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de panden met raambordelen op en zette 
ze in de verkoop.
Naarmate nieuwe bewoners hun intrek 
namen, veranderde geleidelijk het karakter 
van de straat. De gezamenlijke buren 
zorgden ervoor, in nauwe samenwerking 
met de gemeente, dat de Bergstraat 
volledig nieuw werd ingericht. Het werd 
er verkeersluw en voetgangersvriendelijk. 
Fraaie bloemenbakken, door de gemeente 
geleverd, veranderden de straat in een 
groene oase. De bewoners besloten deze 
opmerkelijke transformatie te markeren 
met een kunstwerk. 
Beeldhouwer Caroline Kampfraath werd 
gevraagd voorstellen te doen voor een 
beeld dat deze omvorming tot uitdrukking 
zou brengen. Zij kwam met het idee 
van een naaister, die de prostitutie, de 
kleine neringdoenden en de naaiateliers 
van het verleden met de huidige tijd 
verbindt. Caroline en haar man zijn 
ervaringsdeskundigen; in 1987 namen 
zij de avontuurlijke stap een voormalige 
hoerenkast in de toen nog ruige Bergstraat 
te kopen. Sindsdien zagen zij de vele 
veranderingen aan zich voorbij trekken. 
Carolines voorstel werd enthousiast door 
de buren omarmd en daarmee begon 
het project De Naaister: het model, de 
technische specificaties, de begroting, 
een AT5 uitzending over het project, 
subsidieverlening van het Amsterdamse 
Fonds voor de Kunsten, vergunning van 

Welstand en Monumenten, gesprekken 
met de bronsgieterij en de aanvraag voor de 
plaatsing van het bronzen beeld aan een van 
de gevels. Een bedrag van €4.000, zijnde 
25% van de totale kosten, moet door de 
initiatiefnemers zelf opgebracht worden. 
Sponsoractiviteiten werden op touw gezet: 
een buurtborrel, een serie lezingen, een 
buurtdiner en het uitbaten van Dixie wc’s 
tijdens Koningsdag brachten de helft van 
het benodigde geld binnen. Maar er is nog 
een gat van €2.000 en alle bijdragen aan dit 
prachtige project zijn meer dan welkom. 
De onthulling van het beeld zal hopelijk in 
september plaats vinden.

B U U RT K R A NT Z EV E N

B U U R T B O R R E L   Ontmoet je buurtgenoten 
in Die Port van Cleve, (Maximiliaan) op de hoek 
Molsteeg-NZ Voorburgwal, elke laatste maandag 
van de maand vanaf 17.00 uur en praat verder 
tijdens de prettig geprijsde maaltijd. 
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Hans Bergmans 

‘De doorsnee buurtbewoner zal even 
moeten zoeken om de Bergstraat te 
vinden. Het is een charmante, groene 
straat tussen Singel en Herengracht, 
even ten Noorden van de Torensluis.
Maar zo keurig aangeharkt als het zich 
nu presenteert, is het niet altijd ge-
weest.

Niet lang geleden omschreef een 
stadsdeelraadslid het als ‘een 
rotte kies in de binnenstad 
waar ik snel langsloop’. Dat 

verwees naar de junks, de drugshandel, de 
kraakpanden en vooral naar de souteneurs 
en prostituees die in ruime mate 
voorhanden waren. Mede dankzij een 
burgerinitiatief heeft zich hier in korte tijd 
een radicale omslag voorgedaan. Project 
1012, waarmee de gemeente de criminele 
concentratie van prostitutie en coffeeshops 
wilde doorbreken, verwees niet alleen 
naar postcodegebied 1012, maar ook naar 
specifieke straten, zoals de Bergstraat. De 
gemeente ging doortastend te werk, kocht 

De kroon op een 
getransformeerde 
straat

i amsterdam?
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Gulle bijdragen graag naar rekening 
NL28RABO0327104988 t.n.v. R. Zwerink, o.v.v. 
De Naaister of neem contact op met Rob Zwerink: 
0651831267 of  bergstraatnaaister@gmail.com. 

   De Naaister

 

de Bergstraat
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Krabbels Marijke Winnubst

Als de dAg vAn toen...

Sinds ik me in ons territorium slechts 
met slepende pas kan voortbewegen, 
bedwelmende wafelgeuren de bloedsuiker-
spiegel doen pieken, trek ik eropuit met de 
wandelclub op zoek naar rust en troost bij 
tsjilpende vogels en boomgeruis. Deze zon-
nige zondagmorgen nemen we de tram naar 
de Watergraafsmeer waar we bij De Nieuwe 
Ooster uitstappen.
Ook onze verre voorzaten snakten naar rust 
en zuivere lucht. Tientallen rijke Amster-
damse kooplieden bouwden in deze groene 
oase, die na de inpoldering was ontstaan, 
formidabele optrekjes en lusthoven, waarvan 
het landgoed Frankendael als enige is over-
gebleven. 
We wandelen Betondorp in waar de voetbal 
ging rollen voor Cruijff, onbewust dat hij 
het zou schoppen tot de meest bevlogen en 
geliefde veldheer aller tijden. Terwijl om de 
hoek Van het Reve zich boog over zijn getroe-
bleerde jeugd:‘Laat alle hoop varen, vrees 
gevaar en eenzaamheid, de huizen evenzo 
grotten en holen, bewoond door onbereken-
bare demonen’.
In werkelijkheid zie ik slechts fleurig uit-
gedoste Surinamers zich doelbewust haasten 
naar een doosvormig bakstenen gebouw 
met losstaande klokkentoren: de Koningskerk 
(1956) waarin De Broederschap vol overgave 
de Heer ritmisch toejuicht.
De reviaanse ‘holen en grotten’ waren, in het 
sociale universum van Wibaut, een eldorado 
voor de arbeidende sloeber, die opeengepakt 
crepeerde in lekkende krotten en vochtige 
kelders.
In de jaren zestig verrees als goedkope 
tijdelijke oplossing de wijk Jeruzalem. Duplex 
woningen in hofjesstructuur, piepkleine witte 
huisjes met een zuidelijke signatuur. Hier 
ook zorgden de bekende architecten van 
‘het nieuwe bouwen’ voor ruimte, rust en 
groen. Geen wonder dat de bewoners als tij-
gers hebben gevochten tegen de rigoureuze 
sloopplannen van Rochdale. Als geschenk 
kreeg de wijk in 2010 de status van rijks-
monument en de bewoners de bijpassende   
huurverhoging.
In dit vroege jaargetij nog geen overdadig 
getsjilp en boomgeruis. Maar wel vlak voor 
mijn neus een piepklein musachtig vogel-
tje, dat naar de edele naam winterkoninkje 
luistert, althans volgens de fotograferen-
de vogelaars in het park. En natuurlijk de 
ooievaars op de fabriekspijp, de schijtende 
reigerkolonie en pluizige pulletjes, luid pie-
pend in het kielzog van moeder eend.

Els Willems

E
en traploze woning lijkt binnen 
onze buurt een schaars artikel en 
daardoor raakt het stadsdorp haar 

bestuurders kwijt. Na Henny Brouwer 
en Gemma Crijns, gaat nu ook Ella 
Kruzinga om deze reden Buurt 7 
langzaam verlaten. 
‘Langzaam’, want hun betrokkenheid 
(bij deze buurtkrant en/of) bij ons 
stadsdorp blijft. 
Al zit Ella midden in de verhuizing, 
toch maakt zij een Nieuwsbrief en 
stuurt zij berichten rond om ons te 
herinneren aan de periodieke koffie-
inloop en aan de buurtborrel. 

Voor wie het nog niet wist: Koffie-inloop op elke tweede donderdag van de maand 
10.30-12.00 uur bij café Hegeraad, Noordermarkt 34.
Buurtborrel, met goedkope eetmogelijkheid daarna, elke laatste maandag van de maand, 
17.00-19.00 uur in Die Port van Cleve, Nieuwezijds Voorburgwal/hoek Molsteeg.

Er worden nu nieuwe mensen gezocht: voor het bestuur, voor de ledenadministratie, voor 
het bijhouden van de website en voor de nieuwsbrieven. Want dat alles deed Ella. Vooral 
haar fantastische, uitgebreide nieuwsbrieven worden door de stadsdorpers hogelijk 
gewaardeerd. We zijn daardoor op de hoogte van alles wat er speelt: de bijeenkomsten 
in de Westerkerk, de activiteiten van de bestaande ‘Thuis in de buurt’ groepen, zoals 
leeskringen, cultuurburen, uiteten, klaverjassen, wandelen; en ook van de nieuwe ideeën: 
samen naar een museum, samen muziek maken.
Deze groepen beogen de onderlinge contacten van buurtgenoten te verstevigen, maar 
er is meer. Er zijn groepen die zich bezighouden met zorg en met wonen, deze gaan 
nu gezamenlijk verder. Er is een SMS-cirkel. Er wordt gekeken naar het oprichten van 
hulpgroepen als antwoord op hulpvragen en er zijn adressen gezocht en gevonden van 
vakmensen voor klussen. 
Bel voor deze adressen: 6242056.

Voor verdere vragen geeft de website www.stadsdorpbuurt7.nl alle informatie. 
Wil je actief worden, meld je dan aan: 
contact@stadsdorpbuurt7.nl of telefonisch 06 462 56 412. 

StadsdorpBuurt7 
heeft last van  
trappen

Ella Kruzinga gaat de buurt langzaam verlaten
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Ella bEdankt!
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Hanna Lantinga

Al jaren liggen zij vergeten en verslonst onder de Multatuli-
brug. Een gewelfde ruimte behorend tot Unesco werelderf-
goed. Maar geen licht, geen water, geen wc, aldus sporadisch 
gebruikt voor jazzsessie of borrel en na de incidentele opflak-
kering opnieuw verweesd achtergelaten. Tot op 8 september 
vorig jaar studenten de kelders kraakten en StadsdorpBuurt7 
in haar zoektocht naar een laagdrempelige ontmoetingsplek 
het nakijken had. Dachten we. Maar nee, toch niet. Het 
gebruik van de kelders kwam juist in een stroomversnelling.

D
e studenten van het Spinhuis Collectief  hadden bij de kraak ad- 
vies gevraagd aan de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad (VVAB) om schade aan het monument te voor-

komen en een brief aan burgermeester Van der Laan gestuurd. 
De stedelijke autoriteiten besloten niet tot uitzetting maar 
begonnen, bijgestaan door de VVAB, intensieve overlegrondes met 
vertegenwoordigers van StadsdorpBuurt7, Brug9Buurt en Spinhuis 
Collectief, leidend tot plan Torensluis Collectief in wording en Nieuw 
leven voor de Torensluis. 
Stadsdeel Centrum is eigenaar van de Torensluis en uiteindelijk 
moet het DB de overeenkomst met participerende gebruikers aan 
de bestuurscommissie ter goedkeuring voorleggen. Op 29 maart 
dit jaar maakte de commissie kennis met voorlopige plannen en de 
reacties waren positief.

Een adembenemend project, dit overleg tussen drie zo 
verschillende groepen behept met hetzelfde hevige verlangen de 
Torensluiskelders voor hun leden open te stellen. Het Spinhuis 
Collectief opende de kelders voor heel Amsterdam, en vooral 
misdeelden. StadsdorpBuurt7 beperkt zich tot haar eigen buurt 
met haar maandelijkse borrel, koffie-inloop, leeskring, klaverjas 
en andere groeps- en themabijeenkomsten. Brug9Buurt richt zich 
op bewoners en ondernemers rond de Torensluis voor wie op 23 
november 2014 in de kelders een borrel was georganiseerd.
Er bestaat inmiddels een lijst gemeenschappelijke punten, 
samen te vatten door trefwoorden als thuishonk, inspirerende 
ontmoetingsplek, sociale cohesie, geen overlast, niet commercieel, 
lage kosten, vrijwilligers. Al liggen nog wat precaire kwesties 
open, er is reeds een opzet voor  organisatiestructuur, financiering 
en beheer. Het project is inspirerend snel van de grond gekomen. 

Onderweg naar de kelders bespeuren we in de bestrating een 
lichte rechthoek: contouren van de Jan Roodenpoortstoren, die 

eens op deze brug stond. Aan het Singel leidt een lastige trap  naar 
de benedenkade en achter het gordijn dalen we verder af naar 
een kelder met meubilair geplukt van de straat. Onder tl-licht in 
de verte, scharrelen Tom en Justin rond een butagas comfoor en 
verder lopend botsen we tegen het gordijn waarachter de tweede 
donkere kelder ligt, functionerend als cinema en slaapruimte. 
‘Vrijdag soepdag’ zegt Justin en biedt gratis soep aan in ruil voor 
een donatie.
En dan middenin de romantische gewelven van de Torensluis 
denkend aan de ongemakkelijke trappen ernaar toe en aan 
misdeelden van het Spinhuis Collectief, zie ik ineens een herbouwde 
toren op de Multatulibrug met een lift waaruit een rolstoel de 
kelders binnenrijdt, volgende project?
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De romantische kelders 
van de Torensluis

Een lichte rechthoek: contouren van de Jan Roodenpoortstoren

Le Cingle, La Tour de Jan Rooden-Port
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Marijke Winnubst

Zij werken er hard voor, keihard, maar dan hebben ze ook wat: 
ontelbare pizzeria’s, steakhouses en Ice Bakery’s in de 
binnenstad met een giga omzet om opnieuw te investeren in 
het consumentisme van laagwaardig voedsel. 

E
én zo’n overijverig horecabaasje is Roberto Fafa, de pientere 
bedenker van het ijswafelwinkelconcept: Ice Bakery. Zijn 
consigliere (dat kan niemand zijn ontgaan) is Don ‘Nutella’, 

Michel Ferrero (1925-2015) een fortuinlijke Italiaanse chocolade-
fabrikant, die de hele wereld wist te veroveren met zijn 
hazelnootpasta. Deze wereldwijde zegetocht van het merk wordt 
nu schaamteloos gebruikt voor een eigen verdienmodel door alle 
soortgelijke wafelwinkels. 
Wat de verbeelding al niet vermag. Maar let op: Fafa gaat zich nu 
storten op de Nederlandse variant van Nutella. Naast Madame 
Tussaud opende hij de eerste winkel: Duo Penotti,  geen concurrent 

dus, hetzelfde recept, alleen uit een potje met twee kleuren.
De razendsnelle groei van de 80 verkapte horecagelegenheden 
is een prachtig staaltje van ‘participatie’ tussen ondernemers, 
absurdistisch huuropdrijvende vastgoedjongens (marktconform?) 
en de neoliberale politiek van D’66 en VVD (faciliterend en liberaal 
naar boven en paternalistisch en autoritair naar beneden).
“Een duurzame binnenstad, waar arm en rijk door elkaar 
wonen, waar de economie authentiek is, met veel verschillende 
bedrijfstakken en waar bezoekers zich welkom voelen.”
Met deze idyllische uitlating van Boudewijn van Oranje (Parool, 
april 2014) ga ik, gewapend met pen en papier, de buurt in.
Het Damrak (De Rode Loper) telt (naast het Victoria) 4 twijfelach-
tige hotels, 21 identieke fastfoodtenten en 12 souvenirwinkels,  
5 wisselkantoren, 3 gokhallen én duizenden chagrijnige toeristen, 
terwijl het zonnetje staat te stralen als in een reclamespot. 
Ik begrijp dat wel: er valt niets te beleven aan diversiteit van 
traditionele negotie, lokale bevolking, behalve dan agressieve 
fietsers en scooterrijders en rijen wachtenden van je eigen soort. 
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De macht van de verbeelding
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Ina Wilbrink

Of het nog goed komt met de veelbezongen balans tussen 
wonen, werk en recreëren? De hierboven beschreven rond-
gang door onze buurt stemt niet tot optimisme. 
Maar vergeleken bij twee, drie jaar geleden, toen de inzet 
van onze bestuurders en politici nog vooral gericht leek op 
topscores in alle internationale rankings, is er in elk geval 
meer balans in de discussie. 

B
ewoners die klagen over overlast, massale woningonttrekking 
en verschraling van voorzieningen worden niet meer 
achteloos verwezen naar het spreekwoordelijke ‘hutje op de 

hei met een hek erom’. Politieke partijen buitelen over elkaar 
heen met plannen en initiatieven, in mei 2015 schetst het college 
in het startdocument Stad in balans de hooflijnen van een nieuwe 
aanpak: groter, slimmer, anders en samen. 

Jan van de Borg, hoogleraar stedelijke economie en toerisme aan 
de universiteit van Venetië signaleert dat het frustratieniveau 
op sommige punten in de stad al een kritische grens bereikt, 
maar wethouder Kasja Olongren toont zich in een stadsgesprek 
over Amsterdamse drukte in de Balie nog steeds optimistisch  
over de effectiviteit van het nieuwe beleid. De komende tijd 
wordt die effectiviteit met de uitkomsten van experimenten 
en onderzoeken aangescherpt. Ze bekent de snelheid van 
ontwikkelingen te hebben onderschat en roept bewoners op 
hun broodnodige ervaringskennis in te brengen en aan te geven 
hoe de stad hen in specifieke knelpunten kan ondersteunen. 
Voorzichtig optimistisch blijft ook Els Iping van de Vereniging 
Vrienden van de Amsterdamse binnenstad (VVAB) in een 
nabeschouwing op de vertoning van The Venice Syndrome, in 
het kader van de actiemaand van FAIRcity. De teloorgang van 

Venetië en het verdriet van de bewoners daarover is aangrijpend,  
maar Iping is ervan overtuigd dat wij het in Amsterdam 
niet zover laten komen. ‘Verzet heeft zin!’, is de lering die 
ze trekt uit de strijd die de VVAB al sinds 2014 voert tegen 
de ‘pretparkisering’. Door actie te voeren tegen de bierfiets, 
hottug en de amfibike, maar ook door een eigen balansnota op te 
stellen en samen met Amsterdam City, het MKB en de horeca 
een pakket aan maatregelen tegen de drukte te ontwikkelen.  

Ook tussen andere groeperingen en bewonersinitiatieven ont-
staan steeds meer dwarsverbanden. Het al genoemde FAIRcity  
riep mei uit als actiemaand tegen de eenzijdig economische 
invalshoek van het Pact van Amsterdam, een Europese agenda 
voor leefbare steden. Op de slotmanifestatie op 29 mei worden 
uiteenlopende alternatieven voor een open en eerlijker Amsterdam 
gelanceerd,  waaronder ook het idee voor een FAIRbnb. 
De aanpak van Wij-Amsterdam, een platform van en voor 
buurtorganisaties, onder andere ook de in onze omgeving actieve 
Bewonersgroep Grachten9+, is minder activistisch. Wij-Amsterdam  
wil bijdragen aan een duurzame, leefbare en vooral bewoonbare 
Amsterdamse binnenstad en aanpalende wijken. Kritisch,  
constructief en zoveel mogelijk in goede samenwerking met de 
gemeente en andere partijen. Mooi samengevat in een speelse 
variant op het citylogo: van de ‘I’ van individueel winstbejag naar 
het ‘Wij‘ van samen voor een levende stad. 

Meer weten?  

wswonen.nl/meldpunt/vakantieverhuur
insideairbnb.com
amsterdamsebinnenstad.nl
wij-amsterdam.eu
faircity.amsterdam 

Samen voor een levende stad 

Wil je ontsnappen en naar de bloembollen, ‘die heerlijke bollen, 
waar je sprakeloos van kan genieten’, word je vliegensvlug in een 
overvolle bus gestouwd of je verliest de gids uit het oog, weg bus en 
daar sta je dan, moederziel alleen met z’n tweeën.
Tours & Tickets kan daar helemaal niets aandoen, ze is vlijtig genoeg. 
Ze heeft zich binnengedrongen in 16 souvenirwinkels alleen al in 
onze buurt en, samen met rederij ’t Smidtje,  Lovers Canal Cruises 
overgenomen. Tot de vloot gaat verduurzamen: houd ramen en 
deuren gesloten. 
De Nieuwezijds heeft niet die drukte, wél een vleugje meer 
authenticiteit, maar blijft een reservoir vol onbenulligheden, 
aangevuld met onduidelijke minimarktjes, zonder waarneembaar 

bestaansrecht, Chinese massagesalons en een 6-tal bike rentals, 
evenals de Spuistraat. Op de loer ligt een nieuw gevaar: scooter 
rentals. Ik verbeeld me: een roedel fastfoodtoeristen, stoned en 
dronken naast elkaar op het fietspad, op zoek naar een goedkope 
wip en een snelle snuif…  

Maar er daagt een sprankje hoop, tenminste als we allemaal de 
enquete van de onafhankelijke evaluatie- en adviescommissie 
invullen.  

Surf naar www.amsterdam.nl/evaluatieBS en laat het voltallige gemeentebestuur 
weten hoe we het huidige beleid waarderen.
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Uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl

LUNCHpAUZECONCERTEN aanvang 13:00 uur toegang vrij
3, 10, 17, 24 juni en 1, 8 15, 22 en 29 juli diverse orgelconcerten

BENEFIETCONCERT 7 juni 20:00 - 22:30 uur
Concert voor Syrische vluchtelingen in Zuidoost Turkije met optredens van
Kwarteit Tangata, Piano, Bandoneón, Contrabas 
Opera Zanger  Reza Ranzayman met de piano begeleiding 
Armeense Zangeres Ilda Simonian met Piano begeleiding 
Monir Goran met ud en eventueel viool. 

THE CHICAGO MASTER SINGERS 4 juli 20:00-21:00, toegang vrij
Dirigent: dr. Alan Hetherington

 COLOFON

W E S T E R K E R K  A G E N D AV R A G E N  E N  K L A C H T E N  O P E N B A R E  R U I M T E

Hofjes-en pleinconcerten Jordaan 2016

S
lecht nieuws is dat het wijkcentrum een andere locatie moet 
zoeken per 1 maart 2017, omdat De Key het gebouw, Nieuwe 
Doelenstraat 55, heeft verkocht. 

Beter nieuws zijn de volgende Buurtenoverleggen, waarbij 
iedereen welkom is, op het oude adres:

•  6 juni 20.00 uur komt wethouder Kajsa Ollongren, zij kan 
antwoorden op vragen over toerisme, de vele Nutellawinkels,  
Airbnb e.d.

•  16 juni 19.30 komt wethouder  Laurens Ivens, hij gaat over wonen, 
dus ook over illegale hotelverhuur van woningen.

•  23 juni 19.30 zijn sprekers uitgenodigd, die ideeën hebben hoe 
Amsterdam nog autoluwer kan worden.
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Sluitingsdatum advertenties:
15 juli 2016
Kopij vóór 10 juli 2016 sturen naar de 
eindredactie. 

De redactie van BUURTKRANT ZEVEN 
acht zich niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van de gepubliceerde artikelen.

Nieuws van het Wijkcentrum d’Oude Stadt

D
e eerste concerten zijn achter de rug. Op de volgende zondagen 
kunt u nog concerten bezoeken: 

12 juni, om 13:00 uur 
26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 aug, 28 aug, om 15:00 uur

Voor nadere informatie over locatie en optredende musici: 
www.jordaanweb.nl

gebied west: 
Gebiedscoördinator Barbera Lavell: blavell@amsterdam.nl, tel. 06 306 95 193

Gebiedsbeheerder Immelien Visser: immelien.visser@amsterdam.nl, tel. 06 513 99 583

Gebiedsbeheerder Ron Onsia: r.onsia@amsterdam.nl, tel. 06 129 90 705

gebied 1012:
Gebiedsbeheerder Roel Plugge, r.plugge@.amsterdam.nl, tel. 06 517 14 579

Gebiedscoördinator Joris Bokhove, j.bokhove@amsterdam.nl, tel.06 13696031

Omgevingsmanager: Chris Seinen, c.seinen@amsterdam.nl, tel 06 288 83 440

Open dag nieuwe politiebureau Nieuwezijds Kolk
De Open Dag voor buurtbewoners zal 
plaatsvinden op donderdag 23 juni a.s.

Tijdstip is nog niet bekend.
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N U T T I G E  N U M M E R S
AlARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed....... 112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal............. 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen) .................. 592 34 34
Centrale doktersdienst (nacht) ........................ 088-30030 600
Eerste Hulp O.L.V.G. .................................................. 599 30 16

geMeente
Algemeen Informatienummer Amsterdam ..................... 14 020
Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht .........................  553 05 21 
Klachten bestrating (openbare ruimte).................... 551 95 55
Meldpunt overlast binnenstad/terrassen/horeca  14 020
Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn ............. 421 45 67 
Openbare verlichting ............................................... 597 26 26
Meldpunt discriminatie.............................................   638 55 51 
Meldpunt overlast te water - ook voor putzuigdienst/
storingen www.waternet.nl - 24 uur per dag ........ 0900-93 94
Meldpunten overlast short stay:  .................................... 14020
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen
Wijksteunpunt wonen: www.meldshortstay.nl 
Reiniging – grofvuilvragen - klachten 

reinigingspolitie ........................................................ 256 35 55 
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) ...... 0800-70 00

HUlPdIensten en AdvIes
Gemeentelijke Ombudsman....................................... 625 99 99 
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld.......................... 611 60 27
Wijkcentrum d’Oude Stadt ....................................... 638 22 05
Kindertelefoon [gratis] ........................................... 0800-04 32 
Juridisch Loket........................................................ 0900–80 20
Amsterdams Steunpunt Wonen................................. 523 01 30
Huurspreekuur .......................................................... 622 42 55
Huurteam Binnenstad ............................................... 421 48 68
Thuiszorg Amsterdam .............................................  0900–95 51
Centram v/h Blankenberg Stichting .......................... 557 33 33
Blokkeren bankpassen en pincodes ........................ 0800–03 13
Dierenambulance ............................................. 0900–210 00 00
Ongedierte Bestrijding GG&GD ................................. 555 56 00
Geluidsoverlast Schiphol .......................................... 601 55 55
Bureau Brandveiligheid ............................................ 555 66 66
Liander, storingen gas en electriciteit...................... 0800–9009
Sociaal Loket (Zorg & Samenleven, Participatie, 

Zorg & Overlast, Taalwijzer) ..................................... 256 48 00
Stadsdorp Buurt Zeven:  
www. stadsdorpbuurt7.nl.................................. 06 4625 64 12

BUURtRegIsseURs en geBIedBeHeeRdeRs
Gebiedbeheerder Stadshart Noord -
Roeland Plugge ................................................. 06 517 14 5 79
e-mail: rplugge@centrum.amsterdam.nl
Gebiedbeheerder Westelijke Grachtengordel - 
Immelien Visser ................................................. 06 513 99 583
e-mail: ivisser@centrum.amsterdam.nl 
Buurtregisseur Stadshart Noord, 
Harm Versloot .................................................... 06 531 97 227
e-mail: harm.versloot@amsterdam.politie.nl 
Buurtregisseur Nieuwendijk, Chris Merks .......... 06 200 35 225
e-mail: christiaan.merks@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel, 
Piet Zwaneveld ................................................. 06-53 34 69 63 
e-mail: piet.zwaneveld@amsterdam.politie.nl 




