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De politiek heeft besloten, dat het wijkcentrum geen 
medewerkers meer in dienst mag hebben. 
Hiermee komt een einde aan de jarenlange (meer 
dan 50 jaar) professionele ondersteuning, die het 
wijkcentrum aan de bewoners kon bieden. Wij nemen 
afscheid van onze medewerkers en betreuren dat zeer. 
Dat is het slechte nieuws.
Het goede nieuws is dat zij allen per 1 september 
worden overgenomen door de organisatie IJsterk. 
Zij behouden dus hun baan, al veranderen daarbij 
werkplek, werkgever en ook werkzaamheden.

De gedachte van ons voormalige stadsdeelbestuur 
hierachter is, dat de bewoners in de binnenstad heel goed 
voor zichzelf kunnen opkomen. Volgens ons wordt over 
het hoofd gezien, dat het wijkcentrum uitstekend signaleert 
wat er leeft in de buurten, over meer informatie beschikt 
en zaken beter kan bundelen dan een enkele bewoner. Het 
wijkcentrum was altijd goed in kwesties die de openbare 
ruimte betreffen, bestemmingsplannen, bouwplannen, 
verkeersplannen en ander gebruik van de openbare ruimte. 
Met de sociale media kunnen gelijkgestemde mensen 
nu weliswaar gemakkelijker gemobiliseerd worden dan 

vroeger, maar  er zijn nog altijd (oudere) mensen die daar 
niet mee (kunnen of willen) omgaan.

Zonder medewerkers blijven de faciliteiten van het 
wijkcentrum beperkt tot de ruimte (Nieuwe Doelenstraat 
55) en de inrichting. Vrijwilligers moeten al het werk doen. 
Actiegroepen, bewonersgroepen, buurtkranten, iedere 
groep moet zelf subsidie aanvragen. Het wijkcentrum als 
neutrale instelling, met een betrouwbaar financieel beheer, 
wordt overgeslagen. Is dat wijs?

Een voorbeeld: onlangs werden er oproepen gedaan aan 
het stadsbestuur om iets te doen aan de consequenties 
van het nu toch behoorlijk verstoorde evenwicht tussen 
wonen, werken en recreëren, o.a. door Pijbes en ook 
door buurtgenote Jeanet Meppelink, die aan het begin 
van het Singel woont. Zij viel over het motto van het 
nieuwe college: ‘Amsterdam is van iedereen’ en wil 
overlastverlichting, zodat de stad weer een beetje óók van 
de bewoners wordt (geheel te lezen op: www.oudestadt.
nl, rubriek: nieuws). Zij zond dit aan het NRC en aan alle 
politici van binnenstad en centrale stad. Haar raadsadres 
staat op de agenda van 10 september. 

Dit probleem is een symposium waard. Het wijkcentrum 
heeft een mooie traditie van georganiseerde symposia. 
Het nut van een symposium is, dat er oplossingsgericht 
gedebatteerd wordt. Even terzijde: Eveline van Nierop 
(Trouw 7 aug) bedacht alvast een oplossing voor het vuil: 
een verplichting, voor alle kleine ondernemers en de hotel- 
en shortstayvergunningen, tot een abonnement om vuil op te 
halen zeven dagen per week. Voor alle andere vervuilers (bv 
illegale short stay): lik op stuk.

Terug naar het wijkcentrum. De wijkraad staat voor een 
belangrijke keuze en zal binnenkort besluiten nemen. 
Doorgaan ‘as usual’ is geen optie. Er is behoefte aan nieuwe 
enthousiaste mensen. De eerder uitgestelde verkiezingen 
voor de wijkraad moeten er dan in ieder geval komen. 
Er zijn vele ideeën: symposia, cursussen, wijkgids, 
bibliotheekservicepunt, burgerparticipatie, stadsdorpen etc. 
Wie wil wat gaan doen? Hoeveel actieve burgers zijn er  in 
de buurten, ook als er geen acute kwestie is? 
In het kerstnummer van de buurtkrant hopen we antwoorden  
op al deze vragen te kunnen melden. 

Els Willems

Wijkcentrum d’Oude Stadt, hoe verder?

Binnenstadbewoners houden best wel van wat reuring, 
maar vaak loopt het echt de spuigaten uit. Alle ecotoiletten 
ten spijt wordt er stoer tegen de voordeur gepiest. Rotzooi 
belandt in gracht, plantenbak of fietstas. Regelmatig 
spoel je de kots van de stoep. De tolerantie wordt zwaar 
beproefd. Mag het ook eens elders?

Van de redactie:
Het is helaas nog onzeker of er wel een 
volgende buurtkrant kan verschijnen.
De gemeente en voormalige stadsdelen 
hebben de handen zo vol met de eigen 
reorganisaties, dat er nauwelijks tijd of 
aandacht is voor de activiteiten van de 
burgers en vrijwilligers.

Na 1 september ontvangt het wijkcentrum 
van het stadsdeel geen bijdrage meer voor 
de drukkosten van de vier buurtkranten 
OpNieuw, Buurtkrant 7, Binnenkrant en 
D’Oude Binnenstad. Deze buurtkranten 
worden geheel door vrijwilligers gemaakt.

Ongeveer de helft van de kosten wordt 
door de adverteerders gedragen. De andere 
helft (voor de Binnenkrant een dubbeltje 
per exemplaar) kwam van het stadsdeel. 

Al ruim een jaar geleden vroeg het 
wijkcentrum naar de bijdrage voor de 
buurtkranten ná 1-9-2014. Er werd ons 
verzekerd dat dat wel goed zou komen.
Maar wanneer?                        

Paul Spoek

Buurtborrel 27 juni
Achtergracht/Frederiksplein

Er was zeker wat te vieren. De wilde herinrichtingsplannen van de 
gemeente waren tijdelijk in de ijskast gezet.
Voor, tijdens en na de inspraakavond in de ASVO-school op 27 mei 
bleek dat niemand ook maar iets nuttigs in die plannen zag. 
De wethouder besloot ‘het inspraaktraject voortijdig te stoppen’. 
Na de zomervakantie verder.

Meer op pagina 4
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Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt

Donderdag 9 oktober & 
13 november 20.00 u.

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

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

Grote bonte specht        Gaai         Staartmees             Kauw          Turkse tortel             Spreeuw              Merel         Boomkruiper        Vink        Boomklever        Groenling

Fietsclub Mokumtrappers 50-plus 
zoekt deelnemers!
Recreëren door te fietsen en genieten van natuur en 
het buiten zijn, waarbij er regelmatig tijd is voor een 
terras stop. We fietsen altijd op zaterdag of zondag 
in een rustig tempo. Onze gemiddelde kruissnelheid 
ligt rond de 14 kilometer per uur. Wij zijn dus geen 
wielrenclub.

Iedere 50-plusser kan zich aanmelden, ben je 
alleenstaand of heb je een partner, geen probleem. Als 
je maar vitaal, gezond, gezellig, ruimdenkend bent, lft. 
50-75 jr. act. in het leven staat en woonachtig bent in 
Amsterdam. 

Vanzelfsprekend moet je het leuk vinden om bij redelijk/
droog weer er met de fiets op uit te willen trekken. 
Afst. en route zijn nader te bepalen, soms maken we 
tochten van 40 km dan weer 50/60 km. 
Vertrektijd: 10:00 uur, ontmoetingspunt ergens in de stad 
afhankelijk van de gekozen route. 
Deelname is gratis!

Aanmelden: fietsclubmokumtrappers@outlook.com
m.vr.gr. Marja Mokumtrappers

23-09-2014 Nederlands Alternatief: Rooie Sien
Elke maand programmeert filmrecensent Guus Schulting 
een film van Nederlandse bodem die minder bekend is 
bij het grote publiek. Deze editie vertoont Nederlands 
Alternatief:de wervelende dramafilm uit 1975: Rooie Sien
In deze sfeervolle verfilming van Marius Spree’s 
gelijknamige toneelstuk, speelt Willeke Alberti Sientje, de 
dochter van een door haar man vermoorde prostituee, die 
dankzij haar artistieke talenten het milieu van haar moeder 
weet te ontstijgen. De film betekende tevens de definitieve 
doorbraak van regisseur Frans Weisz. “De film waarvan 
velen wisten of hoopten dat Frans Weisz hem in zich had, is 
er nu uitgekomen”, merkte de pers destijds op.
Aanvang 20.00 uur, entree 5 euro

24-09-2014 Uit het Hoofd uit het Hart: Crimineel!
De avond draait om twee gasten: een historicus en een 
ooggetuige. De één is iemand die zich jaren heeft bezig 
gehouden met historisch onderzoek. De ander is iemand 
uit de buurt die betrokken is geweest bij deze geschiedenis. 
Hoe wordt geschiedenis geschreven: uit het hoofd of uit het 
hart? 
Voor deze gelegenheid zal buurtgenoot en emiritus 
hoogleraar historische criminologie PIETER 
SPIERENBURG zijn licht laten schijnen op de donkere 
dagen van de geschiedenis, waarin messenvechten 
veelvuldig voor kwam en het stadsbestuur gruwelijke 
straffen oplegde.
JOEP DE GROOT was dertig jaar wijkagent op de wallen 
en de zeedijk. Zijn straatkennis over de warme buurt is 
onuitputtelijk en hij windt er geen doekjes om. Luister 
naar zijn verhalen over de heroinehandel, hoertjes en de 
georganiseerde misdaad van de jaren zeventig tot en met de 
jaren negentig.
Aanvang 20.00 uur, entree 5 euro

24-09-2014, daarna op 1/8/15/22  oktober10.00-12.30
Tekencursus door Marianne Sligting, wekelijks op 
woensdag morgen. Bij mooi weer op pad, bij slecht weer 
naar stilleven in Huis de Pinto
Huis de Pinto is het vertrekpunt om op de fiets naar buiten te 
gaan om te gaan tekenen. Als het slecht weer is kan er ook 
binnen getekend worden, bv naar stilleven. Aan het eind van 
de ochtend wordt nog nagepraat over de resultaten.
Kosten; 5 maal 45 euro

26-09-2014 Uitreiking Auke Bijlsma Geveltuinenprijs
Aanvang 17.00 -18.30, vrij entree

28-09-2014 Wanneer is hier de tijd voorbij?
“Wanneer is hier de tijd voorbij’ gaat over: ‘DEMENTEES’ 
een taal gesproken door demente mensen. Het is een 
theatrale bewerking van het gelijknamige boek van Ingrid 
van Delft. Samen met Olga van den Berg geeft zij een 
voorstelling in Huis de Pinto. Het gaat over een van alle 
smetten ontdane zuivere geheimtaal, die zijn oorsprong 
vindt in een werkelijkheid, die weliswaar anders is dan die 
van ons en moeilijker te begrijpen maar even waar is. En 
waardevol. Origineel. Vindingrijk. Onthullend ook. Het 
gaat over een taal die ongecensureerd vanuit een diepe bron 
omhoog borrelt.

Zonder gêne. 
Zonder maatschappelijke blokkades.
Zonder zeef van fatsoen.

In ‘Wanneer is hier de tijd voorbij’ proberen Van Delft en 
Van den Berg - lezend, spelend en zingend - meer begrip te 
kweken voor deze bijzondere groep mensen; alsook meer 
inzicht te geven in hun belevingswereld.
Aanvang 16.00, vrij entree

 04-10-14 t/m 1-11-14 Beeldende Kunst
 Werk van Ab van Hanegem

 06-10-14 Pintotonics n+1 
 Pintotonics n+1 is het maandelijkse muziek
 improvisatie programma in Huis de Pinto. 
 Steeds zijn er twee contrasterende sets te 
 beluisteren; een solo en een ensemble. 

 Op 6 oktober zal de solo verzorgd worden door
 Nicolas Chientaroli/piano 
 (www.nicolaschientaroli.com)
 Als ensemble treden op: Mikaele Pellegrino/gitaar,
 Gianni Gabbia/alt saxofoon & 
 Gioele Pagliaccia/drums 
 Aanvang 20.30, entree 7,50 euro

De Werkgroep Verkeer Amsterdam Centrum bestaat 
uit bewoners, die zich bezighouden met de grootste 
ergernissen in het verkeer in de stad: parkeerbeleid, 
fietsbeleid, enzovoort. Zo organiseerde de werkgroep in 
2013 een symposium over het Touringcarbeleid. 
Met de belanghebbenden en betrokkenen werd van 
gedachten gewisseld over hoe de door touringcars 
veroorzaakte overlast het beste kan worden ingedamd, 
zonder dat de toerismesector daarvan schade 
ondervindt. Het gemeenschappelijke belang van alle 
betrokkenen bij het touringcarbeleid – Amsterdam 
leefbaar houden – maakte dat er goede, constructieve 
oplossingen werden gevonden. 

De Werkgroep Verkeer wil nu een tweede 
ergernis aanpakken: het scooterbeleid.

Ergert u zich ook aan het relatief nieuwe verschijnsel 
van de snorscooter in het Amsterdamse verkeer? Of 
beschouwt u de snorscooter juist als het vervoermiddel 
van de toekomst? Is het waar dat scooters de veiligheid 
op het fietspad in gevaar brengen? Voelt u zich onveiliger 
sinds de komst van deze snelle medeweggebruikers? Is 
het waar dat scooters, m.n. de tweetaktvariant, de lucht 
onaanvaardbaar sterk vervuilen? Hebben uw kinderen ook 
voortdurend hoestbuien?
Is het een oplossing om de scooters van het fietspad te 
weren en de weg op te sturen? Is het een oplossing om een 
milieuzone voor Amsterdam in te stellen, waar scooters 
(en andere grootvervuilers) geweerd worden, of alleen 
de electrische varianten worden toegelaten? Of moeten 
scooters juist meer de ruimte krijgen?

Wilt u meedenken over het scooterbeleid? Heeft u 
hier originele ideeën over? Geeft u zich dan op bij 
Cliff van Dijk, secretaris van de Werkgroep Verkeer 
(werkgroepverkeeramsterdam@gmail.com) of via het 
wijkcentrum d’Oude Stadt (wijkcentrum@oudestadt.nl).

18 september, 23 oktober, 20 november 
& 18 december, aanvang rond 18u
Turfsteeg 4, bij het Waterlooplein

svp opgeven via buurtrestaurantdhw@gmail.com 
of  06-2810 3808

Programma Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69
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Boekje ‘Zuidertoren 400 jaar’
De Zuidertoren in Amsterdamse Nieuwmarkt bestaat dit jaar 400 jaar en daarom is er een 
boekje gemaakt.  Deze unieke uitgave getiteld ‘Zuidertoren, 400 jaar’ van Hendrik Battjes 
gaat over het ontstaan, de bijzondere architectuur en de geschiedenis van dit gebouw van 
Hendrik de Keyser. Het boekje is voor 5 euro te verkrijgen bij boekhandel Pantheon in de 
Sint Antoniesbreestraat 134.

Ouderen gehuisvest
De Werkgroep Ouderen van de Bewonersraden Nieuwmarkt/Groot Waterloo, 
bestaande uit Iman Baardman, Cliff van Dijk, Gruis Gruisen, Tanja Hol, Lineke 
Joanknecht, Anina Kist, Harry Sanders en Piet Seijsener, houdt zich actief bezig met 
betaalbare en toegankelijke woningen voor ouderen in de buurt.

In 2013 hebben we deelgenomen aan de Taskforce “Wonen met Zorg” van Stadsdeel 
Centrum om blijven wonen in de buurt voor ouderen mogelijk te maken. 
Uitgangspunten van de werkgroep waren daarbij:
-  Er wonen in onze buurten veel ouderen; waarvan1/3 is aangewezen op een sociale 
    huurwoning
-  Maar veel van deze woningen zijn of worden de komende periode verkocht of boven 
    de huurgrens getrokken door de corporaties.
-  Er zijn weinig woningen die toegankelijk zijn voor ouderen (lift, begane grond)
-  Veel mensen wonen lang en hebben een lage huur en vaak een grotere woning
-  Verhuizen is een optie maar niet aantrekkelijk door huursprong (meer gaan betalen 
    voor een kleinere woning)
-  Benedenwoningen lijken niet naar ouderen te gaan: willen ze niet?
-  Trapliften zijn vaak niet mogelijk door smalle trappen
-  Weinig mogelijkheden voor nieuwbouw ten behoeve van ouderen in de buurt 
    dus we moeten het hebben van creatieve oplossingen.

Oplossingen hebben we ook bedacht en ingebracht in de Taskforce:
-  Woningen die wel geschikt zijn (door lift, begane grond) labelen voor ouderen
-  Toewijzing buurtgebonden maken: als er een toegankelijke woning vrijkomt, 
    eerst mensen uit de buurt de kans te geven daar naar toe te verhuizen.
-  Trapliften niet verwijderen na vertrek van bewoner, maar laten zitten zodat er weer 
    een toegankelijke woning bij is.
-  Trapliften kunnen soms toegang geven tot meerdere woningen: dan meerdere mensen 
    daarvan gebruik laten maken (nu individueel geregeld)
-  Soms zijn mensen al geholpen met een trap minder (verdieping lager) en is drie 
    stoeptreden nog wel te doen, ook al is dat volgens de criteria dan geen geschikte woning 
-  In kaart brengen van vraag en aanbod, van verhuiswensen in de buurt. Mensen laten 
    immers ook een woning in de buurt achter!
-  Huursprong oplossen door van groot naar ‘beter toegankelijk’ geen huurverhoging te 
    vergen (eventueel wel bij de vrijkomende woning) 
-  Verhuizen kan voor ouderen een grote stap zijn en een lastige beslissing. Aandacht en 
    begeleiding (vanuit de buurt, buren, of maatschappelijk werk) kan in dit proces helpen.
-  Centraal punt in de buurt als het gaat om woonwensen en behoeften waar inventarisatie 
    kan plaats vinden op maat en ook toewijzing/ruilen op maat.
-  Wat is er nodig om benedenwoningen aantrekkelijker en veiliger voor ouderen te 
    maken?

In de Taskforce werd duidelijk dat een aantal zaken landelijk of stedelijk geregeld 
moet worden (volume sociale huurwoningen is nu niet gelabeld per buurt maar per 
stadsdeel of stad, de gemeente gaat niet over huursprong maar de corporaties. Als het 
gaat om herbestemming van panden gaat niet de gemeente daarover maar de eigenaar, 
zie bijvoorbeeld Walenburg waar ouderenhuisvesting gerealiseerd zou kunnen worden 
door Ymere; maar waar de keuze gemaakt wordt voor een intramurale voorziening voor 
rijke ouderen, niet buurtgebonden). Verkoop van sociale huurwoningen in de buurt door 
corporaties is iets waar de gemeente geen invloed op zegt te hebben. Deze punten zijn wel 
benoemd in de nota “met Zorg Wonen” van de gemeente Amsterdam. 

Wat hebben we wel al bereikt:
-  Lift komt er in het Pentagon, waardoor er meer toegankelijke woningen komen.
-  Woningen van Woonzorg op St Antoniesbreestraat die van de lift gebruik kunnen maken 
    (via een galerij evt) worden bij vrijkomen ook gelabeld als toegankelijke woningen.
-  Huursprong en toewijzen woningen per buurt is genoemd als pilot om uit te werken in 
    onze buurt.
-  Dat we ideeën konden inbrengen waar naar geluisterd werd en waardoor 
    woningbouwcorporaties luisterden naar de inbreng van de Werkgroep en misschien hun 
    beleid gaan aanpassen. 

Bent u een oudere, die op een bovenwoning woont en wel naar een benedenwoning of 
een beter toegankelijke woning, bijvoorbeeld met een lift, zou willen verhuizen? Of wilt u 
meer informatie over deze kwestie, dan horen wij graag van u. 

U kunt contact opnemen met 
Piet Seijsener kleineaarde@kpnplanet.nl; 020-422 28 36

Cliff van Dijk cliff@kpnplanet.nl; 020-627 83 70.

LIANDER PEST KINDEREN IN DE NIEUWE UILENBURGERSTRAAT
Nu hebben wij in de buurt al bijna geen speelruimte voor kinderen, maar in de 
Uilenburgerstraat is er, in overleg met de buurt, een plek voor gemaakt. 
Steeds vaker parkeert Liander daar een of meer auto’s. Vandaag, donderdagmiddag, 
staan er vier. De chauffeurs voelen zich niet aangesproken als je vertelt dat het geen 
parkeerplaats is, maar een kinderspeelplaats. Vroeger beweerde Liander of een van de 
voorgangers dat het hun terrein is, maar dat is reeds jaren geleden ontkracht.

Jacques van de Vall

REIKIBEHANDELING      ---       AMSTERDAM        ---        AUCKE IJFF
De energie van Reiki kan worden gebruikt om psychische stress en pijn te behandelen 
door middel van handoplegging. Het is echter veel meer dan een fysieke therapie.
Het is een holistisch (alomvattend) systeem van genezing, waarbij gekeken wordt naar 
alle aspecten van de persoon (lichaam, geest en emoties). Reiki brengt je weer in contact 
met je levensenergie, werkt zelfgenezend en werkt positief door op je onderbewustzijn.

Ik ben therapeut en geregistreerd zorgverlener/natuurgenezer bij:
 

                    Nationale – AGB code: 90-048797 – AGB code: 90-57291

Als u aanvullend verzekerd bent dan vergoedt de verzekering uw behandeling. 
Raadpleeg uw verzekering of u hier voor in aanmerking komt.

Praktijk adres: Plantage Kerklaan 43-B, 1018 CV Amsterdam
Reiki  e-mail:  reikipraktijkamsterdam@gmail.com
 website: www.reikibehandeling.com
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AMSTELVELDBUURT

Buurtraad Amstelveld
Maandag 29 september en 24 november

20.15- 22.15 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg

Nieuwe Looiersstraat 29

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

Speeltuin UJ Klaren 
*  Burendag, zaterdag 17 september  *
*  Oogstfeest, zondag 28 september  * 
14.30 - 18.00 uur
We halen de oogst binnen en maken samen een heerlijk 
Amsterdamse groentesoep uit eigen moestuin!

2e Weteringplantsoen 10
Meer informatie: Frederique.vanderloo@gmail.com

www.ujklaren.nl

Buitenlucht Buurtraad Achtergracht

Klassiek op het Amstelveld
Het festival begint om 11.00 met het Open Podium voor 
kinderen tot 18 jaar.
Het hoofdprogramma start om 14.00 uur en eindigt om 
21:00 uur met optredens van talentvolle kinderen en 
topartiesten.
De hele dag biedt een grote variatie met veel verschillende 
muziekinstrumenten, diverse uitvoeringsvormen en muziek 
uit allerlei perioden (renaissance, barok, romantiek, etc.).Ja Ja, op de hoek Prinsengracht/Utrechtsestraat

boven Café ‘Onder de Ooievaar’.

Ra Ra, waar woont deze oude stenen man?

Tegenover de ASVO op het Frederiksplein woonden een 
paar families halsbandparkieten in een mooie oude boom. 
Tijdens de schoolvakantie kwam de kapploeg.
Eén week later verscheen de kapaanvraag.

Plannen schoolplein, speelplaats & plantsoen

Op 24 september is de bewonersdelegatie (Anja Brasser, 
Lee Koo, Moniek Kohlen, Maria Wijnhoven, Petra 
Kleyn, Nico van der Voet en Jan-Willem van Toulon)  
welkom op het stadhuis voor een werkbijeenkomst met: 
Directeur ASVO, Inspecteur Politie, Landschapsarchitect, 
Boomdeskundige, Enkele ouders ASVO, twee 
buurtbewoners en diverse ambtenaren (gegevens nog 
onbekend). De agenda is nog onbekend, maar er zal een 
onafhankelijke voorzitter zijn.

Ter discussie Kiss & Ride, fietsrekken, 
bomenrij, voetbalveld, parkeren bakfietsen, 
hekken, fietspad

Martin Kooistra
pleinverzorger
Al 25 jaar werkzaam bij stadsreiniging. Eerst op de 
wagen, daarna bij de veegdienst en vervolgens als 
bakkenleger. Maar allengs werd het lange afstanden 
lopen te pijnlijk. Een soort spierontsteking of zo. 
Zijn teamleider stelde hem ter herstel de functie voor 
van tijdelijke pleinverzorger op het Frederiksplein. 
En met succes. Hij is geknipt voor deze baan.

Eerst neemt hij het schoolplein onder handen. Vervolgens 
ruimt hij op rond de fontein voordat het daar te druk 
wordt.
Van Albert Heyn tot Nederlandsche Bank kent hij alle 
randen en hoekjes. Haalt blikjes uit de struiken, veegt rond 
de glas- en papierbak. En draait nog eens een extra rondje. 
En daarna zelfs een rondje om de Achtergracht.

Het Frederiksplein werd na vele jaren weer eens lekker 
schoon tot in alle uithoeken. Dat krijg je als je het maar 
bijhoudt. De bossage naast het Pleinwachtershuisje 
veranderde van vervuilde plek in schoon natuurgebied.
Sommigen beschouwden dat als een enge jungle van wild-
plassers, -kakkers en -slapers, maar nu niet meer.

Een andere kwaliteit van Martin is zijn opgeruimd 
karakter. Enthousiast, vriendelijk, onvermoeibaar.
Met zo’n medewerker verdwijnen alle problemen en zijn 
dure herinrichtingsplannen compleet overbodig. 
Wat een positieve uitstraling. 

Kunnen we hem niet houden? Al is het maar voor een paar 
dagen per week. Wat een opmerkelijk verschil. We hebben 
het toch lang zonder moeten doen.

Paul Spoek
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Amstelkerk 
Olga Malkina
23 november 15:00 uur
Soloconcert van deze Russisch-
Nederlandse, klassiek concertpianiste en 
organiste met werken van Rachmaninov, 
Skrjabin, Prokofiev en Shchedrin.
Toegang € 15

De Amstelkerk is elke werkdag van 9.00 
tot 17.00 uur geopend, waar exposities te 
zien zijn die maandelijks wisselen.

De Duif
Zondagmiddag orgelconcert
16 november 
Maandelijks bespelen verschillende 
organisten het bijzondere Smitsorgel. Deze 
middag: ‘Ein Deutsches Requiem’ van 
Johannes Brahms met Cappela Vianen, 
solisten en pauken; Stephan van de Wijgert 
orgel en dirigent Reitze Smits. De organist 
is live te volgen op beeldscherm.  
Bij sommige concerten is het mogelijk om 
boven bij de organist te zitten, of na het 

concert het Smitsorgel te bekijken. Er zijn 
beperkte plaatsen, graag reserveren via 
zalen@stadsherstel.nl
Toegang gratis/ vrijwillige bijdrage

Ani Choying Drolma
16 november 20:00 uur (inloop va 19.15)
Deze Tibetaans Boeddhistische non 
uit Nepal, reist de wereld over met 
melodieuze gezangen en moderne 
spirituele songs.
Toegang € 17 
Alle opbrengsten van het concert gaan 
voor 100% naar de projecten van Ani en 

Nilam, een liefdadigheidsorganisatie die 
lokale mensen uit de Himalaya ondersteunt 
in hun ambities om hun dromen te 
realiseren. www.nilam.de 

De Duif is iedere eerste woensdag en 
derde zondag van de maand van 12.00 
tot 16.00 uur geopend voor het publiek. 
Vrijwillige gidsen van de Vereniging 
Vrienden van Stadsherstel beantwoorden 
vragen over de historie en de architectuur.

veel meer op: www.stadsherstel.nl

Geen subsidie meer voor werknemers 
Wijkcentrum d ‘Oude Stadt

Na 12 jaar is het stadsdeel bestuur van het stadsdeel 
Centrum erin geslaagd het wijkcentrum van zijn 
beroepskrachten te ontdoen. Met de deelraden is 
destijds de wolf in schaapskleren binnengehaald.

Als bij de discussie tussen voor en tegenstanders van de 
deelraden de politieke opstelling tegenover betrokken 
en actieve bewoners duidelijk gesteld was, d.w.z. dat zij 
wilden afrekenen met instituten als wijkcentra, wijkraden 
e.d. 
Als zij toen gesproken hadden over zelfgekozen 
burgemeesters, kleine koninkrijkjes, querulanten, not in 
my backyard types .
Als zij toen gezegd hadden: “Bestaande werkgroepen 
mogen niet meer ondersteund worden, vanaf nu zijn wij 
de gekozen vertegenwoordigers van de buurt en na 4 jaar 
mag je met ons afrekenen”, was de verhouding tussen voor 
en tegenstanders van de deelraad centrum heel anders 
geweest.
Dan had ik destijds geen pleidooi gehouden voor een 
deelraad in de binnenstad.

Voormalig wethouder Roeland Rengelink, (nu DB lid van 
de bestuurscommissie) wist het helder te formuleren: “ik 
ga niet mijn eigen oppositie subsidiëren”.

Deze typerende uitspraak roept bij mij zowel vragen als 
emoties op.

-  Waarom hebben de vorige stadsbesturen ondanks 
verschillen van inzicht, wel positief samen gewerkt met 
het wijkcentrum? Een evaluatie is er nooit geweest.

-  Waarom wordt een politieke term als oppositie 
gehanteerd tegenover bewoners alsof zij een politieke 
partij zouden zijn. De politiek zelf verdeelt door ons 
gekozen vertegenwoordigers in coalitie en oppositie, daar 
heeft geen kiezers wat over te zeggen.

Bizar genoeg zijn de coalities en daarmee de verklaarde 
opposities bij de centrale stad en de bestuurscommissie 
van de binnenstad totaal verschillend.
Los van mijn ideeën over de invulling van 
burgerparticipatie ben ik ook persoonlijk geraakt door 
zo’n uitspraak, die actieve en kritische bewoners als 
minderwaardig beschouwt.

Natuurlijk zal er meteen gezegd worden dat het niet 
zo bedoeld is, maar veel bewonersorganisaties en 
werkgroepen hebben de laatste 10 jaar ontmoedigd hun 
werkzaamheden gestaakt.
De politieke beslissing (met uitzondering van de 
SP) de beroepskrachten nu over te hevelen naar een 
welzijnsinstelling is een aderlating voor burgerparticipatie.
Alle actuele en archief kennis van bewoners en 
werkgroepen die aandacht besteden aan het woon- en 
leefklimaat raakt op deze wijze verloren net zo als de 
kennis over bestuurlijk en ambtelijke procedures.
Daarom rest mij nog het advies aan actieve bewoners en 
bewoners groeperingen.
Wordt u geconfronteerd met ondoorgrondelijke en 
nadelige beslissingen voor uw buurt en omgeving, dan 
kunt u zich rechtstreeks wenden tot de vertegenwoordigers 
van de partij waar u op gestemd heeft. Zowel voor de 
gemeenteraad als voor de bestuurscommissie van de 
binnenstad.
Zij zijn verplicht als vertegenwoordiger, maar ook als 
ombudsman alle inspanningen te verrichten om u van 
dienst te zijn. In de hoop dat u geholpen wordt.

Albert Jan Tuijn 
augustus 2014

Het is u wellicht ontgaan maar de gemeente heeft 
verregaande plannen om op hele korte termijn (begin 
2015) de verkeersproblemen op het Muntplein op te 
lossen.
In Variant A wordt de kop van de Vijzelstraat 
éénrichtingsverkeer richting Munt en in Variant B 
wordt de kop van de Vijzelstraat tussen Muntplein 
en Reguliersdwarsstraat gehéél voor alle autoverkeer 
afgesloten. Voor beide plannen geldt dat verkeer vanaf de 
Munt niet meer de Vijzelstraat in zal kunnen. 
Deze plannen hebben grote gevolgen voor de direct 
omliggende buurten. Vooral op de Amstel, de Blauwbrug 
en op de verschillende grachten de Herengracht, met 

name de Keizersgracht en ook de Prinsengracht richting 
Utrechtsestraat en Vijzelstraat zal het verkeer fors 
toenemen. Dit plan heeft ook implicaties voor de Nieuwe 
Doelenstraat en de Nieuwmarktbuurt. De historische 
binnenstad die autoluw zou moeten zijn krijgt al het 
verkeer te verwerken dat anders over de Vijzelstraat zijn 
weg naar de uitvalswegen of richting Rokin zoekt. 
Er wordt een hoofdader dicht gezet ten koste van de 
smallere straten en grachten.
Dit kan niet de bedoeling zijn en het lijkt ons een 
ondoordacht plan! Het is van groot belang dat de huidige 
plannen worden stopgezet en dat er naar nieuwe opties 
wordt gezocht. 

Volledige plannen van de gemeente kunt u inzien via 
amsterdam.nl/rodeloper. De termijn voor het indienen van 
zienswijzen is inmiddels gesloten. Er blijken een zestigtal 
bezwaren in te zijn gediend. De gemeente zal ergens in 
september met een reactienota komen waarna het voorstel 
naar de Gemeenteraad gaat. 
Mocht in het volgende voorstel nog steeds sprake zijn 
van afsluiting van de Vijzelstraat als hoofdradiaal en 
een groter circulatieplan ontbreken dan zullen wij ons 
als buurtactiecomité beraden op volgende stappen om 
verkeerstoename in nauwe kleine straten en op de grachten 
te voorkomen.

www.rodeloper-centrumsloper.nl

Waternet vist tijdig schatten uit de Keizersgracht voor:                                City-Swim-Clean                                           Wat is die Utrechtsestraat-brug laag

7-9-2014

29-8-2014

29-8-2014
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Café
Waterlooplein ‘77

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

 

  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

      ZusterJansen
                       Particuliere Thuiszorg

Word vrijwilliger
www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk

Telefoon: 020 - 683 92 60

De Regenboog               Groep

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

 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

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

Aanvragen voor langer thuis 
wonen
Kleine woningaanpassingen, klusjes 
& advies over voorkomen van 
valpartijen.

Ordenen van post & 
thuisadministratie
Vrijwilligers van Centram helpen bij 
(beter) zicht krijgen op inkomsten 
en uitgaven. 

Vertrouwelijk gesprek over 
onveilige thuissituatie
Voor vrouwen en mannen die 
te maken hebben met huiselijk 
geweld en behoefte hebben er over 
te praten. 

Contact
Inloopspreekuren Het PlusPunt 
Wekelijks op maandag 
van 9.30 – 11.30 uur
Huis van de Buurt de Boomsspijker, 
Rechtboomssloot 52
Voor afspraak:  020-557 33 38 op 
werkdagen tussen 9.00 – 11.00 uur

CentraM: 
 eigen kracht 
 grip op geld
 meedoen

www.centram.nl

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

1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761

www.aandeamstelmondhygienisten.com
info@aandeamstelmondhygienisten.com

De straat champignon of agaricus 
bitorquis komt jaarlijks terug bij de 

boomkransen aan de gracht. 
De champignons zijn dit jaar prima ! 

Even schoonmaken, in plakjes, bakken en 
met wat geklutste eieren als omelet.
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55-Plus Sociëteit
Tweede Uitleg

Films 
Lezingen 
Cursussen 
Clubs
Exposities
Muziek

En vooral
Gezelligheid

Vast Weekprogramma:
FITGYM, COMPUTER- EN INTERNETINLOOP, 

NAAILES, MUZIEKCURSUS, MUZIEKCLUB, YOGA, 
MEER BEWEGEN, BRIDGEN, BREI-INLOOP, 

DIALOOGGROEP, FRANSE CONVERSATIE, SCHILDEREN 
EN TEKENEN, DUITSE LITERATUUR, DE EETTAFEL, 

BRIDGE-INLOOP, COMPUTERLES WINDOWS 7 EN 8.1, 
LEESGROEP 

Openingstijden
Maandag, dinsdag en woensdag 

van 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag 

van 10.00 tot 20.00 uur
Vrijdag

van 10.00 tot 13.00 uur

Zondagmiddag in de Tweede Uitleg
Aanvang 15.00 uur. 

28 september. Haal het doek maar op
Perry Cavello & Marco Hage van het zangduo Blijvend Houdbaar 
zingen liedjes van onder meer Wim Sonneveld, Willy Alberti en 
Johnny Jordaan
Toegang € 3,00, inclusief thee en koffie

26 oktober. Scrabblemiddag
Spelen belangrijker dan winnen! (maar voor de winnaar staat een fles 
port klaar) Wie een spel heeft, graag meebrengen
Toegang € 2,00, inclusief thee en koffie

30 november. Voorleesmiddag
Uitgever Wouter van Oorschot leest verhalen voor van Anton 
Tsjechov en Simon Carmiggelt
Toegang € 2,00, inclusief thee en koffie

Films
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

17 september. Ongetrouwde moeder in Ierland (2013) Het 
waargebeurde verhaal over een zwangere vrouw in de jaren vijftig die in 
een katholiek tehuis voor ongetrouwde moeders door de nonnen wordt 
gedwongen haar kind af te staan. In 2004 probeert ze haar zoon op te 
sporen. Met Judy Dench en Steve Coogan. Regie Stephen Frears

 1 oktober. Onbereikbare waarheid (1950) Moord en verkrachting in 
de bossen. In flashbacks krijgt de kijker de gebeurtenissen viermaal te 
zien, steeds verteld van uit een ander personage. De versies verschillen 
onderling zo sterk dat het onmogelijk is de ware gebeurtenissen te 
achterhalen. Regie Akira Kurosawa

15 oktober. Slavenhandel (2013) Een vrije zwarte man wordt in de 
negentiende eeuw ontvoerd en verkocht als slaaf. Ondanks de wreedheid 
waarmee hij wordt geconfronteerd vecht hij om zijn waardigheid te 
behouden. Met Chiwetel, Michael Fassbender en Brad Pitt. Regie Steve 
McQueen

5 november. Strijkkwartet in bejaardenhuis (2012) In een tehuis voor 
gepensioneerde musici wordt jaarlijks een concert voorbereid ter ere 
van de beroemde componist Verdi, op diens geboortedag. De komst van 
de ex-vrouw van een van de bewoners zorgt voor op¬schudding. Met 
Maggy Smith. Regie Dustin Hoffmann

19 november. Ontmoetingen op een station (1945) Beroemde film over 
een man en vrouw, beiden gelukkig getrouwd, die tijdens een praatje op 
het station, zoveel zielsverwantschap voelen dat ze afspreken elkaar weer 
te zien. Dat leidt tot wekelijkse, korte ontmoetingen op het station, en tot 
verliefdheid. Regie David Lean

 3 december. Bizar hotel (2014) De absurdistische avonturen van 
conciërge en piccolo van het Grand Budapest Hotel. Spectaculaire 
diefstal, strijd om familiefortuin, achtervolgingen op motoren, in treinen, 
op sledes en ski’s. Met op de achtergrond de politieke veranderingen 
tussen de twee wereldoorlogen. Regie Wes Anderson

Filmspecial op 9 en 16 november! Deense televisieserie. 
Tien afleveringen uur verspreid over twee zondagmiddagen.
Als de vier kinderen van een wereldberoemde kunstenares de erfenis 
moeten verdelen komen pijnlijke geheimen uit hun vrijzinnige en 
chaotische jeugd aan de oppervlakte
Van 11.30 tot 17.30 uur, onderbroken door een lichte lunch
Toegang € 10,00 voor de twee dagen (vooruit betalen)
Opgeven vóór 18 oktober

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

 Lezingen
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

24 september. Plankenkoorts bij musici
Martin Willems, psychiater, werkte samen met de 
huisarts van het Concertgebouworkest. Er wordt niet graag over 
gesproken, maar veel musici hebben psychische problemen die 
samenhangen met hun podiumangst.

 8 oktober. Syrië, Israël en Gaza
Alexander Hammelburg, politicoloog, arabist en radiocommentator. 
Reist regelmatig door het Midden-Oosten op zoek naar nieuws en 
achtergrondverhalen. Met hem discussiëren we over deze politieke en 
militaire brandhaarden.

22 oktober. De humor van Haydn
Lieke Blom, musicologe en geliefd docente van de Muziekcursus in de 
Tweede Uitleg. De componist Joseph Haydn hield van een vrolijk leven 
en van practical jokes. Ook in zijn muziek is dat terug te vinden.

12 november. De Jodenhoek in Amsterdam
Wout Ultee, emeritus hoogleraar sociologie. Over de afzettingen en 
de borden Joodsche wijk in Amsterdam in de Tweede wereldoorlog.

26 november. Een vlucht regenwulpen
Govert Bach, theoloog en muziekkenner. Het boek van Maarten’t Hart 
staat centraal in Nederland leest 2014. De angsten van een geïsoleerd 
kind worden verzacht door de liefde voor de natuur en voor Bach.

10 december. Verrassing
Gerda van Ham, kunsthistorica. Haar voordrachten zijn altijd weer 
hoogtepunten van het lezingenjaar! Deze keer zal het gaan over een voor 
december actueel onderwerp. Wat, dat gaan we nog zien!

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

Nog te zien tot 8 oktober
Dubbel-expositie Moeder en Zoon
Judith Satsuki-Boer was een veelzijdig Kunstenares. Zij verkocht haar 
werk in haar eigen galerie in Friesland. Op de expositie is haar keramiek 
te zien.
Fabrice Hund is kunstschilder die na zijn opleiding veel 
experimenteerde en een van de eerste streetartists van Amsterdam was.

Van 10 oktober tot 12 november
Welkom op de Noordermarkt!
Onder leiding van Jacques de Jong hebben zes fotografen (m/v) van de 
Fotoclub Haarlem op vier achtereenvolgende maandagen beelden van 
de markt vastgelegd. Van kramen, verkopers en bezoekers. 
Op de expositie ziet u hun verrassende impressies.
Opening vrijdag 10 oktober van 16.30 tot 18.30 uur

Van 14 november tot 17 december
Doordrijfkunst
Met acryl, aquarel, gemengde techniek, krijt en in 3D.
Werk van Netty Gelijsteen, Dick Mulderij, Tilly Boersma,
Tonny Stam, Rina de Nooyer
Opening vrijdag 14 november van 16.30 tot 18.30 uur

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!

Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam

020-625 98 79
tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl

Bent u mantelzorger?
U bent mantelzorger als u langdurig onbetaald zorg verleent aan 
een familielid of andere naaste met een ziekte of beperking.
Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven. Tegelijkertijd is 
de zorg voor een naaste vaak zwaar. Er is aandacht en zorg voor de 
ander, maar… hoe gaat het eigenlijk met u? 

Vragen?
- Merkt u dat de zorg u boven het hoofd groeit? 
- Wilt u weten welke (financiële) regelingen en voorzieningen er 
zijn voor mantelzorgers?
- Hebt u behoefte aan ondersteuning bij het regelen van zorg?
- Zou u er wel eens even tussenuit willen maar u weet niet wie de 
zorg kan overnemen?
- Wilt u gewoon eens met iemand praten?

Spreekuur voor mantelzorgers
Mantelzorgers in stadsdeel Centrum kunnen met deze en andere 
vragen elke maandagmiddag, op wisselende locatie om de 14 
dagen, terecht op het mantelzorgspreekuur in het Claverhuis – Huis 
van de Buurt Jordaan & Gouden Reael of in de De Witte Boei 
- Huis van de Buurt en 1 x per maand in Centrum van Ouderen 
Flesseman.
De mantelzorgmakelaar kan ook worden gebeld en gaat zonodig 
op huisbezoek. Een indicatie of verwijzing is niet nodig. De hulp 
is gratis.

Wat kan de mantelzorgmakelaar voor u doen? 
De mantelzorgmakelaar geeft informatie en advies, kan regeltaken 
van u overnemen en biedt een luisterend oor.
- komt op voor uw belangen;
- zoekt zaken voor u uit;
- biedt emotionele ondersteuning;
- legt contact met hulpverleners, verwijst door, werkt samen met 
andere organisaties; 
- zorgt ervoor dat u niet van het kastje naar de muur wordt 
gestuurd. 

Waar en wanneer?
Claverhuis - Huis van de Buurt  Jordaan & Gouden Reael, 
Elandsgracht 70
Inloopspreekuur: elke  maandagochtend in de even weken van 
10.00 tot 13.00 uur, start 15 september 2014. Verder 29 sept, 13 en 
27 okt, 24 nov, 8 en 22 dec. (w.s.niet op 10 nov.)

De Witte Boei – Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad, 
Kleine Wittenburgerstraat 201
Inloopspreekuur: elke maandagmiddag in de oneven weken van 
13.00 tot 16.00 uur, start 8 september 2014. Verder 22 sept. 6 en 20 
okt, 3 en 17 nov. 1,15 en 29 dec.

Centrum van Ouderen Flesseman, Nieuwmarkt 77
Inloopspreekuur: een maandagochtend per maand. 
Tijd: van 10.00 – 12.00 uur. 1 sept, 6 okt, 3 nov, en 1 dec. 

Tijdens het spreekuur is de mantelzorgmakelaar telefonisch 
bereikbaar: 06-5241 4751

Liever een afspraak?
U kunt ook een afspraak maken:
- via de baliemedewerkers van het Sociaal Loket 020 552 48 00 
(ma.di.wo en vr van 9.00 tot 17.00 uur en do. van 12.00 tot 17.00 
uur).
- of via Markant, Centrum voor Mantelzorg: 020-886 88 00
- of direct tijdens het spreekuur: 06-5241 4751

www.markant.org 
info@markant.org
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  Gele kwikstaart      Boerenzwaluw     Ringmus      Huiszwaluw     Veldleeuwerik         Tureluur        Scholekster            Grutto          Wulp        Ooievaar         Blauwe reiger  

LEIDSE- WETERING

Agenda Vijzelbuurtoverleg (10 september)

Rode Loper
De afgelopen tijd is veel gesproken over de ligging van de 
tramsporen op de Vijzelgracht. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 
het voorstel om de sporen op de Vijzelgracht op de huidige plek 
te laten liggen. Dit voorstel is voorgelegd aan de besturen van 
stadsdeel Centrum en van de Gemeente Amsterdam. Het bestuur 
van stadsdeel Centrum heeft ondertussen positief geadviseerd aan 
het bestuur van de gemeente. Verder wordt een korte doorkijk 
gegeven naar het vervolg: het opstellen van een definitief ontwerp 
voor de Vijzelgracht.

Tijdelijke inrichting Vijzelgracht
De werkzaamheden van de Noord Zuid lijn aan het station 
Vijzelgracht komen langzamerhand in de eindfase. Eind dit jaar 
wordt een deel van het bouwterrein opgeleverd. Het tweede deel 
volgt begin 2015. Totdat gestart kan worden met de aanleg van 
de Rode Loper wordt het terrein tijdelijk ingericht. De gemeente 
legt een eenvoudige en veilige basis aan, die door het gebruik 
van stelconplaten in de loop der tijd aan te passen is. Het idee is 
namelijk dat de buurt de tijdelijke inrichting mee vorm geeft. 

Vijzelgrachtgarage
De planvorming van deVijzelgrachtgarage hangt nauw samen 
met de Rode Loper. Tijdens het Vijzelbuurtoverleg wordt u 
geïnformeerd over de stand van zaken: afronden van programma 
van eisen en de planning voor de komende tijd.
Daarnaast wordt er iets verteld over de vormgeving van 
de lifthuisjes. Hierover wordt samen met enkele bewoners 
nagedacht. Deze lifthuisjes vormen de toegang tot de 
mechanische parkeergarage. 

Verbeterplan Openbare ruimte
De Vijzelgrachtgarage is bedoeld om parkeerplekken te 
compenseren die opgeheven kunnen worden op straat. In een 
eerdere verkenning is aangegeven hoeveel plekken per straat 
opgeheven kunnen worden. In de tussentijd heeft het stadsdeel 
in het meerjarenprogramma openbare ruimte  (MJP) 2015 
– 2018 geld gereserveerd om in de omgeving van de garage 
parkeerplekken op te heffen, soms door een herinrichting. 

Visie Weteringschans e.o. 
Voor de Weteringschans en de plantsoenen daaromheen zijn 
geen concrete plannen. Toch zal hier de komende jaren veel 
veranderen. Ook is de huidige (verkeers)situatie voor verbetering 
vatbaar. Het stadsdeel heeft besloten om een visie te ontwikkelen 
over dit gebied. Dat in de eerste plaats gebeuren aan de hand van 
een verkenning met alle relevante partijen, waaronder bewoners 
en ondernemers. Op basis de wensen, ideeën en mogelijkheden 
worden toekomstbeelden ontwikkeld, die worden getoetst op 
financieel en technische haalbaarheid en ook worden voorgelegd 
aan de buurt. Aan de hand van alle reacties wordt vervolgens 
een visie opgesteld die eind dit jaar wordt aangeboden aan het 
dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum.  

Voor deelname of meer informatie mail: 
ssmit@centrum.amsterdam.nl

www.weteringverbetering.nl
Wetering Verbetering (WeVe) is de buurtvereniging in de 
Weteringbuurt in Amsterdam. 
WeVe bestaat al meer dan dertig jaar en heeft actieve en 
minder actieve periodes gekend.
Formeel heeft WeVe tot doel (artikel 3 statuten) 
de belangstelling van 
de inwoners voor de buurt 
te bevorderen en 
het leefklimaat in de buurt 
te verbeteren.

Over de Pijp die wel kan roken maar niet langer een balk in het oog is

Weg met de bewoners !
“Bewoners zijn niet bevoegd gevaarlijke en onwettige situaties voor voorbijgangers aan 
de orde te stellen.”

Dit is een uitspraak van de Bezwaarschriftencommissie Juridische Zaken van Stadsdeel 
Centrum. Het gaat over een bezwaar van het Kerkstraatcomité en de Vereniging 
Belangenbehartiging Bewoners Kerkstraat. De bezwaarcommissie, die in de praktijk 
bestaat uit anderhalve jurist, houdt zich vooral met hunjuridisch passende benadering 
bezig en niet met het oplossen van het aangekaartte  probleem. Dus zijn ze ondeskundig 
voor hun taak. De problemen zijn meestal bouw- of gebruikstechnisch en de verschillende 
belangen moeten in samenhang beschouwd en beoordeeld worden. Juridische regels zijn 
onmisbaar maar hier alleen van ondergeschikt belang. 

Wij hebben naast diverse moeizame ervaringen nu een extra ergerlijke ervaring bij het 
verbouwplan met een mooie strakke galerij van het Duintjergebouw aan de Vijzelstraat, 
dat nu ‘Prins en Keizer’ heet. Bij een aanvraag voor een wijziging van het bouwplan 
waren opeens twee naar buiten draaiende deuren van 1 meter breed getekend. Het gaat om 
deuren die draaien over een stoep van slechts 1,5 meter breed, die ligt aan de beide zijden 
van de onderdoorgang in de Kerkstraat. 
De deuren zijn bedoeld voor de toegang tot een onderliggende fietsenstalling. Volgens 
verwachting gaan deze deuren dagelijks onverwacht over de stoep zwaaien voor het in- en 
uitgaan van 300 personen. Dat leidt zeker tot ongelukken en veel hinder. Ze draaien naar 
buiten omdat deze deuren ook de functie van nooduitgang hebben.

Volgens de oude bouwregels mogen deuren terecht niet over de openbare weg of stoep 
draaien (behalve vluchtdeuren). De bezwaarcommissie vindt dat wij niet namens vele 
onbekende voorbijgangers mogen praten en vindt de klacht dus niet bespreekbaar. Het 
probleem hoeft daarom niet opgelost te worden.

Overigens hebben de projectontwikkelaar/eigenaar en Bouw en Woningtoezicht los van 
de uitspraak dit probleem toch opgelost met naar binnen draaiende deuren en een aparte 
nooddeur. 

Wij hebben wethouder Ivens gevraagd het behandelen van bezwaren op een aanvraag voor 
een bouwvergunning te verbeteren. Dat voorkomt zinloze uitspraken en procedures die 
vertragingen in de bouw veroorzaken.
De procedure is nu dat eerst een omgevingsvergunning verstrekt wordt. Door publicatie 
kan eenieder daar kennis van nemen, waarna gedurende 5 weken bezwaren ingediend 
kunnen worden. Vervolgens doet een Bezwaarcommissie er een half jaar over om tot 
een niet-inhoudelijke zinloze uitspraak te komen. De bouwwerkzaamheden zijn intussen 
meestal vrijwel klaar.

Voorheen kon iedereen direct na de aanvraag van een omgevingsvergunning 
(bouwvergunning) inzage krijgen en meteen een zienswijze indienen. De inhoud daarvan 
werd dan door deskundigen bij de beoordeling van het bouwplan meteen meegenomen. 
Dit is een logische gang van zaken en bespaart veel tijd en moeite en domme uitspraken, 
die niet ter zake zijn.
Wij hopen dat in de toekomst ook in andere kwesties de gemeente meer dienstbaar zal zijn 
om de samenleving in goede banen te leiden en niet als tegenpartij met eigen belangen.

Carlo van Someren

Het is ons (Gijzelgracht en ondernemersvereniging 
De Vijzel) gelukt om de beluchtingspijp (5 meter 
hoog) voor café Mulder verplaatst te krijgen naar 
de overkant van de Vijzelgracht naast de Zuid-West 
Metro toegang van de NZlijn. 

De pijp heeft 2 functies: hij inhaleert frisse(re) lucht op 5m 
hoogte en gaat roken als er beneden in het station brand 
uitbreekt.
Nogmaals, we werden nimmer op de hoogte gesteld van 
de komst van dit maaiveld meubilair, waardoor er grote 
commotie onstond  in het overleg tussen bewoners en 
overheid over de plaatsing van de pijp voor de grote 
winkelruit van Mulder, alwaar reeds jaren eerder protest 
werd aangetekend tegen de komst van het lifthuis voor 
gehandicapte Metro-reizigers. Dit lifthuis wordt volstrekt 

transparant is ons verzekerd, waardoor acceptatie zijn 
weg heeft gevonden. Zo blijkt ook nu weer dat de 
belangenbehartiging van omwonenden zijn vruchten 
(harde noten) afwerpt.

Jan Monasso

Welkom in de Kruidenpluktuin
Naast het commiezenhuisje aan de Weteringschans 
De kruidenpluktuin ligt er dankzij ons waterteam en de 
overvloedige regens prachtig bij; kruid en onkruid tieren er 
welig en veel planten bloeien.
Elke vrijdagmiddag van 4 – 7 bent u welkom om te 
komen helpen (wieden!), een praatje te maken en een kopje 
(kruiden)thee te drinken. 
Op die tijd zal er altijd iemand van Wetering Groen 
aanwezig zijn om uitleg te geven en taken te verdelen.
We hopen u snel op een van deze dagen te zien!

                                                           www.gijzelgracht.nl
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Voor Gebied 1 heeft de passagiersvaart een speciale vergunning nodig.
Waterfietsers mogen echter zonder vaarbewijs de drukke Prinsengracht op.

Je gaat niet meer voort
wacht onder mijn huid 
blijft onverstoord
een bloedbaan vol kruit

in dampende wolken
je brandende geur
wacht onder mijn huid
een schaamte van kleur

wacht onder mijn huid
waar het bloed wordt gemolken
stroomt dauw in het fond
tot zwaar welvende kolken

zo geil zo gewond
dat mijn tong is verstomd
drijft uitgeraasd in mij
een kletsnatte lont

mijn wonden zijn open

struikelend liggen
proberen te lopen
weg van het strijdperk
wat eens was ons bed.

(  Slagveld  )

Erica Lastdrager

Overlast te Water ? 
Bel 0900-9394
Na het vaststellen van het Bestemmingsplan Water is de klankbordgroep 
Dynamisch Watergebruik opgeheven, maar de overlast niet. Dit was de 
reden om een vergadering bijeen te roepen van werkgroep Water van 
het wijkcentrum d’Oude Stadt met ambtenaren van Waternet (vh BBA 
-Binnenwaterbeheer). De klachten waren al tevoren geïnventariseerd, dus 
ondanks de kleine opkomst in juli was de bijeenkomst heel nuttig.
De uitwerking van het verbod om mechanische muziek op boten te voeren, 
wordt wel gemerkt, maar er zijn nog steeds lui die zich daar niets van 
aantrekken. Er varen nog steeds vijf boten van Waternet rond, maar er zijn 
nu handhavers in burger op scooters. Zij verbaliseren ook ´lik op stuk´ en 
de boetes zijn pittig.
Blijf de overlast melden op nr 0900- 9394; met de mobiele communicatie 
kan snel ingegrepen worden, bovendien kan dan de overlast in kaart 
gebracht worden om te posten. 

Eveline van Nierop

Nieuwe bestemming 
Prinsengrachtziekenhuis
De plannen voor de verkoop van het OLVG zijn 
gerealiseerd. Eind september sluit het ziekenhuis definitief 
de deuren. De nieuwe eigenaar heeft plannen om in het 
pand kantoor- en woonruimte te gaan realiseren.

Voor zover bekend is in die plannen niet voorzien dat er 
toch enigerlei zorgfunctie voor de benedenverdieping van 
het pand bewaard blijft. Een aantal buurtbewoners heeft 
hierover zijn zorgen uitgesproken en contact gezocht met 
directie OLVG respectievelijk de nieuwe eigenaars.

Wij zouden graag tot een bundeling van initiatieven en 
eventueel acties komen. Versnippering is niet handig.
Daarom roepen wij degenen die zich druk maken over het 
verdwijnen van de zorgfunctie van het pand op zich bij ons 
te melden. Wij willen dan graag initiatieven coördineren.

Meld je aan via info@bbbinnenstad.nl

Stadsdorp Wetering+
Meer dan 100 buurtgenoten namen deel aan de feestelijke 
barbecue op 28 augustus. De kundige barbecueërs van het 
HTIB zorgden voor smakelijke vleesgerechten, terwijl 
Lies Kindt binnen mum van tijd alle verrassend lekkere 
vegetarische gerechten uitgeserveerd had. De klap op de 
vuurpijl was natuurlijk het dessert van Cees Holtkamp die 
ons verraste met een onuitputtelijke voorraad prachtige 
desserts. Het geheel werd opgeluisterd door de dansgroep 
van het HTIB die veel applaus oogstte. De kwartiermakers 
van het stadsdorp en onze vrienden van het HTIB kwamen 
al snel tot de conclusie dat we hiervan maar een traditie 
moeten maken.
Namens het Stadsdorp Wetering+
met vriendelijke groet, 

Gerrit de Jager
  

Naast een terugblik op de barbecue geven we ook de uitkomsten 
van de enquête. We nodigen je ook uit om deel te nemen 
aan een brainstormbijeenkomst ter voorbereiding van onze 
toekomstplannen.

In de voorlaatste bijeenkomst van het stadsdorp hebben we een 
debat gehad over de veranderingen in de zorg. Het werd al snel 
duidelijk dat volgend jaar veel voorzieningen weg zullen vallen. 
De deelnemers aan het debat spraken ook uit dat ze buurtgenoten 
wilden helpen die ondersteuning nodig hebben, maar die 
bereidheid is niet onbegrensd. Aan het eind van het debat hebben 
we afgesproken dat we een vragenlijst zouden uitzetten om na 
te gaan wat de deelnemers willen. De vragen zouden dan niet 
alleen betrekking moeten hebben op een mogelijke rol van het 
stadsdorp bij de zorg en ondersteuning van buurtgenoten, maar 
ook op andere activiteiten.

De uitkomsten van deze enquête treffen jullie hieronder aan. Hij 
zal worden gebruikt om plannen te ontwikkelen voor het nieuwe 
jaar, die we in de volgende bijeenkomst op dinsdag 7 oktober 
om 19:30 uur (bij het HTIB) zullen presenteren. Wij zullen rond 
1 oktober nog een brainstorm organiseren waarvoor iedereen 
welkom is die met ons mee wil denken over de toekomst van het 
stadsdorp. Een aantal stadsdorpsgenoten heeft zich inmiddels 
daarvoor al aangemeld, maar we zouden graag meer mensen 
hierbij betrekken. Je kunt je daarvoor aanmelden door op deze 
tekst te klikken en de daaraan gekoppelde mail te versturen. Je 
krijgt binnen een week een mail met een uitnodiging.

uitkomsten enquête “hoe verder met het stadsdorp?”
1 Welke doelen moet het stadsdorp nastreven?
de doelen “elkaar beter leren kennen” en “elkaar zorg en 
ondersteuning bieden” hebben de voorkeur
2 Hoe vaak bijeenkomsten organiseren?
Er is een sterke voorkeur voor één bijeenkomst per twee 
maanden
3 Hoe vaak een thema bespreken?
70% van de respondenten wenst bij elke bijeenkomst een thema 
te bespreken, maar dat moet dan wel relevant zijn
4 Doen de kwartiermakers het goed?
90% vindt dat het stadsdorp het goed gedaan wordt, maar er 
moet nu wel een duidelijke koers gekozen worden
5 Wil je ook zelf iets doen binnen het stadsdorp?
Tweederde van de respondenten wil aan activiteiten van het 
stadsdorp bijdragen
6 Wat voor soort activiteiten heeft de voorkeur?
Het is duidelijk dat het leren werken met een tablet grote 
belangstelling geniet, maar ook andere activiteiten, zoals de 
“Weteringdorpsavond” en hulp aan buurtgenoten met hun 
administratie vragen om aandacht.
7 In hoeverre zijn stadsdorpsgenoten bereid tot zorg en 
ondersteuning van buurtgenoten?
De bereidheid is er, maar we moeten duidelijke grenzen trekken. 
Hoe, dat is nog de vraag.
8 Zou je hulp in teamverband met andere stadsdorpsgenoten 
willen verlenen?
Een deel van de vraag over de vormgeving is dus het vormen van 
teams. Dat zullen we in de brainstorm aan de orde stellen.
9 Is er iets bekend over de respondenten van de enquête?
Ongeveer 30 buurtgenoten hebben op de vragenlijst gereageerd. 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten lag iets onder de 60 
jaar, waarbij vrouwen een nipte meerderheid vormden 
Conclusie:
Het Stadsdorp Wetering+ zal moeten gaan nadenken over de 
manier waarop het nieuwe nabuurschap ingezet kan worden voor 
zorg en ondersteuning van buurtgenoten die dat nodig hebben. 
Daarbij moet rekening gehouden worden dat onze mogelijkheden 
beperkt zijn. Als je ziet wat er in 2015 op ons afkomt, dan 
moeten we dat zorgvuldig aanpakken. We moeten verzekeren dat 
buurtgenoten plezier hebben en houden bij hun inzet.
Naast het thema zorg moeten we natuurlijk ook de andere 
activiteiten in stand houden en de suggesties die we daarvoor 
hebben gekregen opvolgen.

Dinsdag 7 oktober: Bijeenkomst stadsdorp Wetering+
om 19.30 uur in HITB, Eerste Weteringplantsoen 2C.

Deze wonderschone berk is een parel voor de Leidsebuurt.
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BUURT 6

Buurt 6
Bewonerskrant of …

De geruchtenmachine draait al weer op 
volle toeren. Het stadsdeel zou van plan zijn 
de bewonerskranten onder te brengen bij 
ambtenaren.

Dat de gekozen leden van de bestuurscommissie zich 
de ware vertegenwoordigers van de bewoners wanen 
is geen nieuws. Zij zijn immers in democratische 
verkiezingen gekozen. Zij hebben officieel als taak 
de oren en ogen van burgers te zijn. Maar daarnaast 
moeten ze ook andere belangen vertegenwoordigen, 
zoals die van ondernemers, toeristen, landelijk 
politiek beleid en gemeentelijke instanties. Daarnaast 
zijn zij lid van een politieke partij en enkelen ook 
van het Dagelijks Bestuur met een eigen programma-
akkoord. In de afgelopen decennia bleek meermaals 
dat de deelraad daarom de belangen van bewoners 
verkwanselt ten gunste van ondernemerswensen. Dit 
heeft de bewoners al veel schade gebracht, vooral 
toename van overlast en verslechtering van de 
kwaliteit van de leefomgeving.

En nu het verder afbreken en ondermijnen van 
bewonersactiviteiten. Tegen het landelijke politieke 
beleid in. Bewonersparticipatie gaat om het 
bevorderen van initiatieven van burgers en het nemen 
van eigen verantwoordelijkheden op tal van gebieden. 
De deelraad verengt deze burgerparticipatie tot 
mantelzorg. Wij burgers mogen onze zieke en oude 
medeburgers verzorgen en soms de plantjes in de 
buurt. Verder gaat de participatie volgens dit stadsdeel 
niet. Althans in de zin dat zij bewonersactiviteiten 
ondersteunt. Het stadsdeel selecteert en wil niet 
meer faciliteren. En dat faciliteren van bewoners 
is toch echt het landelijke beleid. Professionele 
ondersteuning zoals het begrijpelijk aanbieden van de 
ontoegankelijke bergen gemeentelijke informatie en 
het wijzen van de weg in het enorme bureaucratische 
regelwoud. Liever ontmoedigt de meerderheid van de 
deelraad het delen van kennis en kunde door burgers. 

Het lijkt of de meeste politici zich totaal niet 
realiseren dat er een groot verschil is tussen 
belangenbehartiging en het afwegen van belangen. 
Dat laatste is de taak van de politiek. Niet alleen 
de belangenbehartiging van bewoners (of andere 
partijen). Inspraak en bezwaarprocedures zijn 
gelukkig wettelijk verankerd, maar niets let de politici 
om die standpunten naast zich neer te leggen. 

De Binnenkrant is een kwartaalblad voor en door 
bewoners. Ieders bijdrage is welkom en alles wordt 
gepubliceerd. Er is ruimte voor alle meningen en 
ieders informatie. Voor het geval u dit niet weet: 
wij redigeren deze krant vrijwillig zonder enige 
vergoeding. De bewonerskranten worden voor een 
groot deel bekostigd door adverteerders, die de 
redactie zelf werft en een bescheiden bijdrage van het 
stadsdeel. De redactie en dus de bewoners hebben de 
redactionele verantwoordelijkheid. Niet ambtenaren 
en politici: zij kunnen zich wel de ogen en oren van 
bewoners voelen, maar daarom is het nog niet zo! 
En nu schijnt een ambtenaar zich te hebben laten 
ontvallen dat dit krantje ook maar onder ambtelijke 
c.q. politieke verantwoordelijkheid moet vallen!
Als ogen en oren van bewoners! Pal staan voor 
bewonersbelangen? Laat me niet lachen.

U begrijpt: als dit proces van selecteren op inhoud 
in plaats van faciliteren doorgaat, is dit ook de 
dood in de pot voor de Binnenkrant en alle andere 
bewonerskranten. Buurtkranten moeten onafhankelijk 
zijn van politiek en ambtenaren, die hun eigen keuzes 
maken over wiens belangen ze dienen. 

Amsterdammeren

Op 13 september opening van de tentoonstelling 
‘De Marseillaise [s]’, afronding van het werk van 
Els Barents als directeur van het fotomuseum.

‘Kijken is een werkwoord’. Vanaf september 1999 
organiseerde Els Barents 74 tentoonstellingen. Vaak 
in samenwerking met andere musea. Zij koos voor de 
fotografen in de mid-careers. ‘In het middensegement zit de 
meeste dynamiek’ en ‘Om een goed fotograaf te worden heb 
je tijd en levenservaring nodig’. 

Sinds 1999 is de collectie waarvoor Jos de Pont als 
initiatiefnemer van het museum een eigentijdse verzameling  
van 50 werken ter beschikking stelde, uitgegroeid tot zo’n 
650 werken. Els Barents heeft vanaf 2004 museumvullende 
collectie tentoonstellingen gemaakt ‘Take Five ! Vijf jaar 
Huis Marseille’ en nu bij haar afscheid ‘De Marsellaise[s] 
/vijftien jaar verzamelen. Naast de grote musea pleit zij 
voor een kleinere, flexibele vorm van museumvoering in 
teamverband, geworteld in de eigen gemeenschap, maar die 
ook beschikt over een internationaal specialistisch netwerk, 
om sneller en sterker vorm en inhoud te kunnen geven aan 
de geest van deze tijd.
‘De grote schatkamers moeten pronken, maar het 
snelle voetenwerk verdient een prominentere plaats om 
de beeldvorming van de eigen tijd serieus gestalte en 
verdieping te kunnen geven’.

Keizersgracht 401
www.huismarseille.nl

‘Een weeffout in onze sterren’ 
‘A fault in our stars’ (John Green)

Het bankje dat in het boek voorkomt, dat het liefdesverhaal 
vertelt van twee jonge mensen die dodelijk ziek zijn, 

wordt druk bezocht door leeftijdsgenoten. 
“I cried a week’ ving ik op toen ik langs kwam 

om een foto te maken. 

Amsterdam: Geen doos van Pandora, 
maar een mooie lege doos
Er wordt wel gezegd, een grote stad met de afmeting van een dorp, 
ook de mentaliteit van de bewoners is welhaast landelijk. De ambitie 
is echter groot. Unesco Werelderfgoed voor de grachtengordel. Het 
mag geen Madurodam worden, niet als Venetië. Goede verdeling 
tussen wonen, werken en recreëren. Een stad met hoge scholen en 
twee universiteiten! 

De studenten moet je natuurlijk niet opsluiten in studentenflats in 
buitenwijken en randgemeenten. Ze horen een deel te zijn van de 
samenleving, een stukje vorming extra. Kamer schaarste is er al heel 
lang. De vader van mijn studievriend was huisarts. Hij vroeg aan de 
handelaar in zaden, tevens koffie en thee: “Dat kantoorpand op de Singel 
staat al heel lang leeg. Kan mijn zoon en zijn studievriend daar kamers 
betrekken?”. Na enig aandringen lukte dat. Niet lang daarna woonden er 
vier studenten en het huis er naast volgde al snel. Twee grachtenhuizen 
in vrijwel geheel originele staat. Prachtige details in trappenhuis, keuken, 
kelder, plafonds schoorsteenmantels nog aanwezig. 

Na mijn studie bleef ik met vrouw en kinderen in de buurt wonen. 
We liepen vaak over de Bloemenmarkt langs de twee huizen. Op mijn 
verzoek lieten de huidige student bewoners enige tijd geleden mijn oude 
kamer en de rest van het huis zien. Toen ik weer eens langs liep, vertelden 
de bewoners mij, dat na meer dan 50 jaar de studenten er uit moesten. 
Nieuwe bestemming: hotel of bed and breakfast. We hebben met de 
huidige bewoners en de oude bewoners nog een leuke reünie gehad, maar 
treurig blijft het.

Het huis is een monument, de buitenkant is beschermd. Van het 
oorspronkelijke interieur zal niets meer overblijven. Diversiteit van 
bewoning verdwijnt. Alles moet wijken voor tourisme. Voor zo lang als 
dat duurt. Interieurs zijn niet beschermd en daarvan is al zo veel verloren 
gegaan. Voor onze stedemaagd geldt binnenkort: Een mooie maar lege 
doos.
Een milder scheldwoord kan ik niet bedenken.

RW
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1,4 miljoen gesprekken
Zoveel contacten heeft het call center van Amsterdam 
met haar burgers en andere vraagstellers. 
Wel 60.000 telefoontjes per week.

Naar aanleiding van mijn klacht werd ik uitgenodigd voor 
een bezoek aan het call center van de gemeente Amsterdam. 
Op een zonnige junidag toog ik naar het gebouw van 
deelraad West op het Bos en Lommerplein 250.
Bij een kopje koffie kwam het gesprek goed op gang 
en kon ik mijn ervaringen delen. De manager dhr. Luuk 
Hadderingh vertelde daarna uitgebreid over de opzet en de 
filosofie van het call center. En ik kreeg een rondleiding. 
Het call center heeft bewust gekozen voor het direct 
opnemen van de telefoon door een mens, zonder een 
computergestuurd keuzemenu. Mensen haken dan vaak 
af. Overigens is het call center opgericht n.a.v. vragen in 
de Tweede kamer over de slechte bereikbaarheid van de 
gemeente Amsterdam. 

Specialismen
In brieven aan burgers vermeldt de gemeente 020-nummers 
die bij gespecialiseerde medewerkers van het call 
center binnen komen. Een voorbeeld daarvan zijn de 
gemeentebelastingen. Van de 200 medewerkers, bijna 
allemaal parttime, zijn 40 mensen speciaal opgeleid voor 
vragen over belastingen. Alleen zij hebben toegang tot 
privacygevoelige persoonsgegevens. Door hun opleiding 
zijn ze ook bevoegd om beslissen over kwijtscheldingen. 

Vooral in het begin van elk jaar komen er veel vragen 
binnen over de belastingen. 
Een ander specialisme van het call center bestaat 
uit contacten met cliënten van DWI. Dat is zeer 
privacygevoelig dus ook daarvoor zijn een aantal 
medewerkers speciaal opgeleid en bevoegd om gevoelige 
informatie te bekijken en vragen aan klantmanagers te 
beantwoorden. Over minder ingrijpende oplossingen, zoals 
bijvoorbeeld het betalen van een voorschot kunnen zij 
beslissen. Deze medewerkers moeten ook beoordelen bij 
welke vragen ze wel naar de klantmanagers doorverbinden. 
De laatste maanden van het jaar is het topdrukte voor DWI.

Overigens is het zo dat dit call center met vaste 
medewerkers werkt. De gemeente hecht sterk aan hun 
binding met de gemeente en de stad. Alle medewerkers 
worden gescreend en moeten een verklaring omtrent gedrag 
overleggen. Daarnaast leggen alle medewerkers ook de 
eed voor ambtenaren af. Na een periode van een of twee 
jaar komen ze in dienst. Opleidingen zijn heel belangrijk: 
de medewerkers krijgen een training in het begin en later 
opnieuw, al dan niet op een specialisme en bevoegdheden. 

Elektronische kennisbank
Voor het beantwoorden van de vele vragen raadplegen de 
medewerkers een elektronische kennisbank. Kunnen zij 
de gevraagde informatie niet vinden, dan koppelen ze het 
terug naar de redactie van de kennisbank, die er mee aan 
de slag gaat. Hoe gestructureerder het beantwoorden van 
de telefoon, hoe efficiënter, dus ook hoe sneller de telefoon 
opgenomen kan worden. De meeste vragen van bellers gaan 
over gewone praktische zaken zoals gemeentebelastingen, 
verhuizen, vergunningen, aangifte doen van geboortes en de 
vuilnisophaaldagen.

Een goede planning is het halve werk en daarom heeft 
de planningsafdeling goed in beeld in welke periodes, 
weekdagen en op welke tijdstippen het heel druk of juist 
rustig is. Het plannen van de hoeveelheid medewerkers en 
hun specialisme is gebaseerd op deze ervaring. Op toptijden 
zoals de maandagochtenden werken er 120-130 mensen en 
het rustigst zijn de late middagen: tussen 5 en 6 werken er 
slechts 6 mensen.
Het Amsterdamse call center moet zich nu al voorbereiden 
en rekening houden met een groot aantal vragen over de 
nieuwe WMO wetgeving.

Een van mijn frustraties is dat ik regelmatig niet 
doorverbonden kan worden, of dat ik meerdere keren 
mijn verhaal moet doen. Dat laatste overigens om beter 
doorverbonden te worden. Het verbaast Luuk Hadderingh 
dat actieve bewoners alert zijn op het goed bewaren van 
nummers en mailadressen van ambtenaren. Maar hij 
kan het wel begrijpen, want er zijn enkele gemeentelijke 
diensten die zichzelf afschermen en niet willen dat 
burgers doorverbonden worden. Ook dat maakt het voor 
de call center medewerkers niet makkelijk om een goed 
antwoord te geven op (actuele) politieke- of soortgelijke 
specialistische vragen.

Mijn bezoek was een openbaring. Ik sprak betrokken 
medewerkers en ontmoette enthousiaste teams. 
Hulde aan de openheid en dank voor de warme ontvangst!

APD

Verloedering en verstoring van de rust
 
“En we gaan nog niet naar huis” klonk het gezang over 
de nachtelijke Keizersgracht. Het was inmiddels kwart over 
één. Na een avondje varen beklom een vrolijk gezelschap 
de wal. Het ontschepen kostte ruim een uur. Fietsen en 
scooters moesten van het drijvend terras op de wal worden 
gezet.Onder luid gepraat en geschreeuw werd nog iets 
gedronken. Tegen gevels en tegen de peperbus werd geplast. 
Het meubilair werd droog opgeborgen onder een oranje 
dekkleed, de vuilniszakken werden op de wal achtergelaten 
als prooi voor de meeuwen. Tegen half drie ‘s nachts keerde 
de rust terug op de gracht.

Een varend terras is heel makkelijk te maken met ‘Floatland 
drijvers’. Op internet is te lezen, dat het de particulier vrij 
is om naar eigen inzicht een varende constructie te bouwen 
voor ‘eigen gebruik’ en te gaan varen. Voor bedrijven ligt dat 
anders. Dan gaat de wet ervan uit dat er een pleziervaartuig 
wordt aangeboden. Het bouwsel moet dan veilig zijn voor 
een bepaald vaargebied, in dit geval klasse D, beschut water 
tot windkracht 4. De kenmerken moeten op het typeplaatje 
duidelijk leesbaar zijn.
Als particulier kunnen wij dus een varend terras voor onze 
deur in de gracht afmeren. Om er mee te varen of gewoon 
om er op te gaan zitten. Een verbetering in vergelijking 
tot al die boten en bootjes, die nu in de gracht  liggen? 
Een verdere ontsiering van de grachtengordel dreigt. 
Het is wellicht al weer tijd om de grachtengordel van de 
Werelderfgoed lijst te schrappen.

Spuistraatfeest groot succes!
De ondernemersvereniging Spuistraat en omgeving bestaat pas kort.

Op 8 juni organiseerden de ondernemers een geweldig buurtfeest om zich te presenteren aan de buurt.
Een schot in de roos, want het weer werkte mee en iedereen had plezier.

Volgend jaar weer? 
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Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55, Tel. 020-638 22 05

Beperkte openingstijden
 Wel altijd bereikbaar per mail:

wijkcentrum@oudestadt.nl
En boordevol actuele informatie op:

www.oudestadt.nl

Nieuws van het

Woonspreekuur      622 42 88
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, Recht Boomssloot 52.

Huurteam               421 48 68
Voor vragen over huurprijs- en onderhouds-procedures kunt 
het Huurteam Binnenstad bellen.                   

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

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 

Verspreidingsgebied 
van de Binnenkrant

                                                                    Oplage 12.000

VERHUISBERICHT
Het Wijksteunpunt Wonen, Woonspreekuur d’Oudestadt en Huurteam Binnenstad zijn 
verhuisd naar Buurtcentrum De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam

Hij komt, 
de lieve goede Sint! 

Op zondag 16 november zal Sinterklaas 
samen met de Pieten Amsterdam over de 
Amstel binnenvaren en aanleggen bij het 
Scheepvaartmuseum. Na een korte pauze 
stapt Sinterklaas op Amerigo en begint 
dan zijn tocht door de stad. Samen met 
een swingend programma, heerlijke 
pepernoten en vrolijke muziek belooft 
het een geweldige dag te worden!

Artikel 6: Aanvullende regels met 
betrekking tot intocht over water

Gedurende de intocht over het water, 
zijn naast de algemene vaarregels ook de 
volgende specifieke vaarregels van kracht:

a. kinderen onder de zeven jaar zijn
    verplicht een zwemvest te dragen.
b. iedere opvarende moet een eigen
    zitplaats aan boord hebben. 
    Vaartuigen die hier niet aan voldoen, 
    worden verwijderd.
c. schippers zijn verplicht vrij zicht 
    rondom de stuurpositie te hebben.
d. het is niet toegestaan tussen de 
    toezichthoudende vaartuigen en de boot
    van Sinterklaas te varen.

www.sintinamsterdam.nl

OPROEP 
Amsterdam Museum 
zoekt burgerwezen! 
In het pand van het Amsterdam Museum, 
aan de Kalverstraat 92, bevond zich tussen 
1578 en 1960 het Burgerweeshuis. Dit 
Burgerweeshuis was eeuwenlang de plek 
waar wezen uit de stad Amsterdam werden 
opgevangen. In de 20e eeuw kwam het ook 
voor dat kinderen hier tijdelijk woonden, 
bijvoorbeeld als een van de ouders ernstig 
ziek was. Het Burgerweeshuis kreeg in de 
jaren ‘60 een nieuwe locatie, waarna het 
Amsterdam Museum in 1975 haar intrek 
nam op deze plek in hartje Amsterdam.

In 2015 opent een nieuwe vaste presentatie 
over de geschiedenis van het gebouw, 
daarom is het Amsterdam Museum op zoek 
naar oud-bewoners. 
Bent u, of kent u een voormalig Burgerwees 
die zijn of haar herinneringen wil delen 
met ons? Of kent u iemand die in het 
Burgerweeshuis aan de Kalverstraat heeft 
gewerkt? Neem dan contact met ons op 
door te mailen naar: 

pr@amsterdammuseum.nl 
of bel 523 17 68 (ma t/m do van 9–17.30)

Woensdag 27 augustus, ‘Uitwuifdag’. Wijkcentrum d’Oude Stadt en Wijksteunpunt Wonen 
gaan uit elkaar. De laatste keer woonspreekuur in de Nieuwe Doelenstraat en de laatste werkweek voor 
de medewerkers in dienst van het wijkcentrum. Per 1 september staan Anke Weber, Veronika Esser, Florian 
Gase en Gerbina van den Hurk onder contract bij IJsterk. Florian komt terecht in het Claverhuis (Jordaan). De 
andere drie vertrekken mét het Huurteam naar de Boomsspijker (Nieuwmarkt). Vrijwilligers zullen voortaan het 
Wijkcentrum d’Oude Stadt op eigen kracht moeten runnen. Een spannende en verantwoordelijke uitdaging.   PS


