke lobby luistert
Wiebes dat hij hier voorlopig nog niet aan wil?
En ook de gidsen zouden aan bepaalde kwaliteitseisen
moeten voldoen. Gids is (helaas) in Nederland een nietbeschermd beroep, maar het zou goed zijn als er een manier
te vinden is om eisen te stellen aan de kennis en kwaliteit
van gidsen die in Amsterdam werken.
Differentiatie van touringcars. Verschillende toeristen
en dito bestemmingen vragen om verschillende vormen
van vervoer. Alternatief vervoer gericht op gegeven
bestemmingen moet worden gestimuleerd (met P&R), zodat
meer toeristen dit gaan willen. Ook met regelgeving, zodat
innovatieve ondernemers de ruimte krijgen.
Parkeren en overstappen aan de rand van de stad is op
zich geen probleem, maar i.v.m. de verplichte pauzes en
sommige zeer krap geplande uitstapjes, is er wel grote
behoefte aan parkeerplekken voor kortparkeren voor
een half uurtje. Dat zou bijvoorbeeld kunnen bij de PTA
(Passagiers Terminal Amsterdam).
En het opheffen van de 34 touringcar parkeerplekken
op het schiereilandje in het IJ bij de Prins Hendrikkade/
Oosterdokskade: wacht eerst eens de effecten af van de
Noord-Zuidlijn en kijk dan of er nog een probleem is.
Zoals een deelnemer zei:
“In Amsterdam is alles tijdelijk. Tijdelijk is altijd beter.”

Voortbestaan Het Slangenpand plots toch onzeker

Deze zomer was er positief nieuws voor creatieve broedplaats Het Slangenpand: de deelraad van stadsdeel Centrum
stemde in juli vóór de motie ‘Behoud broedplaats Tabakspanden’ met het besluit:
“.. tot aankoop en doorverkoop van Spuistraat 199 t.b.v. het behoud van de creatieve broedplaats”.
Na maandenlange onderhandelingen blijkt nu echter dat
de eigenaar, woonstichting de Key, een dusdanig hoge
verkoopprijs voor Het Slangenpand vraagt dat daardoor
het voortbestaan van deze creatieve broedplaats
welhaast onmogelijk wordt gemaakt.
In de deelraadvergadering van december wordt de deelraad
gevraagd om met een extra subsidie de aankoop en verkoop
van Het Slangenpand mogelijk te maken. Anders dreigt
ontruiming van Het Slangenpand om plaats te maken voor
koopwoningen in het dure segment. Dan komt er een einde
aan het 30 jarige bestaan van deze unieke creatieve hotspot.
Bovendien verdwijnt dan ook de iconische gevelschildering
die dagelijks door groepen (inter)nationale kunstliefhebbers
wordt bezocht en gefotografeerd.

Decennia lang reed teveel zwaar verkeer langs de grachten.
Daar zijn de kademuren en bruggen niet op berekend.
Gelukkig heeft de gemeente geleerd van eerdere (politieke)
Op de verdiepingen van het pand wonen en werken al 30
miscalculaties en een realistische begroting gemaakt voor dit jaar kunstenaars die het pand met weinig middelen, maar
werk, zodat de kosten niet overschreden worden.
met veel inzet en overtuiging, hebben omgetoverd van een
verkrottend leegstaand kantoorpand naar een levendige en
Het wachten is nu op de feestelijke opening in februari.
sociale broedplaats ‘avant la lettre’.

De kunstenaarscollectieven deSlang/S199 en Langgewagt
willen het Slangenpand aankopen om daar gezamenlijk
hun creatieve activiteiten voort te zetten. Zij hebben
BOEi, een non-profit organisatie die industrieel erfgoed
herbestemt, bereid gevonden om het pand ten behoeve
van de broedplaats aan te kopen en te renoveren tot 15
woonwerkruimtes en een openbare kunstruimte.
Om dit plan mogelijk te maken, startte stadsdeel Centrum
in juli onderhandelingen met de Key om het Slangenpand
aan te kopen en door te verkopen aan BOEi. Immers, in de
eerder genoemde motie verklaart de deelraad dat:

Voor deze boom en auto komt de feestelijke opening te laat.

Van sommige op- en afstaphaltes is wel bekend dat
die makkelijk verplaatst kunnen worden, maar er moet
nagedacht worden over alle op- en afstapplekken. Staan
die nog op locaties waar de toeristen willen zijn? En ‘s
avonds, zeker op de Prins Hendrikkade bij het CS, maar
waarschijnlijik ook elders, de halteplekken vrijgeven voor
betaald parkeren.

“ het algemeen belang van stad en stadsdeel ermee
gediend is als het samenwerkingsverband van de
kunstenaarscollectieven Langgewagt en S199 de activiteiten
in de Spuistraat kan continueren en intensiveren”.

Woonstichting de Key heeft al in 2010 met Stadsdeel
Centrum afgesproken om de creatieve broedplaats in de
Tabakspanden te behouden. Stadsdeel Centrum heeft hier
bovendien een subsidie van € 900.000 voor gereserveerd.
Hierdoor is het voortbestaan van het Slangenpand zo goed
als zeker is veilig gesteld, indien de Key bereid is het pand
te verkopen voor dezelfde prijs waarvoor het pand in 2008
is aangekocht.
Echter, na maanden onderhandelen blijkt nu dat de Key
een zogenaamd ‘marktconforme’ prijs vraagt, gebaseerd op
het idee van 12 dure koopwoningen en een commerciële
bedrijfsruimte op de begane grond. Ondanks dat de waarde
van vastgoed met minstens 20% is gedaald sinds de Key het
Slangenpand in 2008 (op het toppunt van de vastgoedmarkt)
heeft aangekocht, probeert de Key het pand nu te verkopen
voor een prijs die 50% hoger is dan in 2008.
Doordat de Key zich nu meer als speculant lijkt te gedragen
dan als ‘sociale verhuurder’ zal de aankoop van Het
Slangenpand pas mogelijk worden met een extra subsidie
van € 600.000. In december moet de deelraad hierover een
besluit nemen. Tevens probeert de Key momenteel via een
juridische procedure het pand te laten ontruimen.
De kunstenaarscollectieven zijn daarom een online petitie
gestart waarin ze zowel stadsdeel Centrum als de Key
oproepen om het voortbestaan van Het Slangenpand nú
mogelijk te maken: hetslangenpand.petities.nl
Zij zullen deze petitie aanbieden bij de komende
vergadering van de deelraad in december.
In de openbare kunstruimte ‘de Slang’ worden wekelijks
gratis filmavonden, exposities en andere creatieve
evenementen georganiseerd. Sinds de opening, anderhalf
jaar geleden, hebben hier meer dan 200 kunstenaars uit
30 landen geëxposeerd en kwamen er meer dan 15.000
bezoekers.

Voor meer informatie: www.deslang.nl
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Je kunt je ook groen en geel genieten van een witte Kerst en zwarte Pieten

Maakt uw tuin al deel uit van
de Open Tuinen Dagen 2014?
Het groenste evenement van de Amsterdamse
binnenstad, de Open Tuinen Dagen, is een evenement
waar iedereen blij van wordt. Drie dagen lang een kijkje
nemen achter de monumentale grachtenfaçades en zich
verliezen in de groene oases die daar achter verborgen
liggen.
Vaak is de verbazing groot: de tuinen zijn veel ruimer
dan verwacht, er blijken eeuwenoude bomen in te staan,
er zijn tuinhuizen met prachtige gevels, antieke beelden,
rozenpoorten en andere tuinornamenten en natuurlijk zijn
er kleurrijke planten en struiken. Soms voert de weg naar
de tuin langs een bijzondere keuken, een gedecoreerd
trappenhuis, een geornamenteerde gang. De bezoeker heeft
een geweldig dagje uit met een variëteit aan fraaie tuinen en
de indrukwekkende architectuur van de huizen.
We kiezen ieder jaar een ander thema. Komend jaar zal dat
‘Tuinen tot nut en vermaak’ zijn. In de 17e eeuw werden
veel tuinen nog gebruikt voor nuts-doeleinden als kruiden,
moestuin, boomgaard en bleekveld. In de loop der tijd nam
de sier- en vermaaksfunctie de overhand. Met de huidige
trend ook in de grachtengordel weer moes- en kruidentuinen
aan te leggen keren we terug naar een oud gebruik.
Behalve de bezoekers genieten ook de deelnemende
tuineigenaren van dit unieke weekend. Een vaste kern doet
bijna ieder jaar opnieuw mee omdat het belangrijk is het
groene culturele erfgoed onder de aandacht te brengen, of
als aansporing om de tuin weer op orde te hebben en
vooral omdat het zo’n bijzonder gezellig weekend is.

Ik werk sinds maart 2012
voor het wijkcentrum
en ik kan niet
anders zeggen dat
het ontzettend
dynamisch en
interessant is wat
zich afspeelt in de
binnenstad. Ook
is het momenteel
turbulent rondom
het wijkcentrum. Dat
is soms lastig werken,
maar ik ben er des te meer van
overtuigd geraakt dat een wijkcentrum nodig is in
de binnenstad.
Allereerst omdat het om de binnenstad gaat. Het
belangrijkste stuk stad van Amsterdam, misschien wel van
Nederland.
Ten tweede omdat de openbare ruimte drukker en drukker
is en wordt en daardoor continu door alle sleutelspelers
wordt gevochten om de vierkante meter en de balans
verstoord raakt. Het geluid dat de binnenstad steeds
meer een pretpark wordt is bekend. De bewoners uit
de binnenstad raken verdrukt en deze belangen moeten
bewaakt worden om de diversiteit te waarborgen in
Amsterdam, want dat is juist zo bijzonder aan Amsterdam.
Ten derde heb ik gemerkt dat voor veel bewoners het
wijkcentrum ontzettend belangrijk is. Bewoners die gebruik
maken van het wijkcentrum zijn bewoners die begaan
zijn met de stad Amsterdam. Het wijkcentrum faciliteert,
informeert en verbindt hen om iets aan de leefbaarheid in
hun buurt te doen. Dit doen bewoners vrijwillig, het vraagt
om een pro-actieve houding zeker nu de overheid zich meer
en meer terugtrekt.
Ten vierde is het wijkcentrum een onafhankelijk instituut
dat richting geeft aan bewoners die ergens mee zitten.
Wij zijn een klankboord voor bewoners en denken
oplossingsgericht. Wij proberen de problematiek in de
leefomgeving bespreekbaar te maken bij andere partijen.
We willen niet dat bewoners reactief handelen, maar juist
proactief.
Ons doel is dat bewoners serieus worden genomen in het
debat. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden wil
ik dit uitleggen aan u
Metro geluidsoverlast
Begin maart van dit jaar kwam er een overlastmelding
van een bewoonster, die in het Pentagon woont, dat zij
sinds kort sterke overlast ondervond van de metro sinds

Tuin Museum Van Loon
Veel tuineigenaren hebben elkaar leren kennen op de
openingsborrels en door de jaren heen is er een vrolijk
sociaal heen en weer ontstaan.
Wij als organisatie verheugen ons ieder jaar enorm op
het derde weekend in juni en hopen nog vele nieuwe
tuineigenaren te kunnen verwelkomen bij dit evenement.
de metrorenovatie van de Oostlijn. Zij was ten einde raad,
omdat ze door allerlei instanties werd doorverwezen.
Zij voelde zich niet serieus genomen. Ik heb het verhaal
opgepakt en binnen ons netwerk geïnformeerd of er
meer bewoners met dergelijke klachten waren. Ook
andere bewoners bevestigden dat de geluidsoverlast sinds
begin 2013 sterk is toegenomen. Hieruit is er een kleine
werkgroep gevormd.
Deze groep gebruikt wijkcentrum d’Oude Stadt als
uitvalsbasis en overlegt met mij welke volgende stap er
genomen moet worden. We begonnen met het in kaart
brengen van de acties, die al gedaan waren door de
bewoonster. Wij zochten contact met de bewonersraad
Nieuwmarkt om te vragen of andere bewoners bekend
waren met deze overlast. Uit dit contact kwam voort dat
Dienst Metro een toelichting gaf op de bewonersraad van
april. Het wijkcentrum adviseerde de bewoonster naar deze
bewonersvergadering te gaan. Om niet met lege handen
naar de bewonersraad te gaan heb ik aangeraden om een
enquête te houden om de overlast zichtbaar te krijgen.
De uitkomst van de enquête was zo schrikbarend negatief
dat Dienst Metro tijdens de vergadering van 11 april
meteen heeft toegezegd om een onderzoek te starten naar
de oorzaak van de geluiden, naar de trillingen en naar de
frequentie daarvan. Vanaf het voorjaar zijn er meerdere
onderzoeken gaande.
Shortstay
Sinds het meldpunt medio januari is opgericht hebben
wij veel meldingen ontvangen over de shortstay
problematiek in Amsterdam Centrum. Naar aanleiding
van de vele meldingen (klachten) heeft wijkcentrum
d’Oude Stadt in samenspraak met WSWonen besloten
om daaraan een themamiddag te wijden. Ambtenaren
kwamen een voorlichting geven over de aanpak van
de shortstayproblematiek. Er ontstond een dynamische
discussie hoe om te gaan met het fenomeen shortstay. Een
belangrijke constatering is dat er veel nauwer samengewerkt
kan worden tussen het stadsdeel en de bewoners. Bewoners
signaleren wat zich afspeelt rondom een pand.
Touringcar symposium
Bewoners die deel uitmaken van de werkgroep verkeer
houden zich al enige tijd bezig met het touringcarbeleid
en ondervinden overlast in de vorm van opstoppingen en
verkeersonveilige situaties wat leidt tot luchtvervuiling
en lawaai. De bewoners van de werkgroep hebben het
initiatief genomen om over de kwestie te praten met alle
betrokken partijen. Want niet alleen de bewoners, ook de
brancheorganisaties, politiek en beleidmakers erkennen de
overlast. Als bewoners dit bespreekbaar willen maken dan
moet zo’n initiatief omarmd en uitgewerkt worden. Het

Mocht u geïnteresseerd zijn uw tuin open te stellen dan kunt
u contact opnemen met:
Saskia Albrecht, s.albrecht@xs4all.nl
of met Museum Van Loon
Tonko Grever 020-6245255
wijkcentrum biedt de uitgelezen kans om dit uit te werken
en de medewerkers stimuleren en ondersteunen de bewoners
daarin. Dus ook hier worden alle mogelijke faciliteiten
beschikbaar gesteld voor de groep en is er gezocht naar
relevante informatie om het symposium body te geven. Het
is ontzettend inspirerend om te zien hoe een groep bewoners
zo met passie zich inzetten voor een gezonder en veiliger
Amsterdam. Dit is voor mij wederom een duidelijke reden
waarom een wijkcentrum nodig is. Bewoners krijgen de
ruimte om leefbaarheidskwesties bespreekbaar te maken en
met oplossingen te komen.
Verbindt en informeert: Het wijkcentrum verbindt
bewoners, sleutelfiguren en organisaties met elkaar om
leefbaarheidskwesties bespreekbaar te maken.
Adviseert: Het wijkcentrum geeft adviezen over welke
stappen er genomen moeten worden en waar aan gedacht
moet worden. Bij elke stap kunnen bewoners de expertise
benutten van het wijkcentrum.
Faciliteert: Bewoners die naar het wijkcentrum komen
maken gebruik van de geboden faciliteiten van wijkcentrum
d’Oude Stadt. Er wordt gebruik gemaakt van de
vergaderruimte, de kopieermachine en het archief.
Toekomst
Ook in de toekomst is een wijkcentrum in de binnenstad
hard nodig. De overheid trekt zich steeds nog verder terug
en verwacht van de bewoners dat zij zich nog steviger gaan
inzetten voor de participatiesamenleving in het sociale en
publieke domein. Amsterdam pretendeert een internationale
stad te zijn. Daarbij hoort toch minimaal een wijkcentrum
die participerende bewoners ondersteunen en op weg helpen
bij het waarborgen van de leefbaarheid in de eigen buurt.
Het wijkcentrum werkt in opdracht van actieve bewoners
en verschaft ruimte en middelen om burgerinitiatieven te
vergemakkelijken in de binnenstad. Bovenal verschaft het
wijkcentrum onafhankelijke informatie waar een ieder recht
op heeft. Daarnaast werkt een wijkcentrum verbindend en
stimulerend voor gemotiveerde bewoners, die iets willen
bijdragen aan de leefbaarheid.
Verder verwacht ik dat het wijkcentrum een belangrijke
signaleringsfunctie heeft op diverse terreinen. Bewoners
kunnen snel en gemakkelijk hun meldingen doen van grote
leefbaarheid kwesties, maar zijn ook welkom voor kleinere
kwesties. Geen ingewikkelde formulieren, maar gewoon per
email of door even langs te komen. Het wijkcentrum heeft
grote ervaring, voldoende kennis en een uitgebreid netwerk
om bewoners aan elkaar te koppelen en aan de slag te gaan.

Florian Gase
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Ga het nieuwe jaar in met stralend Licht en zuivere Lucht

Wijkcentrum d’Oude Stadt

Nieuwe Doelenstraat 55
www.oudestadt.nl

maandag t/m donderdag 13-17.00 uur
vrijdag 9.30-13.30 uur (en op afspraak)
Tel. 020-638 22 05
Het wijkcentrum is de aangewezen plek voor al uw vragen over de leefbaarheid
in uw woonomgeving. Het kan gaan over verbouwingen in uw straat of overlast,
maar zeker ook over leuke dingen zoals het leggen van contacten. Denk aan
het samenwerken bij het aanleggen van geveltuintjes of een aanvraag voor een
kinderspeelplaatsje. Het wijkcentrum ondersteunt bewoners die bijvoorbeeld zelf
een ‘Stadsdorp’ willen oprichten. Ook voor complexe problematiek, zoals overlast
van short-stay, kunt u bij ons terecht. Denk aan extra voorlichting over nieuwe
bestemmingsplannen of hulp bij het schrijven van een bezwaarschrift. Wilt u zich
actief inzetten voor groen, verkeer, huisvesting, etc. dan brenhgen we u in contact
met andere buurtgenoten en vrijwilligers.
Kent u de weg niet in allerlei organisaties, sociaal of politiek, dan weet het
wijkcentrum dit of kan het voor u uitzoeken. Bovendien bieden wij faciliteiten voor
bewoners zoals vergaderruimte, een computer en een kopieerapparaat.
Schroom niet en neem contact met ons op via de telefoon, de mail of website!
N.B. tussen de Kerst en Nieuwjaar zijn wij gesloten.
Onze Nieuwjaarsreceptie is op maandag 6 januari vanaf 16.30 uur.
U bent van harte welkom op de Nieuwe Doelenstraat 55.
Aanleg geveltuinen voorjaar 2014
Binnenstadbewoners kunnen een geveltuin
aanvragen. Een belangrijke voorwaarde 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.

De geveltuintjes worden in de maand april
aangelegd door stadsdeel Centrum, zodat
ze plantrijp zijn in mei. De afgelopen jaren
verzorgde het wijkcentrum de aanvragen,
maar voortaan neemt het stadsdeel Centrum
zelf deze taak over. Binnenkort meldt het
Stadsdeelnieuws het hoe en waar.
De unieke balans tussen wonen, werken en vrije tijd is dé
aantrekkingskracht van het centrum. Maar hoe zorgen we ervoor
dat bewoners, bedrijven en toeristen zich thuis blijven voelen in
de binnenstad? Het dagelijks bestuur gaat hierover in gesprek met
bewoners, ondernemers, instellingen en ambtenaren. De cijfers en
trends uit het Trendrapport 2012-2013 bieden hiervoor de basis.
Na een korte presentatie van het Trendrapport 2012-2013 en het
onderzoek ‘Drukte in de binnenstad’, praat stadspsycholoog Sander
van der Ham over de interactie tussen de stad en haar bewoners.
Aansluitend kunt u meedoen aan één van drie stadsgesprekken
over duurzaam toerisme, babyboomers in de binnenstad en nieuwe
bedrijvigheid.
Deelname is gratis, u dient zich wel in te schrijven. Dit kan op:
www.dezwijger.nl/89122/nl/balans-voor-de-binnenstad

Bereikbaarheid Handhaving
Openbare Ruimte & Verkeer

Nieuws van het
Bewonerscommissie ‘De
Arend’ opgericht
Al jaren hebben de woningen boven
de huidige bedrijfsgarage van de bank
Mendes Gans in de Valkenburgerstraat
te kampen met achterstallig
onderhoud. De eigenaar gaat de
panden nu eindelijk aanpakken en
heeft het WSWonen Centrum gevraagd
om de bewoners te ondersteunen.
Inmiddels is besloten tot oprichting
van een bewonerscommissie. Naam
van de bewonerscommissie?
De Arend!
Het betreft 6 woningen in de
Valkenburgerstraat 178 t/m
182, die in een vrij slechte staat
verkeren. De verhuurder wil het
achterstallig onderhoud verhelpen
en tevens het moment gebruiken
om centrale verwarming en dubbel
glas aan te brengen. Na de eerste
informatiebijeenkomst vorige week
bleek de behoefte onder de bewoners
aan ondersteuning door het WSWonen
groot. Inmiddels is er al een eerste
bewonersvergadering geweest en
is besloten tot oprichting van een
bewonerscommissie om zo een
krachtige positie te verwerven.

Algemeen nummer stadsdeel Centrum ......14 020
Reiniging, Grofvuil, Fietswrakken en
Openbare Ruimte
...............................256 35 55
Fout geparkeerde auto’s/touringcars .....553 03 33
Storing straatverlichting
..................597 26 26
Sociaal Loket
..................................256 48 00
Steunpunt Huiselijk Geweld ..................611 60 22
Meldpunt Horecaoverlast
..................421 45 67
Meldpunt Overlast te Water
.......... .....0900 9394

Nieuw puntenstelsel uitgesteld
Pas op z’n vroegst in 2015 wordt
het nieuwe puntenstelsel (WWS)
ingevoerd. Het plan van minister
Blok om de WOZ waarde zwaarder
mee te laten tellen in de maximale
huurprijs, leidde tot veel vragen in de
Tweede Kamer. Een aantal partijen
maakte zich zorgen over te grote
huurstijgingen en een toename van het
aantal geliberaliseerde huurwoningen.
De minister moet nu eerst een aantal
andere varianten gaan doorrekenen.
Begin 2014 zal het debat in de Tweede
Kamer worden hervat. Hiermee kan
invoering van het nieuwe puntenstelsel
niet meer per 1 juli 2014 plaatsvinden.

Handhaving is op werkdagen overdag van 8.00
tot 17.00 uur te bereiken op het centrale nummer
14020. Na 17.00 uur en in het weekend kun
je het nummer 256 40 70 bellen. U wordt dan
doorgeschakeld naar Handhaving Openbare
Ruimte. Hier kun je terecht voor (spoed)overlast
als gevolg van het parkeren door auto’s, bussen of
het bezethouden van invalidenparkeerplaatsen. Ook
kun je overlast door jongeren en gebruikers daar
melden. De klachten worden iedere ochtend uitgezet
aan de medewerkers. Het verzoek bij het maken van
meldingen is om dit zo specifiek mogelijk te doen.
Zoals tijdstippen, en de dagen dat je het meeste
hinder en/of overlast hebt. Handhaving kan dan
doelgericht te werk gaan.
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kopij inleveren vóór 5 februari

Voor vragen over huurprijs- en
onderhoudsprocedures kunt het
Huurteam Binnenstad bellen,
Tel: 421 48 68.

www.wswonen.nl/centrum
centrum@wswonen.nl

C O L O F O N

Oplage 12.500

De Redactie heeft de inhoud van de
Binnenk®ant met zorg samengesteld.
Ondanks deze zorgvuldigheid kan het
zijn dat gegevens veranderd zijn of
onjuist zijn weergegeven.
De redactie kan hiervoor geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden.

