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Huisvesting

In de speech door de voorzitter werd ingegaan op 2016
als het eigenlijke startjaar van de nieuwe wijkraad
en het nieuwe bestuur. Het aangenomen werkplan
en de wapenfeiten, zoals het steeds meer verbinden
van groepen met het wijkcentrum, de geslaagde
buurtenoverleggen/thema-avonden, maar ook de
tegenslagen bij het zoeken naar financiering voor het
geluksonderzoek, en het project Open Data.
Stilgestaan werd ook ook bij de evenementen in de stad en
o.a. de geluidsoverlast daarvan, waarbij groepen uit heel
Amsterdam naar het Wijkcentrum kwamen om bijdragen te
leveren voor nieuw beleid.
En niet te vergeten de lopende beroepsprocedure in de strijd
tegen vooral de geluidsoverlast en schade bij evenementen.
De geslaagde actie voor medefinanciering van deze
rechtbankprocedure en met dank aan de gevers.
Uiteraard werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet,
zonder wie het wijkcentrum niet mogelijk is. Daarbij werd
ook teruggekeken op hen die zijn overleden (Albert Jan
Tuijn, Victor van Lamoen en Henny Brouwer) en aandacht
gevraagd voor versterking van het vrijwilligersteam.
Ook kwam de huisvestingsproblematiek ter sprake.
Het nieuwe jaar werd afgetrapt met het heffen van het
glas op een minstens zo actief 2017. Het jaar waar in het
Wijkcentrum d’Oude Stadt 60 jaar bestaat.

Zoals eerder gemeld is het wijkcentrum de huur
opgezegd. Nu hebben we ongeveer 160 m² voor € 1.500,(incl. btw) per maand. De eigenaar wil aan toekomstige
huurders een vijf maal zo hoge huur vragen.
De zoektocht naar een nieuwe locatie was onmogelijk
zolang wij geen uitsluitsel kregen over de subsidie van de
gemeente. Voor een vergelijkbaar kantoor met ontmoetingsen vergaderruimte zijn we anderhalf tot twee keer zo
veel huur kwijt zijn dan we nu betalen. Eind december
is de subsidie vastgesteld, helaas zonder ruimte voor een
verhoogde huur. Dat maakt het zoeken erg moeilijk.
We zijn nu druk doende om passende ruimte te vinden
waarin we het wijkcentrum kunnen huisvesten, en waarin
we onze activiteiten kunnen voortzetten:

Openbaar Vervoer in Amsterdam
Op 2 december heeft de bijeenkomst in het wijkcentrum
over de plannen van het GVB duidelijk gemaakt dat ons
fijnmazig Openbaar Vervoer nu al wordt bedreigd door
grote veranderingen in het Amsterdamse OV: het opheffen
van lijnen, het opheffen van haltes (waardoor langere
loopafstanden).
De snelheidswinst van de NZ-lijn is aardig op dat traject,
maar daar heeft lang niet iedereen wat aan.
Van langere loopafstanden en vaker overstappen om reden
van kortere rijtijden worden vooral mensen die slecht

• Ontmoetingsruimte;
• Informatieverschaffing;
• Juridisch spreekuur;
• Faciliteren bewonersgroepen;
• Faciliteren redacties buurtkranten;
• Uitwisselen van kennis en informatie met en tussen
bewonersgroepen onderling.

Uiteraard in samenspraak met de bewonersgroepen: de
bewoners zijn tenslotte het wijkcentrum.
Er wordt ons van verschillende kanten hulp aangeboden, het
is nog afwachten of daar iets bruikbaars uitkomt. Weet u iets
geschikts? Neem contact op met secretaris@oudestadt.nl

ter been zijn of andere beperkingen hebben de dupe, ook
ouderen voor wie fietsen steeds lastiger wordt, en mensen
met kleine kinderen. Kortere rijtijden betekenen ook niet per
definitie kortere reistijden.
Het Platform Ouderen Amsterdam wil samen met andere
bewonersgroepen komen tot een Comité voor behoud van
fijnmazig Openbaar Vervoer. Wij roepen medestanders op
zich aan te melden via wijkcentrum@oudestadt.nl.
In maart willen wij weer een bijeenkomst over het
onderwerp houden in het wijkcentrum. Houd onze website
in de gaten voor definitieve datum en tijd.

Slangenpand in de steigers
Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een centrum
voor informatie en burgerparticipatie van en voor
bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in
hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor
informatie en advies, ook als u mee wilt helpen.
Heeft u vergaderruimte, pc of internet nodig?
Voor openingstijden, nieuwsbrief en meer info zie:
www.oudestadt.nl

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
020-638 22 05
wijkcentrum@oudestadt.nl
facebook.com/wijkcentrumdeoudestadt
Evenementenbeleid
Van 23 juli t/m 7 augustus 2016 was Amsterdam organisator
van de EuroPride. De evaluatie van dit evenement is op 10
januari door het college vastgesteld. In deze evaluatie krijgen
de omwonenden van de festiviteiten voor een groot deel gelijk.
Veel moet beter.
Ieder jaar wordt het erger: illegale versterkte muziek van
plezier- en party-boten overstemden de muziek van de
botenparade, terwijl de toegestane decibellen tijdens de parade
al onwaarschijnlijk hoog zijn. Bootbewoners moeten bewaking
inhuren om hun woningen te beschermen tegen het publiek.
Handhaving op en bij het water schoot weer ernstig tekort. Er
is geen enkele reden om aan te nemen dat het in 2017 beter wordt.
Talloze omwonenden van de vele gaypride feestlokaties zijn
weer gevlucht dit jaar. Het zou de gemeente sieren om eens heel
goed uit te zoeken hoe groot dat probleem is, ook bij andere
evenementen. En ook: hoeveel mensen zouden wel weg willen
maar kunnen niet vanwege ziekte, ouderdom, kleine kinderen,
werk, geldgebrek, enz.
Het Evaluatierapport staat op de agenda van de Raadscommissie
Algemene Zaken van 2 maart. Het Wijkcentrum en het Comité
Woonboten Prinsengracht hebben op verzoek van raadsleden
voorbeelden aangeleverd, waar het misgaat in de voorspiegeling
van de gemeente en de beleving van de bewoners.
Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid, met
locatieprofielen en geluidsbeleid ook in alle andere stadsdelen.
Over geluidsoverlast heeft de gemeente gesprekken gevoerd met
bewonersorganisaties, en parallel daaraan met organisatoren van
evenementen. Of dit leidt tot beleid met draaglijke geluidsniveaus
moeten we nog afwachten. De vrees bestaat dat er toch steeds
weer uitzonderingen zullen worden verzonnen, en dat de
bewoners er weinig mee opschieten.
Lees meer op: www.oudestadt/mooipraten
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Februari: 25 Februaristaking, 26  Maart: 5 , 8 Vrouwen, 12 , Holi, Geminiden, 15 Verkiezingen, 18 Stille Omgang, 20 , 21 Lentepunt, 26 Zomertijd, 28 

Huis De Pinto

kranten en tijdschriften, koffie & thee, boekenruil,
het mooie stille binnenhofje, kunst en muziek.
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.30 en
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur

Tussen Zwanenburgwal, Amstel,
Nieuwe Herengracht, Oosterdok
en Oude Schans
Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt

Donderdag 9 maart, 13 april & 11 mei
20.00-23.00 uur

In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Iedereen is welkom

Enthousiaste meedenkers gezocht
Huisvesting voor ouderen in het Uilenburgercomplex
Nieuwe Uilenburgerstraat 29-59.
In juni 2016 heeft de gemeente het voormalig gebouw
van “Riolering en Bruggen” beschikbaar gesteld voor
verkoop en herontwikkeling. De bedoeling is dat hier
zowel bedrijfsruimten als woningen komen. Naast het
monumentale gebouw in de stijl van de Amsterdamse
School komt er nieuwbouw.
De werkgroep ‘Het Uilenburgerhof’ wil hier betaalbare
en levensloopbestendige huisvesting realiseren voor
ouderen (50+) uit de buurt. Op het terrein blijft ruimte
voor semi-openbaar groen. Dat willen we invullen als een
gemeenschappelijke tuin.
Bent u geïnteresserd? Wilt u meedenken?
- Heeft u belangstelling om op het Uilenburgerhof te gaan wonen?
- Wilt u meewerken om het project tot een succes te maken?
- Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen?
Graag ontvangen we uw reactie op:

6 maart - Film in kader van Internationale Vrouwendag
Be like others o.v. Aanvang 20.00 , zaal open 19.45 uur.
9 maart – Lidewijde Paris over literatuur
Eerste aflevering van de lezingenreeks over literatuur. De andere
data zijn: 9 april, 11 mei en 8 juni).
Aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur
11 en 12 maart - Amsterdam herdenkt Fukushima
Herdenking van de ramp met de tsunami op 11 maart en de
ontploffing van de kerncentrale bij Fukushima op 12 maart.
Plus (verkoop)tentoonstelling van het werk van Kimiko Kawabata,
die vanaf 6 maart te zien is in Huis De Pinto.
11 maart - Literaire Vernissage met muziek, Sake, en Film
Aanvang 15.00 uur, zaal open 14.45 uur.
Aansluitend Sake-borrel met persoonlijke tekst en uitleg
Kawabata’s Kalligrafiën
Film - Fukushima mon Amour. Aanvang 20:30 uur.
12 maart - Japans Theeconcert in samenwerking met
Conservatorium van Amsterdam met optreden van het ENGAWA
Gezelschap. Aanvang 11 uur, zaal open 10.30 uur.
13 maart - Pintotonics n+1 – Met soloset van Joris Roelofs en
ensembleset van Canzoni di Primavera (Ig Henneman op altviool
en Ab Baars op tenorsax, klarinet en shakuhachi).
Aanvang 20.30 uur, zaal open om 20 uur.
15 maart – Start nieuwe tentoonstelling in Huis De Pinto van
Frederique van Rijn.

Vereniging De Zondagsschilders exposeert

26 maart – Peutermeespeeltheater - Kees & Koos spelen ‘Blij visje
ontmoet de kleine walvis’. Aanvang 11.00 uur, zaal open 10.30 uur

Centrum van Ouderen Flesseman is al enkele jaren in het bezit
van de Roze Loper. Dit certificaat staat voor wederzijds respect
en zorgvuldigheid in de omgang met seksuele diversiteit. Met de
Roze Loper laat een locatie zien dat het (zorg) aanbod aansluit op
de vraag van de roze doelgroep.

https://derozepoort.amsterdam

27 maart – Filmavond met ‘In the mood for love’ van de bekende
regisseur Wong Kar-Wai. Aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00.

Valkenburgerstraat een test-straat?

8 april – Boekenmarkt
Op deze zaterdagmiddag houdt Huis De Pinto opruiming in de
bibliotheek.

Eind januari overlegden vertegenwoordigers van de
Valkenburgerstraat en de gemeente voor het eerst na de
brainstorm half december met 40 bewoners en ondernemers.
Doel nu: voorbereiding van de gewenste test-straat.

9 april – Koffieconcert met medewerking van het Amsterdams
10 april – Pintotonics n+1
Het maandelijkse jazz-programma met altijd een solo-uitvoerende
en een ensembleset. Aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur.
13 april – Salon de Pinto, het culturele programma met dichters,
schrijvers, beeldend kunstenaars en muziek. Met dit keer: A.L.
Snijders, Carel Helder en Jenthe Posthuma.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
16 april - Muziekmatinee op de zondagmiddag
Met een gevarieerd programma.
Aanvang 16.15 uur, zaal open 15.45 uur.

8 mei Pintotonics n+1
Het maandelijkse jazz-programma met altijd een solo-uitvoerende
en een ensembleset. Aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur.

Taalhuis Amsterdam

18 mei – Salon de Pinto, het culturele programma met dichters,
schrijvers, beeldend kunstenaars en muziek.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Bij Taalhuis Amsterdam kun je Nederlands, Spaans, Italiaans,
Frans, Arabisch, Grieks, Turks of Latijn leren. Drie jaar geleden
begonnen Myrte en Angeliki met een klasje Grieks en een klasje
Nederlands in een buurthuis en inmiddels zijn er twee Taalhuizen
in de stad. Een piepkleine ruimte in de Sint Nicolaasstraat en sinds
begin 2016 zijn ze ook te vinden in de Muiderstraat.

21 mei – Muziekmatinee op de zondagmiddag
Gevarieerd programma. Aanvang 16.15 uur, zaal open 15.45 uur.

De bewoners reageerden verbaasd op de gemeente voorstellen;
zonder bron aanpak. De gemeente kwam niet verder dan met het
testen van eerder bewezen niet functionerende fijnstofvangers, of
bestaande (vergroenings-)subsidie.
Een dergelijke opzet van de ‘proeftuin’ vinden de
vertegenwoordigers van de Valkenburgerstraat niet in verhouding
tot de gezondheidsrisico’s waaraan zij worden blootgesteld.
Op korte termijn achten de ambtenaren het bij voorbaat niet
haalbaar om in een proef de rijsnelheid in de Valkenburgerstraat
officieel te verlagen. Terwijl onlangs de hele bestuurscommissie
geadviseerd heeft om alle straten in het centrum af te waarderen
naar 30 km p/u.
De bewoners willen een duidelijk tijdpad, duidelijke doelen en
de beantwoording van de vraag wat er gebeurt als de normen
uiteindelijk nog steeds niet gehaald zijn. Daarom willen de
bewoners de mogelijkheid voor snelheidsvermindering open
houden en ook de mogelijkheid om ergens een knip te maken,
zodat het verkeer anders moet rijden. Aangedrongen is dan ook
om vanuit de gemeente de visie te verbreden en met meerdere
beleidsdisciplines op de Valkenburgerstraat in te zetten, voor zowel
een korte als langetermijnvisie.

Bekijk het actuele aanbod op onze site en/of volg ons op Facebook.

Sint Antoniesbreestraat 69
www.huisdepinto.nl

Behalve Nederlands leer je Italiaans van Manuela uit Milaan,
Spaans van Alberto uit Madrid en andere talen.
Alle docenten zijn native speaker, hebben een passie voor taal en
cultuur en doen niets liever dan dat delen!

Muiderstraat 24
taalhuisamsterdam.nl
facebook.com/taalhuisamsterdam

Op deze ochtenden zullen verschillende artiesten een mini
optreden verzorgen. Denk hierbij aan muziek – zang –
verhalenvertellers of een lekkere Amsterdamse moppentapper.

Vervolgbijeenkomsten
Dinsdag 7 + 21 maart, 4 + 18 april, 2, 16 + 30 mei en 13 + 27 juni

4 en 5 mei – Herdenking en viering

Tijdens het wisselen van de lessen of op een van de filmavonden of
etentjes in het Taalhuis oefenen alle cursisten hun talen met elkaar
en waan je je op de toren van Babel.

In het restaurant van Flesseman wordt gratis koffie en thee
geschonken en zijn tafels gereserveerd zodat de bezoekers elkaar
kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen gaan.

19 maart – Muziekmatinee op de zondagmiddag met Fluitiste
Eleonore Pameijer en harpiste Miriam Overlach
Aanvang 16.15 uur, zaal open 15.45 uur.

29 april – Geveltuinendag

Cursisten vanuit de hele wereld komen binnen om Nederlands te
leren. In kleine groepjes, met een lekker kopje koffie, oefenen ze
conversatie en werken ze aan hun schrijf- en leesvaardigheid.

Het doel is de LHBT-bewoners (50+) woonachtig in het centrum
van Amsterdam met elkaar in verbinding brengen en daarmee
desgewenst hun sociaal netwerk vergroten. Tevens wil de Roze
Poort de bezoekers een prettige en gezellige ochtend bezorgen.

16 maart – Spreekstof – historisch programma in Huis De Pinto
Stadsfotografie. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

20 april Spreekstof, het historische programma van Huis De Pinto.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Huis voor mediterrane talen

De Roze Poort (de ontmoetingsplek voor roze 50-plussers) is
op 7 februari gestart met een Koffie-Inloop in Centrum van
Ouderen Flesseman op de Nieuwmarkt 77.
LHBT-bewoners woonachtig in het centrum van Amsterdam
en daarbuiten zijn van harte welkom van 10.00 – 12.00 uur op
iedere dinsdag in de even weken.

Bezoekers mogen een kleine bijdrage doneren die bestemd is
voor het ‘Bitterballenfonds’. Een fonds waaruit de Roze Poort
een warme snack gaat aanbieden tijdens een roze activiteit in de
woon- en zorgcentra waar zij actief zijn.

uilenburgerhof@gmail.com Conservatorium. Aanvang 11.00 uur, zaal open 10.30 uur.

van 20 t/m 23 april in de ateliers aan de Geldersekade 101
met tekeningen, schilderijen, grafiek en beelden.
Opening: donderdag 20 april om 15.00 uur.
Daarna te bezichtigen van 12 - 17.00 uur.
Toegang gratis
www.dezondagsschilders.nl

Roze Koffie-Inloop in het centrum van Amsterdam

Gratis workshop Moderne Dans 60+
Maandag 6 maart 16:00 – 17:00 uur, Boomsspijker

ZING MEE! ZING MEE! ZING MEE!

Spaans programma: De Victoria, Encina, De Guerrero, Montes Capon.

Kamerkoor Dwarsklank repeteert elke woensdagavond
van 19:45-22:00 uur in de Turfsteeg.
informatie@dwarsklank.nl

Dance Connects nodigt iedereen van 60 jaar en ouder uit om tijdens
de gratis workshop mee te doen. Dans is een perfecte manier om
jezelf lichamelijk en geestelijk (opnieuw) te activeren.
Daarnaast geeft gezamenlijk dansen je een goed en positief gevoel.
Tijdens de workshop kun je zelf proberen en kijken of moderne
dans voor jou de manier is om lichaam en geest gezond te houden.

www.danceconnects.nl
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April: 3 , 11 , 16 Pasen, 19 , 26 , 27 Koning Mei: 1 Arbeid, 3 , 4 Bezet / 5 Bevrijd, 9 Europa, 10 , 14 Moeder, 19 , 25 , Hemelvaart , 27 Ramadan
www.amsterdam.nl/projecten/stadhuis-verbouwt/

Huis van de Buurt
de Boomsspijker

www.waterloopleinmarkt.amsterdam

DOCK organiseert welzijn, activering en ondersteuning
samen met bewoners en vrijwilligers, van jong tot oud.
Ouderensoos
Maandag in de even weken (6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1 en 15
mei) 13-16 uur, € 1 per keer
Voor een kopje koffie/thee, een praatje of een potje bingo
Info Carolien Marsman, cmarsman@dock.nl 020-626 4002
Hobbyclub
Maandag in de oneven weken (13 maart, 10 en 24 april, 8 en 22
mei) 13 - 16 uur. € 1,50 per keer. Consumpties voor eigen rekening.
Kom knutselen, breien, haken, knippen, plakken.
Je mag je eigen spulletjes meenemen. We maken er een gezellige
ontspannen middag van. Info Yvonne Dijkhof 06-2191 7831
Meer bewegen voor ouderen
Dinsdag 11 - 11.45, donderdag 9.30 - 10.15. € 5,50 per maand.
U komt in aanmerking voor een vergoeding als u bij het Zilveren
Kruis een aanvullende verzekering heeft.
U hoeft zich niet van te voren aan te melden.
Trek makkelijk zittende kleding aan en platte schoenen.
Info 020 - 886 1070, www.mbvo-amsterdam.nl
Cursus Pilates
Bewegingstraining op maandagen 19.15-20.15 u t/m 26 juni
informatie en opgeven via damasu@hetnet.nl
Computerclub
Elke dinsdag 13 - 15 uur. Kosten € 5 voor 10 keer.
Aanmelden niet nodig. Computers aanwezig.
Opleidingsniveau onbelangrijk. Geen studieboeken nodig.
Eigen tempo. Persoonlijke begeleiding door Sanne van den Eijnde
Voel je Fit week 6-10 maart
Gratis een week lang actief en ontspannen werken aan gezond
leven, eten en bewegen. Program: www.scandri.com
Geveltuinendag zaterdag 29 april.
De werkgroep Geveltuinendag zoekt nog een enthousiaste
vrijwilliger voor hand- en spandiensten. Mail Veronika Esser,
vesser@dock.nl
Roads Theater-inloop
Iedere donderdag, 13 - 15 uur. Gratis.
Voor liefhebbers van theater en improvisatie. Ontdek je talenten.
Info en aanmelden: Elsa van der Kooy 06-2940 2039
Roads Yoga
Iedere dinsdag 12.30 - 14.30. Gratis.
Leer ontspannen met simpele yoga houdingen.
Info en aanmelden: Marieke Starreveld 06-4673 1338

Stadsdeel centrum wil het Waterlooplein vernieuwen,
wij als markt vereniging willen er voor zorgen dat het
authentieke Waterlooplein behouden blijft.

ons plan
WEL
1. Herinrichting marktplaatsen.
2. Behoud van boxen of een goed ontworpen alternatief middels
een wedstrijd.
3. Minimaal 40 grondplaatsen waarvan de helft 4 bij 10 m.
4. Groot kunstwerk met de letters Waterlooplein gemaakt van
onze handel.
5. Goede afvalvoorzieningen: prullenbakken voor bezoekers
en de kraakwagen terug voor ondernemers.
6. Sierlijke welkomstbogen bij elke ingang waar op staat
‘Welkom op het Waterlooplein, anno 1885’.
7. Uitgebreide toilet voorzieningen.
8. Goede bewegwijzering door de stad naar het Waterlooplein.
9. Eerlijke verdeling van het budget: Stadsdeel Centrum heeft nu
2,5 miljoen uitgetrokken voor het Waterlooplein en ongeveer
65 miljoen voor de verbouwing van de Stopera, wij hebben op
z’n minst 15 miljoen verdiend.
10. Fotomuur in de Stopera met Waterlooplein ‘karakters’ door
Laila Albers en Crispijn Geus-Tromp.
11. Meer straatverlichting aan de Stopera en op het Waterlooplein.
12. Nieuwe markt ondernemers, NU is de tijd om je aan te
melden!! De gemeente heeft inkrimpingsplannen vanwege de
lage bezettingsgraad, kom er bij, wees welkom!
(Liefst voor minimaal 3 dagen in de week)
NIET
1. Inkrimping van de markt.
2. Bedrijfswagens geweerd van het Waterlooplein.
3. De verbouwing begint in het hoogseizoen.
4. De markt is te gast op het Waterlooplein, wij willen rechtmatige
huurders zijn.
5. Branchering, wij zijn vrije ondernemers en willen zelf beslissen
over hoe onze kraam er uit ziet.
6. Geen Magna Plaza in de Storpera maar alleen zelf maak
industrie en 2e hands goederen.
7. De gemeente die alleen beslist, wij willen 1/3 inspraak van
ondernemers, 1/3 van bewoners en 1/3 van de gemeente.

Silver steps, dance therapy classes for seniors
Iedere dinsdag 9.30 - 10.30. Kosten € 25 voor vijf lessen.
Met een zittend zachte warm-up en creative speelse sfeer.
Voertaal Engels, maar het lichaam zal onze primaire
communicatiebron blijven. Comfortabele kleding.
Info en aanmelden: 06-2147 0342, didi.martenines@gmail.com

Waterlooplein: vernieuwd gezicht rondom Stopera.
Het verkreukelde Waterlooplein krijgt geleidelijk
meer uitstraling als prettige verblijfsruimte met
ontmoetingsplekken. Leuk om te komen, er te blijven, op
de markt te snuffelen. Er komen plannen voor het hele
Waterlooplein, van Blauwbrug tot Mozes en Aaron, van
marktplein tot de randen van de Stopera.
Het Waterlooplein bij de Opera, met de tramhaltes en
ingangshuisje metro, moet nog even wachten. Ideeën
worden nog verkend. De slordige verkeersruimte met
fietspaden, tramlijn, inrit parkeergarage kan veranderen in
een aangenamer stadsplein, goede loopruimten en mooie
inrichting van tramhalten en zonnige verblijfsplekken.
Zover is het nog niet.
Voor het pleindeel met de markt zijn wel voorstellen
gemaakt voor een drukke markt op een stadsplein.
Nieuwe bestrating, meer groen, aantrekkelijker toegangen,
voetgangersroutes en zitgelegenheid voor overdag en ‘s
avonds moeten het plein veiliger en aangenamer maken.
Herbestraten gebeurt in fasen, de markt blijft op het plein en
schuift mee. Er komen directe relaties met de begane grond
van het Stadhuis als ideeën voor ‘Gemaakt in Amsterdam’
hier een plek krijgen.
De plannen en ideeën voor Waterlooplein en Stadhuis zijn
gemaakt in samenspraak en wisselwerking met bewoners,
bedrijven, instellingen en marktkooplieden. De richtingen
zijn duidelijk, de uitwerking vraagt nog verder overleg.
De markt is bezorgd over bedrijfsvoering tijdens de
vernieuwing. Uitgangspunt is dat de markt blijft op deze
historische plek, met nieuwe kansen en producten.
En kijken we nog iets verder, dan ontstaat het beeld van
een feestelijker stukje Amsterdam tussen Blauwbrug en
Marktplein.
Marijke Storm
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www.facebook.com/redonswaterlooplein

Recht Boomssloot 52
020-626 40 02 boomsspijker@dock.nl
www.dock.nl/locaties/boomspijker
www.facebook.com/boomsspijker

www.amsterdam.nl/projecten/waterlooplein/

Drang speelt de voorstelling Broos

een aangrijpende voorstelling over ouderenmishandeling
Maximazaal, Tropenmuseum, Mauritskade 63
Dinsdag 28 maart, aanvang 14.00 uur

In de voorstelling worden voor iedereen herkenbare situaties
gespeeld. Het is soms moeilijk te zien dat het om mishandeling
gaat. Mishandeling is dan ook een breed begrip.
Broos nodigt uit tot medeleven, verontwaardiging en zelfs
boosheid. Toch is het een voorstelling met een lach en een traan.
Het is zwaar, maar ook komisch. Sommige acteurs zijn boven de
80 jaar. Zij maken het thema uitermate invoelbaar!
Ongeveer 5 procent van de ouderen krijgt ermee te maken.
(H)erkenning van mishandeling is dan ook enorm belangrijk, niet
alleen voor mantelzorgers, professionals in de zorg maar ook voor
studenten in opleiding en buurtgenoten.
Na afloop is er onder het genot van een drankje en hapje, de
gelegenheid tot napraten in de prachtige marmeren hal.

Vrijwilligersnetwerk Blue Huiselijk Geweld
zoekt nieuwe mensen
Het vrijwilligersnetwerk Blue in Amsterdam Centrum is
op zoek naar nieuwe mensen die mee willen helpen aan de
bewustwording van huiselijk geweld.
Huiselijk geweld komt veel voor en kan iedereen overkomen. Ook
bij mensen waarbij je het niet zou verwachten. Huiselijk geweld
kent vele vormen: vernederingen over het uiterlijk, stalken, slaan,
dreigen, bestelen, financiële uitbuiting, ontspoorde mantelzorg,
verwaarlozing etc. Angst en schaamte weerhoudt mensen soms
over hun situatie te praten. Huiselijk geweld komt vaak bij toeval
aan het licht door een oplettende buurvrouw, collega, vriendin,
leerkracht etc.
Het vrijwilligersnetwerk Blue opgezet om meer bekendheid te
geven aan huiselijk geweld in de eigen omgeving. Dit doet zij in de
eerste plaats door zich te verdiepen in wat en huiselijk geweld is en
er over te praten. Hoe meer je weet hoe meer je ziet.

Voor reservering of informatie: mail Dian Mekkes: dian.mekkes@centram.nl of bel 020-557.33.38 (tussen 9 - 11.00 uur)
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Annie M. G. Schmidt

Nieuwe maatregelen tegen overlast door drukte in Amsterdam
20 december 2016

We nemen nieuwe maatregelen om de groei van de stad
en de toename van toerisme in goede banen te leiden.
Amsterdam moet een succesvolle wereldstad blijven,
waar leefbaarheid voorop staat, met een diverse
economie en een duurzame toerismesector.
Niet alles kan en mag. Daarom worden we strikter in
het stellen en handhaven van regels.
Het college stelt maatregelen voor op diverse terreinen:

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein
Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit
Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Maandag 27 maart en 29 mei
20.00- 21.30 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29
amstelveldbuurt.wordpress.com
amstelveldbuurt@gmail.com

Op overheid.nl krijg je met je postcode de bekendmakingen
(omgevingsvergunningen etc) per email voor je buurt

Buurtborrel Cafe Krom, hoek Utrechtsestraat/Kerkstraat,
woensdagmiddag rond de 15e van de maand,
vanaf 17.00 tot ± 19.00.
Buurttafel op iedere eerste dinsdag van de maand bij een
van de vele buurtrestaurantjes. Inloop 18:30. NB: geen vast
menu, iedereen bestelt voor zich à la carte en rekent zelf af.

• Onderzoek naar verdere verhoging van de toeristenbelasting in
het kader van spreiding en sturing op toegevoegde waarde voor
de stad.
• Strengere maatregelen voor touringcars in het centrum,
waaronder een inrijverbod voor touringcars op bepaalde
routes, een aanscherping van 7,5 tonsroutes door beperking tot
venstertijden, een snellere uitrol van Elektronische Haltedetectie
en pilots met transferpunten touringcars/rondvaartboten.
• Een verbod op pleziervaart in het Wallengebied.
• De pilot flexibele openingstijden voor winkels wordt kritisch
tegen het licht gehouden, waarbij het drastisch inperken van
specifieke gebieden wordt onderzocht.
• Verdere ontwikkeling van continue inzet van crowd
management om proactief te sturen bij het voorkomen van
ongewenste drukte, bijvoorbeeld op de Wallen of in drukke
winkelstraten.
• Een concrete uitwerking voor de komst van nieuwe culturele
functies aan de randen van de stad.
• Onderzoek naar mogelijkheden om beperkingen te stellen
aan locaties waar alternatief personenvervoer wel en niet is
toegestaan, of mogelijkheden om eisen aan een voertuig of het
gebruik ervan te stellen.
• Het ontwikkelen van een goed werkend systeem van melden,
doorzetten, opvolgen en afhandelen van klachten over overlast
door bewoners.
• In 2017 starten we met meerdere maatregelen om overlast van
afval en verontreiniging tegen te gaan, waaronder een campagne
om bewoners, ondernemers en bezoekers meer bewust te maken
van het nut en de noodzaak van een schone stad.
• Onderzoek naar gedragsbeïnvloeding. Zowel gericht op
spreiding als op het voorkomen van overlastgevend gedrag in
bijvoorbeeld het Wallengebied.
• We verkennen binnen de Metropoolregio Amsterdam de
mogelijkheden naar bestaande of nieuwe evenemententerreinen
die kunnen worden benut om meer spreiding van evenementen
op regionale schaal te realiseren.
• Met andere Europese steden delen we informatie en wisselen
we kennis uit, door elkaar op de hoogte te houden van
ontwikkelingen en aanpak van toeristische verhuur.
• Bij verkoop van gemeentelijk vastgoed altijd een BIBOB toets
uitvoeren en in specifieke gebieden en sectoren de Van Traa
bepalingen opleggen. Nadere beperkingen voor het gebruik
opnemen in de erfpachtvoorwaarden.

Binnenkort weer jeu des boules op het Amstelveld bij Nel

Rekenkamer
Onlangs presenteerde de Rekenkamer Amsterdam
het rapport ‘Drukte en Leefbaarheid in de stad’.
De rekenkamer onderzocht of het college en de
bestuurscommissies voldoende doen om de balans
tussen leefbaarheid en toegenomen drukte in de stad
te bewaken. De rekenkamer erkent dat het vraagstuk
rondom drukte en leefbaarheid bijzonder complex
is. Het college neemt alle zeven aanbevelingen van de
rekenkamer over.

Vier aanbevelingen gaan over het vergroten van kennis over
drukte en leefbaarheid in de stad. Bijvoorbeeld over het in beeld
brengen van de kosten en opbrengsten van bezoekers aan de stad,
het effectief bestrijden van overlast door bezoekers en het meer
gebruik maken van informatie van burgers over problemen en
oplossingen. Het college blijft investeren in meer kennis en het
systematisch verzamelen van informatie.
De overige aanbevelingen gaan over de koers van het college op
het thema balans in de stad en de ambtelijke organisatie.
Ook deze aanbevelingen worden overgenomen. Het ambtelijk
team wordt uitgebreid.
Beleid tot nu toe
Er werden al eerder structurele maatregelen genomen om het
evenwicht tussen bewoners, bezoekers en bedrijven te bewaken:
• In het centrum gaan meer handhavers aan het werk om overlast
te bestrijden.
• Vanaf januari geldt een streng hotelbeleid, met gebieden die
volledig worden uitgesloten voor nieuwe hotelinitiatieven.
• Per week sluiten we drie illegale hotels, door nieuwe afspraken
met Airbnb wordt de handhaving nog effectiever.
• Het nieuwe evenementenbeleid is strenger ten opzichte van
bezoekersaantallen en geluidsoverlast. We stimuleren spreiding
naar de randen van de stad.
• Om spreiding van bezoekers te bevorderen hanteren we per
1 januari 2017 twee tarieven voor de lokale toeristenbelasting.
Binnen de ring geldt een tarief van zes procent. Buiten de
ring en boven het IJ betaalt een hotelbezoeker vier procent
toeristenbelasting per nacht.
• We dringen het aantal auto’s in de binnenstad terug en creëren
meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
• De stad wordt sneller schoongemaakt na evenementen,
bijvoorbeeld na de jaarlijkse Canal Parade van de Gay Pride.
• De gemeente Amsterdam, woningcorporatie Stadgenoot
en vermogensbeheerder Syntrus Achmea hebben 1012Inc
opgericht. Het doel is om de leefbaarheid en de diversiteit van
het winkelaanbod in het gebied te verbeteren door strategisch
vastgoed aan te kopen en te beheren.
• Per 1 januari 2017 wordt de vaarsnelheid in de grachten
verlaagd. Dit zorgt voor minder opstoppingen op drukke dagen
en minder geluidsoverlast voor omwonenden.

Werk mee aan een fietsvrij Rembrandtplein

stadsdorp.utrechtsestraat@gmail.com
Meer info: www.stadsdorputrechtsestraat.nl

Om het drukke uitgaansgebied op het
Rembrandt- en Thorbeckeplein veiliger en
gastvrijer te maken is het vanaf 1 april niet meer
toegestaan om fietsen of scooters te parkeren op
het Rembrandtplein en een groot deel van het
Thorbeckeplein. U kunt uw fiets parkeren op de
Herengracht, aan de Amstel, of in de rekken in
de omliggende straten.

Carillon-concerten:

Westerkerk dinsdag 12-13.00 uur
Zuiderkerk donderdag 10-11.00 uur
Munttoren
vrijdag 12-13.00 uur
Oude Kerk
zaterdag 16-17.00 uur

Op het Rembrandt- en Thorbeckeplein worden
door gemeente, politie en horeca veel maatregelen
genomen om het uitgaansgeweld en de overlast te
verminderen. Denk aan het inzetten van horecahosts,
betere verlichting en een schoner plein.
De maatregelen zijn onderdeel van een proef van drie
jaar (van 1 juli 2015 tot 1 juli 2018).

www.amsterdam.nl/rembrandtplein

Geachte redactie van de Binnenkrant
Vandaag las ik uw interessante buurtkrant.
Waar ik door werd getroffen was het artikel over,
en aanprijzing van, het boek van Stadsherstel.
Mijn ervaring met Stadsherstel is niet best.
Het logo van Stadsherstel op een pand in restauratie
‘Ook hier herstelt Stadsherstel de stad’ geeft me nog steeds
een pijnlijke steek in mijn hart.

Inez van Loon
‘Anna’s grote reis’ is geïnspireerd op de Amsterdamse Anna
Abrahamsz. In 1847 ging zij met haar moeder en zusje mee op het
schip van haar vader, een koopvaardijkapitein, naar Nederlands Indië. Het eerste deel van het boek speelt zich af in het Amsterdam
van de negentiende eeuw. Het originele reisjournaal van Anna
wordt nog steeds bewaard bij het Scheepvaartmuseum.

info@inezvanloon.com
www.inezvanloon.com/nl_annasgrotereis.php

Doordat Stadsherstel het buurpand van mijn huis ‘herstelde’ is
mijn pand verzakt. Stadsherstel heeft zich een dusdanige positie
verworven waardoor het zich maffia-achtige praktijken veroorlooft.
Graag zou ik, als tegenhanger van zoveel lof, een artikel willen
schrijven over het reilen en zeilen van Stadsherstel zoals ik dat
heb meegemaakt opdat bewoners die op een of andere manier met
Stadsherstel te maken krijgen, gewaarschuwd zijn.
Het spreekt vanzelf dat het niet om nieuwe bewoners van een pand
van Stadsherstel gaat. Het zijn vaak de buren van een dergelijk
pand die slachtoffer zijn. Wellicht zijn er monumentenbewoners
die zich daarin herkennen en zich ook slecht behandeld voelen.
Ik heb destijds een logboek bijgehouden over de 3/4 jaar dat
Stadsherstel het buurpand restaureerde.
Het zou mooi zijn om dit eens te kunnen publiceren onder het
kopje ‘Stadsherstel herstelt maar hoe gaat het met de buren’?
Met vriendelijke groet,

Jolande Coelho

Proef eenrichtingsvaarverkeer Prinsengracht
Om opstoppingen op het water en overlast tegen te gaan, start
de proef met eenrichtingsvaarverkeer over de hele lengte van de
Prinsengracht. De vaarrichting is vanaf het IJ richting Amstel en
geldt vanaf april 2017 tot 1 februari 2018.
In dezelfde periode loopt nog een tweede proef: er komt een verbod
om de Grimburgwal op te varen vanaf de Oudezijds Voorburgwal.
Op dit kruispunt zijn op drukke dagen veel opstoppingen. Door
dit invaartverbod ontstaat in de praktijk eenrichtingsverkeer op de
Oudezijds Voorburgwal richting het IJ voor de grotere vaartuigen.
De boete op het negeren van een invaartverbod is 340 euro en de
boete op het negeren van de verplichte vaarrichting is 230 euro.
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Creëer vrede in jezelf en je creëer t vrede in de wereld

Mireille Mettes
2e Weteringplantsoen 10
www.ujklaren.nl

Arme
plataan
aan de Nicolaas
Witsenkade met
spijkers in jouw
kwetsbare bast

Het pand in de Amstelstraat waar voorheen de Heineken
Brand Store in zat, is gekraakt door een groep van zo’n
50 Swahili-asielzoekers.
Voorheen zat deze groep aan de Rijswijkstraat. Daar
moesten ze vertrekken. De groep voelt zich gedwongen
tot het kraken van panden omdat hen, zeggen ze, geen
dak boven het hoofd en andere basisbehoeften wordt
aangeboden. ‘Wij zijn een kleine groep en willen goed
zorgdragen voor het gebouw. We hadden vriendelijk contact
met de eigenaren van de vorige gebouwen waar we zaten en
we hopen snel tot een akkoord te komen. We nodigen ook al
onze buren uit om ons te bezoeken.’
Geen
maneschijn,
maar spotjes
voor nachtelijke
filmopnamen.

Speeltuin U.J. Klaren zoekt vrijwilligers
De gemeente wil af van de betaalde speeltuinmedewerker.
Het is de bedoeling dat er taken overgaan naar vrijwilligers.
Dat houdt in dat er meer mensen in het gebouw moeten
kunnen om materiaal en gereedschap te pakken.
Dat vraagt om een toegangssysteem dat rekening houdt met
het veranderde gebruik en tegelijkertijd met veiligheid.
Ook toezicht, schoonmaak en beheer van speelmateriaal
moet voortaan door leden van de speeltuinvereniging
verzorgd worden. Onderhoud van terrein en speeltoestellen
blijft wel een verantwoordelijkheid van de gemeente.
Ook als je op een andere manier wilt inzetten voor de
Speeltuin nodigen wij je uit om te reageren.
Graag roepen wij mensen op om hierover mee te praten.

Geveltuin cursus voor dummies

Je kunt je aanmelden bij Nico Kuyvenhoven email:
nkuyvenhoven@dock.nl

dinsdag 28 maart 19.30-21.30 uur

Wil je dit voorjaar aan de slag met je geveltuin, of ga je die van
een buur verzorgen of kan jouw geveltuin wel een nieuwe impuls
gebruiken? Dan ben je van harte welkom op deze eenmalige gratis
geveltuin cursus voor dummies.
Er wordt onder andere aandacht besteed aan plantenkeuze voor in
een geveltuin, bewatering en hoe je een geveltuin onderhoudt.

Geef vrede de ruimte

Na 294 jaar pakhuis is het misschien tijd dat de twaalf
op de Achtergracht ‘paxhuizen’ worden. Delen is
vermenigvuldigen en een invulling met een riant vermogen
als resultaat: 12 maanden wereldvrede het jaar rond.

Binnenkort een stortvloed aan hinderlijke
reclame-licht-vervuiling
Bewegende reclame-spotjes, nu al op Rembrandtplein,
Leidseplein, Weteringcircuit, Dam, Antoniesluis, Spui,
Koningsplein, Munt, Rokin & Stationsplein.
Eind 2016 stemde de raad over een motie van GroenLinks
om bewegende videobeelden in de openbare ruimte te
verbieden. Het stemgedrag van de VVD en D66 was te
voorspellen, maar zelfs de SP stemde tegen. Gevolg: deze
coalitiepartijen vinden het prima dat de stad een flipperkast
wordt inclusief het UNESCO-werelderfgoed.
Wethouder Choho redeneert dat vanuit het contract uit 2013
met J.C.Deceaux dat nog tot 2027 loopt, digitalisatie van
alle mupi’s in de stad is toegestaan en dat betekent volgens
de wethouder nou eenmaal beweging. Kennelijk vind hij
het wisselen van afbeeldingen op een digitaal scherm van
dezelfde orde als het afspelen van reclamefilms.
Wees er dus op voorbereid dat honderden plekken in de
binnenstad en ruime omgeving ontsierd gaan worden met
flikkerende plasmaschermen.
PS

De cursus wordt gegeven door Diederik Schwaanhuyser, een
ervaren stadshovenier uit Amsterdam.
De cursus vindt plaats in Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat
133. Vanaf 19.15 uur is er koffie en thee. We vragen u om op tijd te
komen zodat we ook op tijd kunnen beginnen.
Aanmelden voor deze cursus is verplicht en dat kan bij Anna van
het Natuur&Milieuteam (anna@NMTzuid.nl of bellen naar
06-2053 9406). Wees er snel bij want vol = vol.
Deze cursus kan u gratis worden aangeboden maar als je een kleine
vrijwillige bijdrage wilt leveren voor de koffie/thee dan is deze van
harte welkom.
Er wordt naast deze cursus een meer uitgebreide 3-delige cursus
georganiseerd op de volgende zaterdagochtenden van 10 – 12 uur:
8 april, 22 april en 13 mei. Deze cursus kost 60 euro.
Eén van deze ochtenden bijwonen is ook mogelijk.
Meer informatie en opgeven kan bij anna@nmtzuid.nl

Een bekend gezicht

De papierbak is nog lang niet vol, maar de hals zit verstopt
en volgepropt met kartonnen dozen. Dankzij de explosie van
webwinkelen draait de karton-industrie en een armada aan
bestelbusjes tierelier. Het is toch een kleine moeite je eigen
rotzooi netjes af te voeren? Of statiegeld op karton?

De Bond van Volkstuinders
bestaat 100 jaar. Hulde aan de heer Jan Vroegop.
www.bondvanvolkstuinders.nl

Expositie Richard van Mensvoort

‘DE SCHILDERACHTIGE STAD’ - OLIEVERFSCHILDERIJEN

van 25 maart tot 24 april

Op zaterdag 25 maart vindt de vijfde Open Toren Dag
plaats. Dan openen een dertigtal historische en hedendaagse
torens van 10.00 tot 16.00 uur hun deuren voor het publiek.
Dit jaar zijn er 28 torendeelnemers.
Gedurende de Open Toren Dag zijn er vele activiteiten
in en rondom deze torens voor de bezoekers. Waaronder
kunsttours, muziek, wandelingen langs torens en een fotoen filmwedstrijd met leuke, Amsterdamse prijzen!
Voor programma en inschrijvingen zie vanaf 1 maart:
www.opentorendag.nl
www.facebook.com/OpenTorenDag/

Het stadse leven in olieverf.
De terrassen, de straten, de pleinen, de mensen.
Impressionisme en realisme ontmoeten elkaar
in sfeervolle, hedendaagse taferelen.
A R T A C A S A, Kerkstraat 411
www.artacasa.nl

SPONSORS
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jo.fr.bergen@kpnmail.nl, www.intervisionoptiek.nl

Last van rug- of nekklachten?
Nieuwe praktijk voor chiropractie
in het centrum van Amsterdam.
Francis J. Durocher, Doctor of chiropractic
meer dan 12 jaar ervaring!
Nederlands, Français, English
Openingsactie: intake-onderzoek-uitslag op
vertoon van deze advertentie 30€ i.p.v. 90€
Voor het maken van een afspraak:
www.optimum-chiropractie.nl
06-38681517

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

ZusterJansen
Particuliere Thuiszorg

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

Waarom Zuster Jansen?

Café
Waterlooplein ‘77

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

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
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55+ Sociëteit
Tweede Uitleg
Films
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Muziek

En vooral
Gezelligheid
Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam
020-625 98 79
tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl

Exposities
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00
Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.
Nog te zien t/m 22 maart

Pingo ergo sum

Films

Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

1 maart Indiase vrouwen verlangen naar vrijheid In een klein dorp
in India komen vier vriendinnen in opstand tegen de eeuwenoude
tradities waaraan ze zijn onderworpen. Zuurverdiend geld opzij leggen
als bruidschat, mishandeld worden omdat je maar niet zwanger wordt,
mannen die naar de erotische club gaan voor de vrouw die overdag
wordt behandeld als paria. Onderling praten ze ongedwongen over hun
problemen. Regie Leena Yadav.

8 maart Fietsen naar de maan Guido Frankfurther, oud wethouder
Amsterdam-Centrum Inleiding vóór en discussie ná de gelijknamige
speelfilm uit 1962. De sfeer in de gehavende binnenstad, de
Waterloopleinbuurt, de Valkenburgerstraat, de Jordaan. Een rauw beeld
van het leven in de stad, voordat Amsterdam sterk ging veranderen.

15 maart Ik wil maar één ding: zingen De waargebeurde ontroerende en
tegelijkertijd hilarische geschiedenis van Florence Foster Jenkins (Meryl
Streep), een rijke New Yorkse dame, die veel schenkingen doet aan zowel
het culturele als het sociale leven in haar stad. Voor haarzelf heeft ze maar
één droom: zingen in Carnegiehall. Haar man (Hugh Grant) probeert het
tevergeefs te verhinderen. Regie Stephen Frears.
5 april De laatste weken van Jezus Legendarische, grensverleggende
verfilming van de rockopera. Een scherpe, epische productie met
onvergetelijke songs van Andrew Loyd-Webber en Tim Rice. De
klassieker is opnieuw uitgebracht in een speciale uitvoering. Met Ted
Neeley in de rol van Christus. Regie Norman Jewison.
19 april Rouwen om een verongelukte zoon Het leven van de ouders van
Tonio van der Heijden verandert ingrijpend. Tonio’s bestaan laat bij hen
een fantoompijn achter, die in alles om hen heen en in henzelf aan hem
herinnerd worden. Verfilming van het boek dat zijn vader schreef. Met
Pierre Bokma en Rifka Lodeizen. Regie Paula van der Oest.
3 mei Jonge Leeuwen Verfilming van de roman van Irwin Shaw over de
Duitse officier Diestl (Marlon Brando), gefascineerd door het nazisme,en
de Amerikaanse militairen Whitacre (Dean Martin) en Ackerman
(Montgomery Clift). Aan het eind van de oorlog komen ze elkaar tegen in
een concentratiekamp. Regie Edward Dmytryk.
17 mei De doofpot van de Roomse kerk Het onderzoeksteam van
de Ameriaanse krant The Boston Globe probeert 25 jaar na dato te
achterhalen waarom de priester John Geoghan in 1976 is gearresteerd
en weer vrijgelaten. Zij ontdekken dat hij tijdens zijn priesterschap 80
kinderen heeft misbruikt. Het aartsbisdom van Boston wist daarvan.
Met Mark Ruffalo. Regie Tom McCarthy.

De Film op Zondag is Brideshead Revisited op 2 en 9 april.

Van 24 maart t/m 26 april

Openingstijden

Trijny Wilkes-Hamming
Geboren in Groningen, schildert zij vooral de Wadden
en het landschap er om heen
Samen met Trijny Wilkes exposeert beeldend kunstenaar
Ziya Akman zijn ruimtelijk werk
Opening vrijdag 24 maart van 16.30 tot 18.30 uur

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

Ondersteuning aan huis of in de wijk
door wijkzorg

Stichting Philomela
Klassieke muziek voor iedereen

Bewoners die thuis wonen en aangewezen zijn op zorg
en ondersteuning aan huis of in de wijk kunnen daarvoor
onder meer terecht bij het wijkzorgnetwerk. Samen wordt
in één of meerdere gesprekken gekeken naar wat u nodig
heeft om (langer) thuis te kunnen blijven wonen. Daarbij
wordt ook gekeken naar wat u zelf of met hulp van mensen
uit het eigen netwerk kan doen en hoe dit georganiseerd
kan worden. Als u verschillende vragen heeft of hulp voor
langere tijd, wordt er een ondersteuningsplan gemaakt.
Voor zorg en ondersteuning kunt u terecht bij uw huidige
hulpverlener, bijvoorbeeld uw huisarts, maatschappelijk
werker of (woon)begeleider van CentraM, MEE of
wijkverpleegkundige. Hebt u nog geen hulpverlener, maar u
heeft wel vragen over zorg dan kunt u terecht bij CentraM.
Telefoon: 557 33 38 op werkdagen van maandag t/m vrijdag
van 9.00 – 11.00 uur. Pluspunt (inloopspreekuur) op de
maandag van 9.30 – 11.30 uur,
locatie de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52.
Ook mantelzorgers met vragen over zorg zijn welkom.

Lezingen

Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

Hélène Levy
Als ik schilder schep ik mijn eigen realiteit

Stonehenge op het wad
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Stichting Philomela begint dit jaar met tien nieuwe
concerten. De concertserie l’Amour est un Oiseau
(De liefde is een vogel) is bestemd voor bewoners van
zorginstellingen. Belangrijkste reden voor dit initiatief is dat
de overgrote meerderheid van bewoners niet meer in staat is
naar een theater te gaan voor een concert. Terwijl klassieke
muziek een aantoonbaar heilzaam effect heeft op oudere
(dementerende) mensen.
Muziek zorgt voor verbinding, doorbreekt de sleur en haalt mensen
uit hun isolement. Tijdens L’Amour est un Oiseau presenteren
mezzosopraan Merel Huizinga en pianist Gilbert den Broeder
verschillende hoogtepunten uit de klassieke muziek.
Op het programma staan aria’s uit Italiaanse opera’s, Franse
liederen en pianoklassiekers. Huizinga en Den Broeder vertellen
ook het verhaal dat achter de muziek zit die zij spelen.
Interactie met de bewoners vormt een vast onderdeel van het
concert. ‘We stellen bewoners vragen en vertellen leuke anekdotes’,
zegt Huizinga. ‘Soms doe ik een kleine muziekquiz of laat een
bewoner even meezingen en acteren.’ De sopraan weet op subtiele
wijze altijd een gevoelige snaar te raken. Bewoners en personeel
zijn na een bezoek van het duo doorgaans erg enthousiast.
Huizinga: ‘Het is genieten als de bewoners lekker mee neuriën of
een beetje met elkaar gaan flirten. Muziek maakt mensen blij en
gelukkig.’
www.philomela.nl

Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur
van Jan Overes

Juridisch advies voor bewoners en kleine ondernemers.
Denk aan problemen op het gebied van arbeid,
letselschade, familierecht, sociale zekerheid,
aansprakelijkheid en problemen van kleine ondernemers
met een juridisch aspect.
Elke donderdag van 14 tot 16.00 uur
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55

22 maart Kinderportretten Drs Margreeth Pop-Jansen, historica
In vorstelijke kringen was het gebruikelijk portretten van de kinderen
te laten schilderen. Zij waren erfgenamen en moesten de familienaam
voortzetten. Vaak worden ze geschilderd met een trommel, hond of
bloemen, die een extra betekenis aan het portret geven.
29 maart Eet-iquette: Acht eeuwen tafelrituelen Dick Verroen, ouddirecteur Huis Doorn Sommige eetgewoonten groeiden uit tot tradities,
tafelmanieren en etiquette. Er valt, zij het enigszins grof, een rode lijn te
trekken van de Late Middeleeuwen tot vandaag.
Raadpleeg de website voor de lezingen in april en mei.

Voor een drietal activiteiten worden nog
extra deelnemers gezocht:
Muziekclub op maandagmiddag

Van 16.00 tot 17.30 uur
Samen muziek maken onder leiding van Roseline Piveteau.
Alle instrumentalisten zijn welkom!
Kosten € 1,50 per keer inclusief thee of koffie.

Yoga op maandagavond

Van 17.45 tot 18.45 uur. Onder leiding van Nell Berger.
Cursus van 10 weken. Zojuist gestart !
Kosten: 10 lessen € 70,00

Leesgroep maandelijks op vrijdagmiddag

Van 16.00 tot 17.30 uur. Iedere derde vrijdag van de maand onder
leiding van Nienke Meeter.
Kosten: € 1,50 per keer inclusief thee of koffie.
Deze maand lezen we van Dola de Jong ‘En de akker is de wereld’.
Kom anders eens een keer kijken, ook zonder het boek gelezen te hebben.

Vast Weekprogramma:
FITGYM, COMPUTER- EN INTERNET-INLOOP,
MUZIEKCURSUS, MUZIEKCLUB, YOGA,
MEER BEWEGEN, BRIDGEN, BREI-INLOOP, LEESGROEP,
DIALOOGGROEP, FRANSE CONVERSATIE, SCHILDEREN
EN TEKENEN, DUITSE LITERATUUR, DE EETTAFEL,
BRIDGE-INLOOP, COMPUTERLES WINDOWS 10.

Ondersteuning voor mantelzorgers
Snel een vrijwilliger in huis

Wist u dat er op dit moment de wachtlijsten voor een vrijwilliger
van Markant, centrum voor mantelzorg nagenoeg zijn weggewerkt?
Het gaat dan om vrijwilligers die één of twee dagdelen per week
thuis komen, zodat de mantelzorger de zorg even kan loslaten.
Op dit moment kunnen op korte termijn vrijwilligers worden
ingezet bij:
● mensen met dementie;
● volwassenen met een chronische ziekte of beperking;
● jonge moeders met een licht verstandelijke beperking;
● mensen in de laatste levensfase (palliatieve terminale zorg).
Voor informatie of het aanvragen van een vrijwilliger neemt u
contact op met Markant: 020-886 88 00
of per e-mail info@markant.org

Regelhulp voor ouderen
Coaches sociaal werk gezocht

Markant, centrum voor mantelzorg gaat vrijwillige coaches sociaal
werk inzetten in verpleeg- en verzorgingshuizen van zorginstelling
Cordaan. De coaches bieden tijdelijke ondersteuning aan bewoners
bij regelzaken w.o. hulp bij het ordenen van de post, het invullen
van formulieren, meegaan naar instanties, inschakelen van het
sociale netwerk van de bewoner. Door ziekte of hoge leeftijd zijn
bewoners niet altijd (meer) in staat om dit zelfstandig te doen.

Coach worden?

Ben je communicatief, een regelaar en kun je zelfstandig werken?
Ben je 1 ochtend of middag per week beschikbaar?
Meld je dan aan bij Markant.
Naast scholing en professionele begeleiding ontvang je een
onkostenvergoeding en een vrijwilligersverzekering.
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de
aannameprocedure.
Informatie en aanmelding: Nicole Stoffelen of Sharon Daalder van
Markant. 020-886 88 00 / info@markant.org
Meer leuke vacatures op www.markant.org/vacature
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Muziek is de taal van je ziel. Het is de stem van onze planeet, die spreekt met het universum.
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Aboriginal wijsheid van Bee Lake

Op 24 januari vond het eerste reguliere ‘Vijzelbuurt-projecten-overleg’ plaats met o.a.:

Nieuwe verkeerscirculatie (evaluatie april), vernieuwing drie bruggen (planning en bereikbaarheid), Rode Loper,
fietsplekken Weteringcircuit (+ vernieuwing hoofdwaterleiding) en parkeergarage boven metrostation Vijzelgracht.
Op 15 maart neemt de gemeenteraad een besluit over het definitief ontwerp van de Vijzelstraat en de aanpak van de
bruggen. Na dit besluit start de aanbesteding en volgt eind dit jaar het benodigde uitvoeringsbesluit.
Hieronder een eerste reactie namens de plaatselijke ondernemersvereniging.
Geachte heer Litjens,
Juli 2016 heeft ondernemersvereniging de Vijzel op verzoek
van de Burgemeester op een rij gezet wat er in de omgeving
tussen Weteringcircuit en Munt aan projecten op de rol staan.
Dit heeft een nieuwe start opgeleverd van een structureel
overleg tussen belanghebbende in dit gebied en de gemeente
Amsterdam.

Nieuws van www.amsterdam.nl/leidseplein
De bestrating van het terrassenplein komt in april gereed als
de (weers)omstandigheden goed blijven. Daarna komt ook de
tramhalte voor trams richting CS weer terug.
In januari zijn er bomen weggehaald, maar er komen weer
5 nieuwe terug bij The Bulldog.
Vragen over werkzaamheden en hinder aan toezichthouder
Frans Blüm, 06-5571 7786, frans.blum@amsterdam.nl
Of bel omgevingstelefoon 06 5333-8331 of mailen naar
projectleidseplein@amsterdam.nl
Bas Lodder, operationeel omgevingsmanager,
06-1882 0173 (ma, di, do, vr), bas.lodder@amsterdam.nl
Inloopspreekuur: elke dinsdag tussen 16:00 en 17:30 uur,
Vondelstraat 11E (begane grond).

Vernieuwing walmuur Prinsengracht oneven zijde, tussen
Leidsestraat en Spiegelgracht tot ongeveer eind augustus.

Het wandelpad langs de Lijnbaansgracht (rechts) is helaas
afgesloten, terwijl het zo’n aardige route is naar ‘t Rijks.

Dinsdag 24 januari was het eerste overleg waar bijna alle
betrokken partijen aanwezig waren.
Niet aanwezig, het GVB/tram, V&OR en politie.
Iedere dienst die in de Vijzel aan de slag gaat heeft beknopt vertelt
wat zij gaan doen, een enorme hoeveelheid informatie dat maar net
binnen de geplande tijd te vertellen was.
Als ondernemersvereniging hebben wij ons op de avond even van
commentaar onthouden om met onze achterban te overleggen.
Inmiddels hebben wij onze aanbevelingen en wensen hierbij op
een rij gezet.
Munt:
de stroom voetgangers daar neemt alleen nog maar toe en behoeft
meer ruimte daarom is het autoverkeer in het hele stadscentrum
omgeleid, een enorme ingreep die uiterst nauwkeurig gevolg wordt
door monitoren en handhaving. Wat ons verbaasde is dat niemand
weet om hoeveel voetgangers het gaat, want er kunnen straks
wel meer voetgangers op het Muntplein maar die willen ergens
heen. Zij kunnen de Reguliersbree in richting Rembrandtplein, de
Bloemsingel richting Koningsplein of de Vijzel in. In het Rode
Loper plan verandert er niets aan deze drie entrees. De passage
van het Carlton hotel aan de westzijde blijft onveranderd , het
trottoir voor de Páthe bioscoop wordt niet echt breder, terwijl dit
toch de handigste bezoekers spreiding zou zijn richting Musea
en de Pijp. De geplande tramhalte moet verplaatst worden naar de
plek waar hij nu ligt. Aanleg tot zomer 2017.
Drie Bruggen:
Heren-, Keizers- en Prinsengracht bruggen in de Vijzel moeten
vervangen worden; een enorme klus die nu op papier twee en ‘n
half jaar gaat duren.
Wij hadden gevraagd eerst de westelijk helft en daarna de
oostelijke helft aan te pakken zodat het verkeer nog redelijk
doorgang kan vinden. Dat verzoek heeft niet zozeer te maken met
het doorgaande verkeer maar wel met het bestemmingsverkeer. In
de Vijzel werken iedere dag 3500 mensen in de winkels, hotels,
kantoren en bedrijven. Musea in de Vijzel en de directe omgeving
trekken veel bezoekers.
De vijf hotels hebben een bezetting van 90%. Ook is er veel
winkelend publiek, voor de dagelijkse boodschappen en voor de
speciaalzaken. Kortom het is een zeer bedrijvige straat.
Toelevering van goederen aan de grachten de Spiegelstraat,
Leidsestraat en Reguliersgracht gebeurt grotendeels via de Vijzel.
De aanpak zoals die nu is voorgesteld, namelijk, de bruggen er
in zijn geheel uithalen en vernieuwen, maakt alle verkeer bijna
onmogelijk. Het neerleggen van noodbruggen is slechts een kleine
pleister op een grote wond en omfietsen werkt frustrerend.
Al het overige verkeer zou 2,5 jaar om moeten rijden via....
Spiegelstraat? Reguliersgracht? Utrechtse straat? Leidsestraat?
Verkeer is onmogelijk tijdens die twee en half jaar. Wij voorzien
tientallen faillissementen en een leegloop van bedrijven en
ondernemers. De voorgestelde algemeen nadeelcompensatie
is daar niet toereikend voor. Er zullen vergaande maatregelen
getroffen moeten worden om deze ondernemers te compenseren.
Of een plan waarbij de bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
Daar hebben wij ideeën over en willen die graag delen.
Wordt aangelegd van 2019 t/m minimaal 2022

hun een beetje tegemoet komen zodat zij blijven wonen in de
binnenstad.
De garage bak is er al, alleen nog de lift en de lifthuisjes, die zijn
al door de buurt goedgevonden na de inspraak. Waar we geen
inspraak in gehad hebben is de grote muur om de metro halte
Prinsengracht. Deze uitgang is de minst gebruikte uitgang van de
hele metro maar heeft het grootste ommuurde gat.
Wordt aangelegd van januari 2017 t/m april 2018.
NZlijn/Weteringcircuit
Dit wordt het 2e drukste in-, uit- en overstappunt van de Noord/
Zuidlijn. Het GVB gaat hier 26 trams per uur oost west laten
rijden, 6 trams per uur noord zuid en de Noord/Zuidlijn gaat met
6 metrostellen per uur rijden. Zijn deze drie verkeersstroken dan
wel juist op elkaar afgestemd? Ook hier heeft niemand duidelijke
getallen van: hoeveel passagiers, wandelaars, fietsen en scooters er
gaan komen.
De metro heeft drie uitgangen:
- Vijzelgracht Zuid (deze uitgang moet Vijzelgracht heten en geen
Lijnbaansgracht want dat snapt niemand). Hier vandaan gaat men
via de Weteringschans naar Leidseplein, musea etc. Een brug vanaf
het Weteringplansoen naar het musea lijkt ons noodzaak.
- Uitgang Weteringschans, hier gaat men vooral overstappen op
een tram, is daar wel genoeg capaciteit voor op maaiveld?
- Uitgang Prinsengracht wordt gebruikt door enkele omwonenden.
Op het Weteringcircuit moeten de auto’s (alleen bestemmingsverkeer) over de trambaan. De stoepen in het overstapgebied
moeten zo uitgebreid worden dat iedereen veilig kan overstappen.
Oftewel de stoep moet verbreed worden tot ver na de metrouitgang. Daar kan ook een deel van het fietsparkeren geregeld
worden. Een fietsstraat ipv een autostraat is overbodig. Fietsers
moeten aan de zuidelijke kant van de trambaan gaan rijden.
Auto’s oost west hoeven niet over het plein, dat is slechts
bestemmingsverkeer. De rest van het plein kan dan een prima park
worden.
Op dit moment is men alleen bezig met het verlengen van de
tramhalte en het plannen van fietsparkeerplekken.
De stoepverbreding is ook nu al noodzakelijk.
Wordt gedeeltelijk aangelegd van oktober 2017 t/m mei 2018.
Conclusies:
1. Entree Vijzel bij de Munt moet voorzien worden van hele brede
trottoirs om de bezoekers beter te spreiden over de stad.
2. Bruggen per halve brug vernieuwen zodat het
bestemmingsverkeer doorgang kan vinden en de omgeving niet
belast wordt met extra verkeer.
3. Vijzelgracht, de garage afmaken en de muur naar normale
proportie terug brengen.
4. NZlijn/Weteringcirciut, bestemmingsverkeer over de trambaan
en veel bredere stoepen, zodat er veilig overgestapt kan worden.
Dit moet nu al gebeuren en niet over 8 jaar.
Namens o.v. de Vijzel is dit ons commentaar en toevoegsels aan
het overleg. Ik zou het zeer op prijs stellen over deze onderwerpen
op korte termijn met jou te overleggen.
vriendelijke groet,

Peter Doeswijk

Vijzelgracht:
Al sinds 1999 is de bewoners en ondernemers beloofd ter
compensatie van de Noord/Zuidlijn overlast, dat er een
vergunningsgarage komt zodat er in de directe omgeving meer
ruimte op maaiveld vrijkomt. Er wonen veel Amsterdammers
in deze buurt met kinderen en bijbehorend behoeftes, laten we

Jarenlang werd in Maison Descartes Franse les gegeven.
Gelukkig is onlangs een schitterende nieuwe plek gevonden in de
Waalse Kerk aan het Walenpleintje, Oudezijds Achterburgwal 157

www.gijzelgracht.nl

Openingstijden
Dagelijks ..… 07.00 – 23.00 uur
Tarieven stalling
1-24 uur ..……....... Gratis
dag 2 en 3 ......... € 0,50 per dag
dag 4 – 14 .....….. € 2,- per dag
Jaarabonnement . € 55,- per jaar
Verlies reçu …..... € 5,- per keer
amsterdam.nl/fiets

ecole@dewaalsekerk.nl
020-623 2074
https://ecolewallonne.nl/home
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De mens is niet hebberig, de mens wordt hebberig gemaakt
Aan de einder van het bed
zie ik je verschijnen
langzaam geknield
ontvouw je mijn benen
en wacht
je wacht
als wachtte je op het
vermijdelijke van dit moment.
Terwijl een wrede schoonheid
zich meester van je maakt
wacht je
het meedogenloos dictaat
van je jeugd
bedwelmt mijn ogen.
Contouren ademen een gelijke tred
en maken de stilte haast tastbaar
ik wacht
jij wacht
ik adem je in en adem je uit
ogen vloeien donker door elkaar
en dan
dan is er niets meer.

Herdenking op 4 mei
Eerste Weteringplantsoen
bij het monument
‘De Gevallen Hoornblazer’
van 19.30 – 20.30 uur
Op 10 maart 1945 viel de Sicherheitsdienst een pand aan de Stadhouderskade binnen.
Hier bevond zich de centrale post van een illegale verzetsgroep opgericht door Mej. J.J.
van Tongeren. Alle leden van de groep hadden een codenummer dat was vastgelegd in
een register. De ‘sleutel’ voor het register was in de tuin van het pand begraven.
Op 11 maart 1945 drongen enkele verzetsleden daarom het pand binnen.
Een vuurgevecht ontstond en de SS-er Ernst Wehner werd dodelijk getroffen.
Als vergelding werden de volgende dag 30 gevangenen uit het Huis van Bewaring
overgebracht naar het Eerste Weteringplantsoen.
Voor de ogen van honderden Amsterdammers die van de bezetter moesten toekijken,
werden de gevangenen met drie salvo’s geëxecuteerd.
Er zal een toespraak bij het monument gehouden worden. Het koor Esthers Tiental zingt
een aantal liederen. Trompettist Rende Luitjes speelt de Last Post.
Na de twee minuten stilte en tijdens de bloemlegging lezen leerlingen van De Kleine
Reus verhalen voor en is er muziek van Rob Vlaar.

M. M.

Stadsdorp
Wetering+
Met nieuwe
en lopende
activiteiten.
Bijvoorbeeld op 21 maart de halfjaarlijkse vegetarische
buurtmaaltijd aan het Eerste Weteringplantsoen.
Let op de flyer die binnenkort in uw brievenbus valt.
Het project rond het thema ‘langer thuiswonen’.

Drie middagen in de Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29,
Aanvang 15.00 uur. Toegang: € 3 inclusief thee/koffie.
Op 10 februari was de eerste bijeenkomst over financiering van
voorzieningen in uw woning om langer thuis te kunnen blijven
wonen. O.a. Jette Bolle, gemeentelijk WMO adviseur, maakte ons
wegwijs in de wirwar van mogelijke overheidssteun.
Op 3 maart vertellen mensen van een traplift leverancier wat er
zoal mogelijk is aan de hand van een concreet traplift- ontwerp.
Inclusief het prijskaartje dat daar aan hangt.
Bovendien komt Ernst Faber ons helpen zoeken naar strategieën
om huiseigenaren dan wel VvE’s tot medewerking te bewegen.
Op 10 maart geven deskundigen uitleg over de mogelijkheden
van nieuwe technologieën. Denk bijvoorbeeld aan sensoren
die uw gedragingen in huis detecteren en eventueel bij onraad
verzorgenden op afstand waarschuwen. Of wat dacht u van
automatische lichtschakelingen, deurcontrole of gordijn bediening?

Niets dat dit moment
nog bescherming biedt
niets dan
deze schemering
deze stilte
deze ogen.

Ook op 10 maart, maar dan om 13.00 uur, kunt u zich
in de Tweede Uitleg laten informeren over een nieuwe
Tablet(iPad)- cursus die op 31 maart van start gaat.

Ik lig als zonde in je armen.

Maar u begrijpt dat het ons niet alleen gaat om dat langer thuis
wonen, er is nog meer: Een experiment waarin een werkgroepje
stadsdorpgenoten, voorlopig nog alleen de 80 jarigen, d.m.v. een
brief feliciteren met hun verjaardag. Er is onze burenhulpgroep
die nog capaciteit heeft om u van dienst te zijn. En in een van de
leesclubs is nog plaats voor nieuwe leden.
Oh ja, op 21 februari is er met meerdere buurtbewoners aan
brainstorming gedaan. Daarin hebben we de activiteiten van ons
stadsdorp nog eens onder de loep genomen en geïnventariseerd op
welke wijze we het stadsdorp nog meer body kunnen geven.

( Ik lig als zonde in je armen )
Erica Lastdrager

Klussen in de Kruidenpluktuin Eerste Weteringplantsoen
Vrijdag 10 maart 14:00 - 19:00
Turkish Tulips:
Gavin Turk
3 maart - 29 mei
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Omdat er zoveel door de haag gelopen wordt, willen we de haag beschermen.
Het plan is om paaltjes en draad zigzag aan te brengen. Verder zijn er de gewone
voorjaarsklusjes: de paden opnieuw aangeven, compost op de bedden aanbrengen,
de kisten een lik verf geven en de tuin opschonen.
Omdat we waar mogelijk de van de Vijzelgracht verwijderde hekpalen willen
hergebruiken, is er veel zaag- en timmerwerk. Graag wat eigen gereedschap
mee nemen als je dat hebt. Er is ook veel licht werk en er zijn ook kinderklusjes.
Kortom, voor elk wat wils! Bij heel slecht weer gaat de klus niet door.

Veel meer over ons en onze activiteiten kunt vinden op onze
website. Zoals verslagen, achtergrond informatie en nieuws over
buurtgroepen en initiatieven. http://stadsdorpweteringplus.nl
Wilt u zich voor een van de genoemde bijeenkomsten aanmelden
(bijv. voor de buurtmaaltijd van 21 maart) of heeft u vragen, mail
gerust naar info@stadsdorpweterinplus.nl of bel 020-737 1427

www.facebook.com/wetering-groen
----------------------------------------------------------------------------------------Leidsedwarstuin Lenteklaar maken
Lange Leidsedwarsstraat 152, Zaterdag 11 maart, 14:00 - 17:00

Kom helpen met lentebloeiers planten, de speeltegels schoonspuiten, alles
vegen, zandbak verversen, samen drinken en toekomstplannen voor de
Leidsedwarsspeeltuin bekijken?

karienheefteen@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------Allerhande hulp gevraagd door Klederdrachtmuseum
Herengracht 427, Zaterdag 11 maart 10:00 - 18:00

De Britse kunstenaar Gavin Turk presenteert
een dialoog tussen hedendaagse kunst en de
historie van de familie Van Loon.
Familie Van Loon handelde reeds in de zestiende
eeuw met het Ottomaanse Rijk (het huidige
Turkije). Gavin Turk werd hierdoor geïnspireerd
en onderzocht hoe de handelsroute van de tulp
vanuit Turkije naar Nederland liep.
Turkish Tulips sluit aan bij actuele thema’s,
zoals de globalisatie, de ethiek rond het
kweken van nieuwe resistente plantsoorten,
de immigratie en de integratie van mensen die
vanuit deze regio’s in Nederland zijn komen
wonen.
Turk nodigt 17 bevriende kunstenaars uit om
hun werk – waarin de tulp symbool staat – te
tonen.
Werken van onder andere Sir Peter Blake, Fiona
Banner, Damien Hirst en Philippa van Loon
zullen te zien zijn in de historische kamers van
het museum.
Museum Van Loon, Keizersgracht 672
Open: dagelijks van 10.00 - 17.00 uur
www.museumvanloon.nl

Het Klederdrachtmuseum is sinds een half jaar geopend maar er liggen nog een
paar klusjes te wachten.
- 2 houten keukenstoelen met biezen mat rood verven
- paar elektropunten aanbrengen en lampen ophangen
- Strijken van schorten en rokken
- Monteren van stellingkasten/opbergrekken voor voorraad (hoogte ca. 1.50m )
- Grasmat tapijt in fotostudio rechttrekken en vastzetten met klinknagels
in stenen ondervloer
- In 3 kamers zorgvuldig het glas uit de vitrinekasten halen zodat collectiemateriaal
daarin gelabeld kan worden (en weer terugzetten)
- Tuinbankje in elkaar zetten
Er wordt natuurlijk gezorgd voor een lekkere lunch
en de vrijwilligers krijgen een leuk cadeautje

www.hetklederdrachtmuseum.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------Vind nog meer klussen in de buurt op: www.nldoet.nl

JoCadeau Lezingen en Rondleidingen
5 maart, 15.30- 17.30 Max Put: Damien Hirst, Tracey Emin (lezing)
Wijkcentrum d’Oude Stadt. € 12,50 inclusief drank en hapjes
9 april – Krzysztof Dobrowolski: New York (lezing)
12 mei – Max Put: rondleiding Oude Kerk. € 15, exclusief toegang
Aanmelden en/of info: daan462gmail.com of Elzemien@gmail.com

Amsterdam in Gesprek
In het Stadsarchief worden spraakmakende gasten
geïnterviewd over onderwerpen uit de Amsterdamse
geschiedenis, of een actueel onderwerp wordt in historisch
perspectief geplaatst.
De toegang is gratis, aanvang 15.00 uur.
LET OP: de capaciteit van de zaal is beperkt.

Zondag 5 maart
100 jaar psychoanalyse in Nederland en Amsterdam
Met: Ton Stufkens (psychoanalyticus).
Zondag 19 maart
Verhalen uit de nieuwe schatkamer van het Stadsarchief
Met: Erik Schmitz (conservator stadsgeschiedenis Stadsarchief
Amsterdam en samensteller nieuwe schatkamer).
Zondag 2 april
Het Algemeen Uitbreidingsplan
Met: Vincent van Rossem (architectuurhistoricus).
Zondag 7 mei
De NSB en Amsterdam. Met: Erik Schumacher (historicus
en journalist, co- auteur Hier woont een NSB-er. NationaalSocialisten in bezet Amsterdam) en Robin Te Slaa (zelfstandig
onderzoeker en auteur).
Zondag 21 mei
De wereldreis van de Rojo’s. Verhalen uit het archief van
Jos de Lange Wendels. Met: Timo van Barneveld en Arnout
Janmaat (auteurs van het boek Een glimlach en een lied, over
het Amsterdamse zangduo Jos de Lange Wendels en Robby van
der Wal).
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Holadi - jee, kopje thee!

Buurt 6 Tussen: Leidsegracht,

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

Lente 2017
M. M.

Branchering

Veiligheid staat voorop; ook bij stadsdorp Gracht en Straatjes
Het stadsdorp Gracht en Straatjes is een zeer actieve
buurtvereniging waarbij de leden samen veel leuke en gezellige
activiteiten ondernemen.
Daarover valt uitgebreid te lezen op de vernieuwde website, die nu
ook geschikt is voor smartphone en tablet. De opmaak leest niet
alleen als een krant, maar ook de geschiedenis per bijeenkomst is
samengevat op één pagina. Zo maakt het voor iedereen, ook voor
degene die voor het eerst kennis maakt met het stadsdorp, in een
oogopslag leesbaar.
Het stadsdorp organiseert jaarlijks thema-avonden. Zo kwamen
onderwerpen als Zorg; (blijven) Wonen in de buurt; Eenzaamheid
en Wat speelt er in onze buurt al eerder aan de orde.
In april wordt het thema Veiligheid heel toegankelijk behandeld.
Tijdens een eerdere thema-avond kwam veiligheid in huis al
aanbod. Deze komende avond, in samenwerking met de Politie
Amsterdam, gaat over ‘Voorkomen is beter dan genezen’ en ‘Wie
gauw gelooft, is gauw bedrogen’.
Onderwerpen die weliswaar bekend zijn en waarvan je al snel
denkt ‘Dat weet ik wel en ik ben al voldoende gewaarschuwd’,
maar oplichters worden steeds inventiever en brutaler. Heel
beeldend wordt nagespeeld hoe gemakkelijk je in de trucs en
praatjes kunt trappen, zelfs als je denkt dat jou dat niet gebeurt.
Met de aanwezigheid van de buurtregisseur is de avond speciaal
gericht op problemen en zaken die in onze buurt spelen.
Het programma wordt interessant: de politie heeft veel ervaring in
dit soort zaken en wil ons graag uitleggen hoe je bijvoorbeeld moet
reageren op oplichters aan de deur; hoe je bankpas-fraude kunt
voorkomen en voor welke telefoontjes moet je oppassen en nog
veel meer onderwerpen.
Voor de thema-avonden zijn altijd ook belangstellenden welkom,
maar van hen vragen we een kleine vergoeding voor de huur
van de zaal. Voor leden zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten
verbonden.
Raadpleeg de website voor exacte data en het programma.
www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl

“Daar moet en kun je actief op brancheren.”

“Er moeten drie redenen, winkels of horeca, zijn waarvoor
mensen thuis van de bank afkomen om er naartoe te gaan.
Het is mooi als je een paar vinylzaken en stripwinkels hebt
met elk een eigen collectie en een eigen publiek. Bedrijven
die elkaar versterken: als de één het niet heeft, heeft de
ander het wel. Een bezoekje loont altijd. Branchering houdt
in dat pandeigenaren met ‘oude’ en nieuwe ondernemers
in een buurt gaan samenwerken. Bedenken welk publiek
ze willen trekken en bedienen en welk assortiment daarbij
past.”

Bob Roest, apotheker bij Apotheek Spuistraat:
“Door samenwerking met de andere zorgverleners in het medisch
centrum kunnen patiënten geholpen worden van top tot teen.”
-

Zeven dagen per week geopend.
Regelmatig testdagen voor cholesterol, bloedsuiker, etc.
Jaarlijkse medicatiebeoordeling.
Goede samenwerking tussen arts, specialist en apotheker.
Direct contact met specialisten van het OLVG.
HIV-specialisatie.
Korte wachttijden (snelbalie direct aan de straat!).

Open maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
Op zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur.
Iedereen kan zich inschrijven bij Apotheek Spuistraat. Kom langs
en neem uw identiteitsbewijs en eventueel medicatieoverzicht mee.
Henri Béchard, Beklimming van de grote piramide

Neem Chinatown op de Zeedijk. Alberts: ”wat velen nog
weten, is dat hier heel verschillende types Chinese keukens
zijn, van heel traditioneel tot modern en trendy. Chinatown
biedt een grote variëteit, je kunt er eten, naar de dokter, de
kapper, boodschappen doen. Dus je kunt er een hele dag
doorbrengen. Elke straat heeft zijn eigen smaakmakers
nodig. Juist díe winkels kunnen vaak geen hoge huur
betalen.”
Duurzaam en stabiel
Wat is er nodig voor realisatie? Janny Alberts:
“Samenwerking met alle belanghebbenden en
verantwoordelijken (overheid) van het gebied. De bundeling
van ondernemers geeft kracht, voor iedere klant is er
wat te vinden en de sfeer is goed. Werk aan een goede
relatie met bewoners, immers dat zijn ook consumenten en
ambassadeurs! En ze zijn extra ogen en oren, waardoor
er meer veiligheid is. Ondernemers moeten samen kijken
naar kosten en verdienmogelijkheden. Ontdek wat de
overeenkomsten zijn en maak een ondernemingsplan voor
het gebied. De kracht van brancheren is dat het hele gebied
verdient.”
“Als die lijn is uitgezet moet je die afspraken heel streng
naleven, anders loopt het alsnog uit de klauwen. Dus géén
mengformules, zeker niet in kleine oppervlakten. Als een
ondernemer zijn aanbod wil verbreden of zijn formule
veranderen, is overleg met de verhuurder verplicht. ”

Comité Westelijke Grachtengordel e.o.

Cees Maris, Carel Roos en Eveline van Nierop
he.vannierop@telfort.nl

Apotheek Spuistraat bevindt zich op de 2e verdieping
in het Spui Medisch Centrum, boven het OLVG.
Trap en lift zijn in het gebouw aanwezig.

Alberts licht toe: “met oude ondernemers bedoel ik die
ondernemers die het gebied kennen en de mensen van het
gebied kennen hen. Ze zijn geworteld en duurzaam, kennen
elkaar. Die ondernemers moet je koesteren en koppelen aan
nieuwe ondernemers. Die nieuwe ondernemers moeten niet
hetzelfde bieden, maar iets aanvullends of iets nieuws wat
het aanbod versterkt. Nieuw ondernemerschap.”

Branchering is belangrijk voor de weerbaarheid van de
stad en een stimulans voor transparante geldstromen. Janny
Alberts: “met branchering creëer je stabiliteit door een
duurzame aanpak. Sfeer, schoon, heel en veilig zijn absolute
voorwaarden voor een duurzaam publiek in een fijne straat.
Een winkelbuurt is in balans als bewoners ook een ommetje
kunnen maken naar een bakker, een slager, een viskar
en een groentewinkel. Dát is een belangrijk deel van het
sociaal kapitaal al klinkt het misschien ouderwets”.

Onlangs is het comité Westelijke Grachtengordel e.o.
opgericht voor het gebied van Buurt 6 en Buurt 7 (tussen
Leidse-, Prinsen- en Brouwersgracht, Damrak en Rokin).
We willen een platform creëren om onze stem te kunnen
laten horen over zaken als verkeer, openbare ruimte,
horeca- en terrasbeleid en evenementen.

Nieuwe apotheek in de Spuistraat

Op 5 december opende Service Apotheek Spuistraat
“Branchering is imago, maar dan in de diepte. Imago gaat (Spuistraat 239c) haar deuren.
Deze apotheek focust op samenwerking
over uitstraling en branchering legt daarvoor de basis”,
met de andere zorgverleners
aldus Janny Alberts, directeur van de NV Zeedijk.
in het medisch centrum,
Ze wil mensen naar de binnenstad trekken die trots zijn is zeven dagen per week geopend
op de stad, die er blij mee zijn, die er graag verblijven.
en heeft een snelbalie direct aan de straat.

“Wat wil de stad wel, wat wil de stad niet. Weten wie je wilt
zijn. Dat geldt zeker voor de historische binnenstad waar
ook mensen moeten wonen.” Alberts is ervan overtuigd
dat ondernemers in kunnen spelen op de markt: “sturen
op het aanbod en de sfeer die je wél wilt. Branchering
lukt als ondernemers en vastgoedeigenaren in een gebied
de meerwaarde zien van samenwerken en gunnen. Een
gemeenschappelijke uitstraling, iedereen kan eraan
verdienen. Het is een belangrijk instrument voor de balans
en leefbaarheid van onze binnenstad.”

wandelpromenade Oude Turfmarkt
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Nieuw ondernemerschap:
- elkaar kennen
- concept
- elkaar versterken
- netwerken koppelen
- kwaliteit leveren
- onderling afstemmen
- bij elkaar kopen

Huis Marseille, Keizersgracht 401

Fototentoonstelling 11 maart - 4 juni
In Egypte / Reizigers en fotografen, 1850 - 1900
Open: 11.00 - 18.00 uur, maandag gesloten
www.huismarseille.nl
Antonio Beato, Tempelcomplex van Luxor gedeeltelijk
onder water door hoge waterstand van de Nijl, ca. 1890

Barok voor Pasen in Engelse Kerk
Plantagekoor en Vocaal Ensemble Amadeus zingen

Van J.S. Bach Cantate BWV 23 en BWV 131 (Du wahrer Gott und
Davids Sohn en Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir)
en het Miserere van Johan Adolf Hasse, een magistraal opgezette
boete-psalm (Heer, wees mij genadig) van de Joodse koning David.
Met twee solisten en een uitzonderlijk grote instrumentale
bezetting. Dirigent Bert ’t Hart.
Zondag 2 april 15.15, Engelse Kerk
€ 15, - ; in voorverkoop € 13, - ; Kinderen tot 12 jaar gratis
www.plantagekoor.nl
www.ercadam.nl
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Je hebt alle toestemming van de wereld om jezelf te zijn. Bij deze
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Mireille Mettes

Meer dan melancholie
Hinder van herrie, evenementen en terrassen.
Halverwege de jaren negentig is er een heftige politieke
crisis over het vrijgeven van openingstijden.
In september 1995 een paginagroot krantenartikel over
‘bananen’: de vrijgezellenfeestjes van provincialen en
buitenlanders.
Op 9 september 1995 kopt het Parool: “Het toerisme blijft
achter op de raming”. Het gaat om de vergelijking tussen
aantallen van 216.000 bezoekers in augustus 1994 met
185.000 toeristen in juli 1995.
Bij het inventariseren van het archief van het wijkcentrum
komt een schat aan informatie naar boven. Een hele bundel
artikelen over de gezondheidsrisico’s van decibellen, ook
uit 1995. Hoeveel jaren duurde het tot de overlast van de
drukte eindelijk een belangrijk politiek issue is.

Uit de nieuwsbrief van de Fietsbond Amsterdam
Velo-City zoekt nog vrijwilligers!
De Fietsersbond zoekt vrijwilligers voor Velo-city, de grootste
jaarlijkse fietsconferentie ter wereld, die van 13 tot 16 juni in
Arnhem en Nijmegen plaatsvindt.
Er zijn verschillende taken, zoals het begeleiden van deelnemers,
faciliteren bij de registratie en vervoer, etc. Voertaal tijdens
Velo-city is Engels, één van de voorwaarden is dan ook dat je
deze taal goed beheerst. Je kunt je aanmelden via velocity2017@
fietsersbond.nl. Grijp je kans om dit unieke evenement als
vrijwilliger mee te maken!
65.000 geknipte fietsen
In 2016 zijn er 63.710 fietsen binnengebracht bij het Fietsdepot
aan de Hemweg, voorheen de AFAC. Hiervan bestond 37% uit
verwaarloosde fietsen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een
ketting er af ligt, remmen kapot zijn of het stuur dan wel zadel
onbruikbaar is of zelfs ontbreekt. “De eigenaar zou zijn fiets nog
wel kunnen (laten) repareren, maar neemt die moeite kennelijk niet
meer,” aldus een woordvoerder van de gemeente.
Na het invoeren van de ‘6-weken-regel’ (langer mag een fiets
niet op 1 plek staan) plaatsten controleurs eerst een nauwelijks
zichtbaar bandje aan het wiel van ‘verdachte’ fietsen. Als de fiets er
na zes weken nog steeds stond, werd er een sticker op geplakt. Eén
week later werd de fiets verwijderd.
Sarphatistraat
Het aanpassen van de Sarphatistraat naar een fietsstraat is volgens
de gemeente succesvol. De doorstroming voor fietsers is flink
verbeterd, zonder dat het autoverkeer vastloopt. De Fietsersbond
heeft toch nog het enige op te merken: Een beperking van het
autoverkeer en het instellen van een 30-km zone voor trams en
taxi’s zou de veiligheid nog meer verbeteren en de linksafslaande
fietsbewegingen van/naar de Roetersstraat moeten veiliger worden;
mogelijke verbeteringen zijn een linksafvak voor fietsers en noppen
op de trambaan om de snelheid van taxi’s af te remmen.
De Fietsersbond ondersteunt de suggestie om de 30 km aanduiding
op het wegdek een paar keer te herhalen. De borden ‘Fietsstraat’
zijn zo klein en hangen zo hoog, dat ze door de automobilisten niet
waargenomen worden.
Gezocht: Archiefmedewerkers
De Fietsersbond Afdeling Amsterdam heeft het gros van haar
40-jarig archief overgedragen aan het Stadsarchief, waar het voor
eenieder nu toegankelijk is.
Evengoed is een aanzienlijk deel nog achtergebleven. Dit deel
willen wij graag digitaliseren en hiervoor zoeken wij de hulp van
vrijwilligers. Zorgvuldigheid en enige vaardigheid met computers
zijn onze voornaamste eisen. De werkzaamheden vinden in
principe tijdens kantoortijden plaats, dinsdag, woensdag of
donderdag tussen 10 en 14 uur.
Voor info en contact: archief@fietsersbondamsterdam.nl

WG-plein 84, 020-6854794
amsterdam@fietsersbond.nl
www:fietsersbond.amsterdam

Wat ik hoor vanuit de discussies en
ambtswoninggesprekken over evenementen lijkt het nu
vooral te gaan over de overlast van decibellen, en minder
over de gezondheidsaspecten van de constante blootstelling
waar het bovenop komt.
Natuurlijk is er in de afgelopen decennia er ook veel
verbeterd. Hoewel nooit uit te bannen, kunnen criminelen
moeilijker in de Amsterdamse horeca investeren dankzij
de screenings van de BIBOB. Hoewel, die handgranaat
onlangs … Het Leidseplein krijgt een facelift in de jaren
negentig en nu ligt het al weer overhoop. De open gaten in
de Leidsebuurt uit een fotoreportage in 1983 zijn gedicht
of hebben een bestemming als speelpleintje gekregen.

Lopen in de Binnenstad
Steeds meer bewoners in het centrum verplaatsen zich te
voet. Het heeft voordelen: je ziet meer en het is minder
gevaarlijk. Hoewel dat laatste is betrekkelijk.
Mijn buurvrouw is op het Rokin enorm gevallen door een
onverwacht hoogteverschil in de bestrating. Ze viel heel
erg ongelukkig plat op haar gezicht. In Amerika zou een
letselschade-advocaat er een zaak van hebben gemaakt tegen
de gemeente. Mij is bekend dat op het Amstelveld bezoekers
(volwassenen en kinderen) zijn gevallen door de ongelijke
bestrating door de wortels van de bomen. Dat was mede
de aanleiding tot de wens van de gemeente dat de bomen
daar weg moesten in verband met eventuele claims. Mijn
buurvrouw wil dat niet. Hierbij een aantal voorbeelden van
slechte bestrating op het Rokin.
UW

Het is nu niet meer voor te stellen dat dit toeristische
uitgaansgebied in de zeventiger jaren nog een woonbuurt
was, waar ik nog een nacht in een kale koude politiecel
doorbracht na een kraakactie.
De langverwachte en beloofde aanpak van touringcars,
toegezegd in de jaren negentig, krijgt eindelijk vorm en op
een aantal plekken is de overlast sterk verminderd.
Op de Prins Hendrikkade daarentegen is de overlast enorm.
In het centrum wordt het doorgaand verkeer geweerd.
Veel issues van de jaren ‘80 en ‘90 staan nog recht
overeind, ze zijn zelfs verergerd: bewoners in de knel
door overlast van gebral, zwerfvuil, ongein, terrassen,
feestboten, evenementen, AirBNB, rare ‘winkels’ en
criminele investeringen in de bovenwereld. Junks en
dealers zijn weer helemaal terug in delen van het Centrum.
Handhaving blijft een ramp. Met woningen en onroerend
goed wordt een piramidespel gespeeld en gespeculeerd op
verdere prijsstijgingen. De krapte aan betaalbare woningen
is geëxplodeerd. Toen was het ‘maar’ 7 jaar wachten op
een betaalbare woning, nu is zelfs de mogelijkheid van
woningruil afgesloten door de torenhoge huurstijgingen.
Luchtverkopers
De luchtverkopers van het eind van de vorige eeuw hebben
dankzij liberalisering en flexibilisering hun vleugels verder
kunnen uitslaan. Waar ze rond de eeuwwisseling nog
ongelooflijk hoge bedragen konden vangen om werklozen
vage opleidingen voor te schotelen of te bemiddelen
zonder garantie op succes, richten ze hun pijlen nu op
gedupeerde Groningers (90% luchtverkoop) en migranten.
Door het verplichte inburgeringsexamen vormen ze een
makkelijke prooi voor goed verdienende luchtverkopers.
Het luchtverkopen is intussen geïnstitutionaliseerd. Van
banken tot de mega-aantallen communicatieadviseurs bij
de overheid.
Ik word steeds naarder van de gemeentewebsite.
Zonder link zijn heel veel pagina’s niet te vinden!
Het zoeksysteem werkt na -tig jaar nog steeds niet!
Tot mijn opluchting hoorde ik onlangs op radio 1 de eerste
discussie sinds jaren over het principe of leidinggeven een
apart vak is waarbij je geen verstand van de inhoud van het
werk hoeft te hebben. Misschien gaat het daarom op zoveel
plekken fout. De vakmensen moeten de adviseurs weer
gaan vervangen. Zij moeten meer ruimte krijgen om hun
vak uit te oefenen en inhoudelijk leiding te geven.
Amsterdammeren
P.S. Ga vooral stemmen op woensdag 15 maart!
Al is het maar om de macht te beperken van politieke
partijen waar u het niet mee eens bent.

Vernieuwing Nieuwe Zijde
In de afgelopen jaren is de deelraad in gesprek gegaan met
individuele bewoners en ondernemers in het gebied rond de
Spuistraat en de Nieuwezijds Voorburgwal.
Het is overduidelijk dat de bewoners willen dat de
Nieuwezijds een rustige plek blijft en geen (toeristische)
verblijfsruimte wordt. Daarna heeft de deelraad een visie
laten ontwikkelen. Helaas wel een sfeerbeeld met veel
horeca-terrassen! Er is geld voor herprofilering van het
zuidelijk deel: tussen Raadhuisstraat en Spui.
De besluitvorming en inspraak zijn ‘ergens’ in 2017 en de
uitvoering staat in de planning voor 2019.
In de tussentijd is ruimte voor ‘quick wins’, knelpunten
die al eerder aangepakt kunnen worden. Bewoners en
ondernemers wijzen gemeentemedewerkers tijdens
een schouw op fietswrakken, boomkransen, graffiti en
mogelijkheden voor gewenste speeltoestellen. Wil je actief
meedenken, neem dan contact op met Daniëlle Meiboom
06-4187 3360 of via d.meiboom@amsterdam.nl
www.amsterdam.nl/projecten/nieuwezijds-aanpak/
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Vertrouw je intuïtie en omarm je twijfels!

Bel of kom langs op ons spreekuur
Voor alle vragen over huren, wonen en VvE
aangelegenheden kunt u elke woensdag
van 14-17 uur en van 19-20 uur terecht op
het woonspreekuur, Recht Boomssloot 52.
U kunt ons ook bellen op 020-523 0130.
E-mail: centrum@wooninfo.nl
website: www.wooninfo.nl.

Veilig Thuis ............................ 0800 2000

(idem) ....................................... 624 11 11
Reiniging, Grofvuil, Fietswrakken
en Openbare Ruimte .............. 14 020

Meldpunt Horecaoverlast ..... 421 45 67

Fout geparkeerde auto’s
en touringcars of politie..........

Digitale meldingen openbare ruimte:
www.amsterdam.nl/mor
www.verbeterdebuurt.nl

Meldpunt Overlast te Water . 0900 9394

14 020

vrijwilligers en donaties hard nodig
om hulp aan zwerfkatten
te garanderen
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten -SAZ redt sinds 1994 zwerfkatten van straat.
Tot nu toe ving de SAZ 18.000 katten op.
Sinds 2001 zet de stichting zich ook in om
kwetsbare katten van minima en daklozen
te helpen. Zo’n 10.000 katten uit deze groep
werden inmiddels geholpen, waardoor er
veel minder katten op straat zijn beland.

Zwerfkatten kunnen veel ziektes overbrengen op
gezonde (huis)katten, waaronder zelfs vaak dodelijke
ziekten, zoals katten-aids en de uiterst besmettelijke
kattenziekte. Het werk van de SAZ gaat altijd door,
365 dagen per jaar. De 35 vrouwen en een paar mannen
die de opvang alle dagen per jaar open houden, werken
weliswaar bijna allemaal voor niets. Dat betekent niet
dat er geen geld nodig is voor opvang, ambulances,
voer, medische verzorging etc. Ongeveer 1/3 van het
benodigde budget wordt door de gemeente Amsterdam
verstrekt in de vorm van een subsidie. Ruim t2/3 van
het budget is afkomstig van donaties van particulieren
en bedrijven.
De vrijwilligers van de SAZ zetten zich 100% in voor
de verzorging van de katten, waardoor er weinig tot
geen tijd overblijft voor het werven van vrijwilligers en
donateurs.
amsterdamsezwerfkatten.nl

De stichting is voor 2/3 van zijn werk afhankelijk
van donaties. Het werk wordt bijna helemaal door
vrijwilligers gedaan. Aan beide is dringend behoefte.
Ondanks de indrukwekkende resultaten gaat het
werk van de SAZ dag en nacht door. Hoewel er naar
schatting nog ‘maar’ zo’n 1.000 zwerfkatten zijn
in groot-Amsterdam, kunnen dat er binnen 3 jaar
makkelijk weer 10.000 of nog meer zijn. Als er niet
wordt ingegrepen zou één stel zwerfkatten voor 2.000
nakomelingen kunnen zorgen binnen drie jaar tijd.
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Een particuliere huurder uit de Gravenstraat
moest ruim €400,- contractskosten betalen
voor een vrije sector huurwoning. Hij klopte
bij ons aan voor advies. Na enkele e-mails,
telefoongesprekken en een sommatiebrief is
uiteindelijk het volledige bedrag terugontvangen.
Particuliere huurders betalen vaak hoge kosten
voor het verkrijgen van een huurcontract.
Op grond van jurisprudentie is dit niet
toegestaan. Dergelijke kosten worden gezien
als verhuurkosten en komen dus geheel
voor rekening van de verhuurder. Met name
expats, die niet goed op de hoogte zijn van het
Nederlands recht, zijn vaak de dupe. Voorheen
moesten huurders vrijwel standaard een maand
bemiddelingskosten betalen voor het verkrijgen
van een particuliere huurwoning. Nu bij alle
bemiddelaars nagenoeg is doorgedrongen
dat dat niet legaal is, wordt regelmatig een
bedrag in rekening gebracht onder de noemer
‘contractskosten’. Maar ook dat is dus
niet toegestaan. Heeft u ook contracts- of
bemiddelingskosten betaald, meldt u zich
dan bij !WOON om de mogelijkheden tot het
terugvorderen te bekijken.

Sociaal Loket .......................... 255 29 16
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De van hoog naar laag regeling is verbeterd.
65plussers die op 2hoog of hoger wonen en
huren van een woningcorporatie, kunnen nu
via Woningnet op alle geschikte woningen met
voorrang in hun buurt reageren. 70plussers
kunnen ook hun huidige huurprijs meenemen
en hebben geen last van passend toewijzen.
Inmiddels zijn al diverse ouderen uit het centrum
naar een meer geschikte woning in hun buurt
verhuisd. Zodoende kunnen ouderen langer
zelfstandig thuis wonen. Wilt u meer weten en

ook gebruik maken van de regeling? Bel ons dan
of mail voor een afspraak met de wooncoach
van !WOON. Tel 020-523 0110 of wooncoach@
wooninfo.nl. Zie ook de rubriek Langer thuis
wonen op onze website www.wooninfo.nl.

14 020

We
es

!WOON organiseert op 30 maart om 19.30
uur de gratis VvE cursus startende kopers.
Ingegaan wordt waar je op moet letten als je een
appartement koopt in een gebouw waar een VVE
is: is ze actief, is er genoeg geld gereserveerd?
U bent welkom op de Gerard Doustraat 133.
Aanmelden kan via aanmelden@wooninfo.nl

K. Maas

Algemeen nummer ..................
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Alle Amsterdammers kunnen een bezoek van
de Energiecoach, een vrijwilliger van !WOON
aanvragen. De speciaal getrainde Energiecoach
vertelt bij u thuis hoe u energie kunt besparen
door bijvoorbeeld anders om te gaan met
verlichting en verwarming en u krijgt een
bespaarpakket. Advies en huisbezoek is gratis.
In het bespaarpakket dat de Energiecoach
meeneemt zitten o.a. radiatorfolie, tochtband,
een brievenbusborstel, een waterbesparende
douchekop en LED lampen.
Uit het bespaarpakket kun je gratis een keuze
maken uit producten ter waarde van € 15.
Aanvullend zijn de andere producten te koop
tegen 50% van de inkoopprijs.
Meer informatie over het aanbod van de
Energiecoach is te vinden op de speciale website
www.energiecoach.amsterdam. Je kunt daar
ook een huisbezoek aanvragen of je aanmelden
als vrijwilliger. Bellen kan ook: 020-523 0110

Januari 2017: Er blijken nog veel meer aanbieders van
vakantiewoningen op het internet te staan. De nieuwste
Iambnb. Aantallen van in totaal zelfs 30 sites doen de
ronde. Het is duidelijk dat bovenstaande getallen verre
van geflatteerd zijn en dat de situatie aardig uit de hand
aan het lopen is.

Gemeente Amsterdam

Ou

Op 1 januari zijn alle Wijksteunpunten, het
Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en het
Amsterdams Steunpunt Wonen samen gegaan
in één organisatie !WOON.
Als vanouds ondersteunen wij huurders en
bewonersgroepen. Daarnaast geven we ook
raad aan VvE’s en eigenaar-bewoners.
Onze nieuwe website: www.wooninfo.nl.

6 B&B vormt een uitzondering op alle andere vormen
van vakantieverhuur. Daar zijn geen klachten over.
Daar is de bewoner bij aanwezig en die let wel op dat
geen van bovengenoemde klachten voorkomen want
hij/zij is de eerste die er last van heeft. Ik vermoed dat
bij couchsurfing ook altijd een bewoner aanwezig is.
Om het allemaal nog ingewikkelder te maken: beiden
adverteren wel op de boosdoener airb&b.
De woningzoekenden in Amsterdam moeten gemiddeld
10 jaar wachten tot ze een geschikte woning krijgen.
Een toerist daarentegen vindt met een paar muisklikken
binnen enkele minuten onderdak in onze stad.
Vorig jaar hebben er 17,3 miljoen mensen de stad
bezocht en hebben ze er per bezoeker 1,9 nachten
overbleven. Dat is een verdubbeling in 10 jaar.
De prognose voor 2025 als er niet wordt ingegrepen is
30 miljoen.
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2 Het aantal hotelbedden in de stad is 54.840. Plus
de 36.582 bij de particulier is dat een capaciteit van
91.422 bedden, waarvan ongeveer drie kwart in de
binnenstad, zeg 68.567. Dat betekent dat er bij volle
bezetting flink meer toeristen dan bewoners in de
binnenstad overnachten. Het aantal inwoners in de
binnenstad is 86.400, waarvan zoals berekend 36.582
vaak elders bivakkeren Er blijven 49.818 over, bijna de
helft van het aantal dat er volgens de gemeente woont.
Deze situatie komt alleen voor tijdens hoogtijdagen en
festivals, maar dat zijn er nogal wat. Twee factoren zijn
niet meegerekend, nl het feit dat velen op meer dan één
site adverteren en het feit dat diverse adressen meer
dan 2 personen herbergen. Daar de aantallen bij zoeken
is niet te doen. Voor de komende jaren staan er nu al
1850 nieuwe hotelkamers in de planning dwz plus 3700
bedden.

5 In postcode gebied 1012 is shortstay geheel
verboden maar ook daar is een adres of vijf per straat
niet ongewoon. Het aantal varieert. Waar de één (soms
pas na drie jaar) wordt opgedoekt opent een paar
deuren verderop een nieuwe, wetende dat ze het wel
een jaartje uit gaan houden. Soms omdat men echt niet
op de hoogte is van het verbod.
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1 Het aantal Airbnb adressen is in 2014 verdubbeld.
In 2015 kwamen er 3.500 bij en de teller staat nu
op 14.000 adressen. Het is verreweg de grootste
aanbieder. Er is vorig jaar een site voor vakantieverhuur
bijgekomen: Couchsurfing, met 720 adressen in
Amsterdam. Wimdu had er in 2015 1620 en geeft nu
geen informatie meer over aantallen adressen.
Booking.com heeft 1371 appartementen en Graigs List
580. Alles bij elkaar gaat het in Amsterdam om 18.291
adressen. Met gemiddeld 2 bedden per adres zijn dat
36.582 bedden, waarvan het grootste gedeelte in de
binnenstad.

4 De handhaving moet aan onlogische en
onuitvoerbare regels voldoen. Als de airbnb gasten
geïnstrueerd zijn dat ze voor niemand open moeten
doen is erbij de gemeente meestal geen plan B.
Buiten schot blijven is heel makkelijk. Een periode
van meer dan een jaar van de eerste klachten tot het
beeindigen van een illegaal adres is geen uitzondering.
Op hetzelfde adres een jaar later opnieuw een illegaal
airbnb ook niet. Het is dweilen met de kraan open.
Bijna niemand weet het verschil tussen airbnb, B&B,
longstay, shortstay en couchsurfing.
Laat staan de regels die erbij horen.
Zelfs bij de gemeente zijn ze de draad af toe kwijt.
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New York en Berlijn hebben inmiddels wel
een juiste maatregel getroffen. Een maatregel
die in één keer alle overlast voorkomt: Alléén
vakantie verhuur toestaan als de bewoner in de
woning aanwezig is/blijft wonen. Alle andere
soorten vakantieverhuur zijn verboden met in
beide steden fikse boetes bij overtreding van het
verbod. Hieronder de redenen om actie te blijven
voeren om deze maatregel ook hier in te voeren,
de belangrijkste is de laatste, nummer 6.

3 Het aantal klachten van Amsterdammers over
toeristen als buren is groot.(drank, drugs, lawaai,
vuilnis, angst voor brand) Er is geen hotel receptionist
die de boel in de gaten houdt. Mensen durven zelf
niet op vakantie te gaan uit angst dat de toeristen de
buitendeur van het gemeenschappelijk trapportaal wijd
open laten staan, of met kaarsen per ongeluk brand
stichten.
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In November 2016 komt Amsterdam na lang
onderhandelen met airb&b overeen dat men
gaat contoleren op een maximale verhuurduur
van 60 dagen en het illegale woningaanbod
van de site zal verwijderen. Dit zal moeten
gaan gebeuren in goed vertrouwen.
Er is geen enkele controle op. Bovendien kan
elke vakantie verhuurder zijn woning na 60
dagen op een andere site plaatsen. Hebben de
onderhandelaars dit niet ook bedacht?
Wat schieten we hier mee op?

www.mirmethode.nl
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