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Verdwenen en
vergeten
begraafplaatsen
Hans Bergmans

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.
27 maart ■ 24 april ■ 29 mei ■ 26 juni ■

tjes

De Dame

wat is een
ellendige?

al sla je
me dood.

Daar waar eens de ellendigen begraven werden
De zerkenvloer geeft een goed beeld van
de variëteit en rijkdom van de grafstenen.
Wanneer tijdens een begrafenis de
grafsteen gelicht moest worden, kwam
er een ondragelijke stank vrij. Vandaar
de uitdrukking rijke stinkers. Voor de
arme, maar onbesproken, parochianen
kwam er een gewijde begraafplaats, het
Nieuwezijdskerkhof aan de zuidkant van
de kerk. En er kwam een tweede dodenakker
bij, het ongewijde Ellendigenkerkhof,
Deze begraafplaats, op de plek waar nu het
terras van het Nieuwe Café is, was bestemd
voor misdadigers, waaronder ketters
zoals de wederdopers, terechtgestelden,
zelfmoordenaars en onbekende lijken. Een
enkeling bedacht een andere toepassing: In
het blijspel Warenar van P.C.Hooft begraaft
de gierige Warenar zijn pot met goud op
het Ellendigenkerkhof.
Het Nieuwezijdskerkhof werd gesloten
vanwege de bouw van het nieuwe
stadhuis. Kort daarna hield ook het Ellendigenkerkhof op te bestaan, maar de
herinnering eraan duurde voort in de
Ellendigensteeg. Vanwege aanhoudend
bezwaar van de bewoners werd in 1865
de steeg omgedoopt naar Eggertstraat,
vernoemd naar Willem Eggert die in 1400
de grond schonk voor de Nieuwe Kerk.
De derde verdwenen begraafplaats in onze
buurt is het Westerkerkhof. De prestigieuze
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Westerkerk van bouwmeester Hendrick
de Keyser was een belangrijk onderdeel
van de derde stadsuitleg (1613 – 1625).
Hierdoor kwam een nieuwe begraaflocatie
ter beschikking. Zelfs twee jaar vóór in
1620 de bouw van de kerk begon, werd
hier de eerste overledene begraven. Zoals
bij de Nieuwe Kerk het geval was, kregen
vele notabelen hun laatste rustplaats in
de kerk, waaronder Rembrandt. De
minder bedeelden kregen een plek op het
kerkhof, dat ten noorden en oosten van
de kerk lag en liep van de Keizersgracht
tot de Prinsengracht. De begraafplaats
© Ingrid de Groot

I

n Buurt Zeven bevonden zich namelijk drie van de vijftien verdwenen
kerkhoven in de binnenstad. Het
eerste kerkhof van Amsterdam
ontstond rond 1300 bij de latere Oude
Kerk. In deze tijd waren begraafplaatsen
niet de keurig aangeharkte ruimtes zoals
wij die kennen; doden werden zonder
steen of kruis begraven en het veld werd
als gemeenschappelijke ruimte gebruikt
waar vee graasde, kinderen speelden,
men elkaar trof en de was werd gebleekt.
Kerkhoven werden zelfs gebruikt voor
markten en feesten.
Een eeuw later werd de Sint Catharina
of Nieuwe Kerk gebouwd. Rijke en
vooraanstaande burgers kochten een
familiegraf in de kerk, liefst zo dicht
mogelijk bij het hoofdaltaar.

© Ingrid de Groot

Wanneer we op de Dam of op de Westermarkt lopen, hebben we geen notie
dat onder de bestrating nog restanten
liggen van laat-middeleeuwse Amsterdammers.

was omgeven door een muur en aan de
Keizersgrachtkant stond een classicistisch
poortje, gedecoreerd met treurende
putti. Tegenwoordig is deze poort op de
Prinsengracht links van de Westertoren te
bewonderen.
Tijdens de grote pestepidemie van 1655,
met 15.000 doden, werd besloten het toch
al te klein geworden kerkhof uit zowel
hygiënische als praktische overwegingen te
sluiten. De vrijgekomen ruimte werd bij de
markt getrokken. Veel later werd hier het
homomonument geplaatst.

Marijke Winnubst

wie is de mol?
Hoewel de Amsterdammer van oudsher
bekend staat als een lastig sujet, heeft
menig bekwaam bestuurder zich betrokken
gevoeld bij de stad en zijn samenleving,
zelfs de veel geplaagde Samkalden noemde
Mokummers een bloedwarme gemeenschap.
Maar sinds de stad een product is geworden
van een verpletterende marketing, zakt het
goede humeur van de bewoner tot onder
Amsterdams Peil. Lees de hartenkreten in
buurtkranten en de agendapunten van Stadsdorpen erop na.
De jaarlijkse 17 miljoen bezoekers – moet
groeien naar 23 miljoen – zorgen voor significante druk op de burger en zijn directe
leefklimaat terwijl de bestuurders zich
verschuilen achter stapels statistieken. Ook
al zijn ze (on)willig, ze zijn bovendien stuurloos en het lijkt erop dat het voorlopig zo
blijft. Dit is de vernietigende eindconclusie
van het rapport Brenninkmeijer (2016): B&W,
de raad en BC’s (Bestuurscommissies) functioneren niet. Het zit muurvast in partijpolitiek
gekonkel onderling en verziekt de democratie en communicatie met de burger.
Noem de megalomane hoteldrift en de
catastrofaal woning-onttrekkende verhuur. De
regelrechte leugen ’hotel-stop… tenzij’ verbloemt dat er de komende jaren nog achtenzeventig (!) goedgekeurde hotelprojecten
bijkomen, naast de ongedocumenteerde
malafide toeristenverhuur van huisjesmelkers
en de banale huuropdrijvingen van vastgoedbluffers. Wijkcentrum d’Oude Stadt moet plots,
voor 160 m2, van € 18.000 naar € 75.000 per
jaar neertellen. De gemeente verdomt het te
betalen, de zwarthandelaar niet.
Na jarenlange ontkenning van overlast
wordt er nu een klucht opgevoerd met
nietswaardige handhavers, een klungelige
verhoging van toeristenbelasting om de
’backpacker’ de stad uit te krijgen, en een
bestuurswijzigingsvoorstel, (helaas) aangedragen door het rapport Brenninkmeijer:
de gekozen BC.’s -in 2014 aangetreden
ter vervanging van de stadsdeelraden- te
verwisselen met aangewezen ’handlangers’
van de Stopera.
Dus de oren en ogen van de buurt, moeten
plaats maken voor de dictatuur van het neoliberalisme, met alle kwalijke gevolgen van
dien.
De belegen yuppen-D’66 is de mol. Zij heeft
haar politieke verkiezingswinst gestoken in
het zakenbelang ’City Marketing Metropool
Amsterdam’ (sic) en tientallen stakeholders,
die de sturende macht hebben overgenomen.
De Bestuurscommissies moeten blijven.

Geef terug, onze gapers!
Hanna Lantinga

Oproep aan de dief die in september de gaper
jatte uit de etalage van het drukke café De
Vergulde Gaper. Oproep aan de dief die in
november de gaper van de gevel boven
Drogisterij het Heertje losschroefde, hem uit
zijn vingers liet glippen en een spoor witte
verfschilfers achterliet op de stoep.

G
© Ingrid de Groot

Krabbels

eef terug de gapers, ons cultureel erfgoed.
En wel onmiddellijk. Wacht niet zo lang als
de dief uit 1994 die pas na tien jaar berouw
kreeg en in 2004 de gestolen gaper van de Wijde
Heisteeg schielijk neerlegde voor de deur van het
Gemeentearchief op de Amsteldijk.

Ooit hing Amsterdam vol gapers. In het
Stadsarchief vind je vele foto’s van die houten
mannenhoofden met rare hoofddeksels van hoge
hoed tot tulband, verschrikte ogen en tong uit de
open mond, wachtend op het bittere medicijn.
Samen met de kooplieden/kruideniers vluchtten zij voor plunderende Spanjaarden
uit de zuidelijke Nederlanden naar het noorden en vanaf ongeveer 1580 kun je gapers
verwachten in Amsterdam, schrijft S.A.C. Dudok van Heel in zijn artikel ‘De gapert’ van
de kruidenier Hendrick Anthonisz Wissel: Damrak nr. 50 in Amstelodamum van januari/februari
1976.
Hij vertelt hoe Hendrick Wissel in 1592 het huis De Valck op Damrak nr. 50 koopt, waar
hij als teken van zijn kruidenierderij ‘de Gapert’ uithing. Vandaar verhuist de gaper
met de familie mee naar de Kalverstraat en vervolgens naar het huis de Spaerpot aan het
Rokin op de hoek van de Spaerpotsteeg die vanaf toen de Gapertsteeg werd genoemd (de
Spreeuwpotsteeg kreeg de naam Spaerpotsteeg)

‘Hier verkrijgt men oosterse medicinale kruiden’, riep sindsdien de gaper passsanten
stilzwijgend toe, ‘hier is uw drogist en apotheek’ (toen nog niet gesplitst). Reclame was het,
maar ook geveltaal en bewegwijzering voor de vele ongeletterden om de weg te vinden in
een wirwar van stegen. Een taal die terug gaat tot in Romeinse tijden, getuige de ontelbare
reliëfs en uithangborden opgegraven in Pompeï voor apotheken, bakkerijen, kroegen…
En nu raken ze weg, de gapers. Ze stelen ze en even denk je aan de Zwarte Piet-discussie,
maar die is in Amsterdam praktisch gepasseerd station en de gapers lagen niet besmeurd
en met boos antiracisme briefje op straat. Ze zijn spoorloos op de verfschilfers na.
Verdwenen om het geld, om te verkopen aan verzamelaars. Ook al heeft het café de gaper
kunnen vervangen, geef ze terug, aan ons, aan Amsterdam, aan de wereld!
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Buurtcentrum de Torensluis?!
Els Willems

Als deze buurtkrant op de mat valt, kan
hoogstwaarschijnlijk het vraagteken
vervallen omdat de Bestuurscommissie
Centrum dan beslist heeft over de
bestemming van de Torensluis.
Een unieke kans om deze ruimte als
buurthuis in beheer te geven bij de
(ondernemende) bewoners van Buurt 7.

O

Namens Brug9Buurt organiseerde Peter
met veel succes enkele bijeenkomsten,
zowel op als in de brug, voor bewoners en
ondernemers uit de naaste omgeving. Hij
probeerde al vanaf 2014 met het Stadsdeel
overeenstemming te bereiken over gebruik
van de toen nog lege ruimte. Dit overleg
kwam in 2015 in een stroomversnelling
na de kraak door het Spinhuiscollectief,
bestaande uit studenten in wisselende
samenstelling. StadsdorpBuurt7 was al
heel lang op zoek naar een vaste, buurt
gerelateerde, ontmoetingsruimte om de
cohesie in de buurt te versterken. Op verzoek
van de gemeente hebben de drie partijen
een jaar lang, tevergeefs, geprobeerd tot
een gemeenschappelijk concept te komen,
waarna beide buurtorganisaties samen
verder gingen.
Zodra Stadsdeel Centrum ervoor kiest om
gebruik van de Torensluis aan de buurt
te gunnen, richten de initiatiefnemers de
Stichting ‘Buurtcentrum De Torensluis’
op. Alle bewoners en winkeliers in Buurt 7
kunnen hiervan donateur worden en zo
van deze ruimtes het hart van de buurt
maken. Een uit te geven Vriendenpas geeft
toegang tot de activiteiten.

© Ingrid de Groot

m dit te bereiken hebben Ella
Kruzinga en Peter Hagedoorn als
vertegenwoordigers van respectievelijk StadsdorpBuurt7 en Brug9Buurt,
een prachtig plan van aanpak geschreven
met financiële onderbouwing.

Ella Kruizinga en Peter Hagendoorn bij de Torensluis
In de Noorderkerk is reeds gebrainstormd
en werd een veelheid aan mogelijke
activiteiten genoemd: muziek maken en
beluisteren, een piano, een koor, dans-,
computer-, teken-, taal- e.a. cursussen,
lezingen, film- en fotoclub, kookcafé,
koffie en borrel, maar ook EHBO- en
reanimatiecursussen, spelletjes, sjoelen
en pingpong, poppentheater, toneel
voor kinderen, naschoolse opvang, zondagsschilders, repair café, boekenruil,
vergaderruimte, infocentrum en inloopspreekuur met name over zorg, welzijn en
wonen, etc.
‘Buurtcentrum De Torensluis’ is bedoeld als verbindend rustpunt, een
ontmoetingsplek voor en door de buurt,
waar (ondernemende) bewoners zich
welkom en geborgen voelen, ondanks
de toenemende drukte in de binnenstad.
Hiervoor moet nog veel gebeuren. Er zal
een bestuur van de stichting komen en
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een programmaraad, om alle gebruikers te
faciliteren.
Het stadsdeel gaat na de besluitvorming
de ruimte verbeteren en basisfaciliteiten
aanleggen, daarna zal het buurtcentrum
zelf voor afbouw en inrichting moeten
zorgen.

Wil je meedenken en meedoen?
Stuur een e-mail met naam, emailadres, telefoonnummer
en wat je graag wilt doen, naar:
detorensluis@gmail.com

Onderweg met BarokOpera

Ina Wilbrink

meegemaakt te hebben’.
Maar hoe inspirerend ook,
toch stond bij voorbaat vast
dat ze niet louter artistiek
met muziek bezig wilde zijn,
maar ook organisatorisch.
‘Ik houd van ingewikkelde
problemen, van uiteenlopende componenten bij
elkaar brengen en net zo
lang puzzelen tot er iets
moois ontstaat’. Al tijdens
haar studie deed ze op dat
vlak ervaring op bij het
organiseren van zomercursussen in Bretagne. Ze
waagde zich voor het eerst
aan dirigeren, produceerde
er met 50 amateurs haar
eerste opera en organiseerde
haar eerste mini-tournees
langs verschillende locaties
in Bretagne.

© Ingrid de Groot

Frédérique Chauvet

Frédérique Chauvet met traverso

‘DE HAAGSCHE POSTWAGEN’ markeert de gevelsteen boven
de puibalk van Singel 74 de plek waar vanaf 1660 tweemaal
daags de postkoets naar Den Haag vertrok. Het ‘comptoir’ van
de postmeesters beneden heeft al lang een andere bestemming, maar boven in het penthouse is het thema ‘onderweg
zijn’ nog onverminderd actueel.

F

rédérique Chauvet, een van oorsprong Franse fluitiste, en haar
man betrokken het tien jaar geleden en bestieren van daaruit
ook het reizend operagezelschap Barokopera Amsterdam. Tijdens
een korte adempauze in de tournee die ze deze winter maken
met ‘Acis en Galatea’ van Händel vertelt ze graag meer over haar
muzikale omzwervingen.
Het begon allemaal met haar overstap van het conservatorium
van Versailles naar het Haagse conservatorium voor de afronding
van haar muziekstudie: ‘Nederland liep indertijd internationaal
voorop in de vernieuwing van de authentieke uitvoeringspraktijk
en met docenten als Frans Brüggen en Gustav Leonhardt gold Den
Haag als het absolute Mekka. Je leerde de Oude Muziek begrijpen
in de historische context, vanuit de oude boeken en met de
oude instrumenten. Ik voel me nog steeds bevoorrecht die ‘flow’

Een goede vingeroefening
voor haar huidige activiteiten, waaronder het jaarlijkse
zomerfestival in Dinard en in de wintermaanden een tournee
langs zo’n twaalf Nederlandse theaters, ieder jaar met een
nieuwe operaproductie. Steeds met Frédérique in de dubbelrol
van solo-fluitiste en dirigente. Achter de schermen bovendien
in de rol van producent, constant schakelend tussen realiseren
van de huidige productie, uitwerken van de plannen voor het
komende jaar en verkennen van mogelijkheden voor het jaar
erna. Frédériques voorliefde voor ingewikkelde problemen wordt
hier volop bevredigd, zeker sinds de crisis van 2008 en de erop
volgende bezuinigingsrondes in de cultuursector. ‘In Frankrijk
reageerden overheden eerder tegenovergesteld’ merkte ze, ‘ze
willen juist in crisistijd mensen met cultuur iets positiefs bieden’.
Door slimme combinaties tussen producties in beide landen wist
BarokOpera de crisis aanvankelijk aardig door te komen, maar ook
in Frankrijk wordt de spoeling dunner. De medewerking van een
derde partner – Opera Louise uit het Zwitserse Fribourg - aan de
huidige productie was dan ook zeer welkom. Wie deze Buurtkrant
tijdig in handen krijgt, kan op 6 maart in de Kleine Komedie het
resultaat beluisteren!
www.barokopera.nl
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Polikliniek OLVG - Spuistraat
Albertien Pareau Dumont

‘Onze balie lijkt meer op die van een
hotel dan op een ziekenhuis. Mensgericht en persoonlijk, daar gaan we
voor’ aldus Carlien Meijs, locatiemanager van de polikliniek van het
OLVG in de Spuistraat.

D

‘We zijn nu 2 jaar open en de mensen weten
ons gelukkig steeds beter te vinden. Toen
bleek dat het openhouden van de locatie
Prinsengracht van het OLVG financieel
niet haalbaar was, drongen patiënten,
huisartsen en specialisten aan op het
openhouden van een polikliniek van het
OLVG in het centrum. Na een analyse van
de wensen van patiënten en huisartsen
kwamen we uit op deze kleinschalige
polikliniek met een aantal verschillende
specialismen.’

© Ingrid de Groot

at merk ik, want ook als patiënt
verwelkomt een gastvrouw of -heer
van het OLVG (Onze Lieve Vrouwen
Gasthuis) mij bij binnenkomst. ‘Dat is
ook de bedoeling. Mensen komen hier
toch omdat er iets aan de hand is. Daarom
ontvangen we hen graag in een prettige
omgeving’, aldus Meijs. ‘De patiënten
waarderen deze locatie vanwege de
kleinschaligheid en vriendelijkheid’.
Carlien Meijs, locatiemanager OLVG Spuistraat
even belangrijk is, dat je hier zonder
afspraak tussen 08.00 - 16.30 uur kunt
binnenlopen voor bloedonderzoek en
het afgeven van ander lichaamsmateriaal
voor laboratoriumonderzoek. Op donderdagavond kan dat zelfs tot 19.30 uur.’

‘Tijdens de zoektocht naar een geschikt
zorgpand stuitten we op de Spuistraat 239,
waar op de eerste verdieping al een fysiotherapiepraktijk, een huisartsenpraktijk,
een psychologe en een diëtiste zaten.
Dit kwam goed uit: een mooie locatie
midden in het centrum met (eerstelijns)
zorgaanbieders op de eerste verdieping.’

Het OLVG zit op de begane grond. Meijs:
‘Op de overige etages zijn steeds meer
zelfstandige medische zorgverleners
gekomen, zoals een verloskundige praktijk, mensendieck, logopedie en podotherapie. Sommige mensen willen anoniem
onderzoek laten doen, buiten het zicht van
de zorgverzekeringen, dus op eigen kosten.
Dat kan in dit pand bij een zelfstandig
arts. Op 5 december jl. is er een apotheek,
Apotheek Spuistraat, geopend op de tweede
verdieping. Er is een prima lift’.

Het zorgaanbod
Carlien Meijs vertelt dat
aantal specialisten van de
locatie Prinsengracht hier nu
uur hebben (zie kader).

Wensen & toekomst
Hoe zit de toekomst eruit? Het pand heeft
een zorgbestemming gekregen, dus dat zit
goed. Carlien Meijs: ‘Het is de bedoeling
dat het hele pand gevuld wordt met

een groot
voormalige
een spreek‘Tenminste
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zorg. Wanneer precies welke zorg er nog
bijkomt weten we nog niet; we zijn volop
in ontwikkeling.’ Suggesties of vragen
over het zorgaanbod kun je mailen naar:
spuistraat@olvg.nl
(eerder verschenen in de Binnenkrant, nov-dec 2016)

Contact
Spuistraat 239 A
(020) 599 41 00
email: spuistraat@olvg.nl
www.olvg.nl/contact_olvg
www.spuimedischcentrum.nl

Specialisten, op afspraak
• Interne geneeskunde
• Dermatologie
• Neurologie
• Cardiologie
• Gynaecologie
• Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO)

Voor uw gehele
media pakket!
• Drukwerk
• Advies
• Ontwerp
• Print
• Mailing

Elementenstraat 12
1014 AR Amsterdam
020 411 66 40
info@drdvms.nl • www.drdvms.nl
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Twee kunstschatten weer veilig in Amsterdam

Koning David en de Koningin van Sheba
teruggekeerd naar de Westerkerk
De twee monumentale orgelluiken van de Westerkerk, met
daarop de bijbelse figuren van Koning David en de Koningin
van Sheba, geschilderd door topschilder Gerard De Lairesse,
zijn op 1 februari teruggekeerd naar Amsterdam. Daarmee is
een einde gekomen aan een spannende reis van twee
kunstschatten.

we zijn blij dat ze weer zijn teruggekeerd naar de plek waar zij
eeuwenlang te bewonderen zijn geweest. Het voelt bij wijze van
spreken alsof onze verloren zoon en dochter terugkeren.’
Het terughangen van de luiken was wederom een operatie van
wereldformaat. Met de juiste apparatuur en onder begeleiding van
experts uit de internationale kunstwereld zijn de kunstschatten
naar het bovenste gedeelte van het orgel getakeld, om vervolgens in
de scharnieren van het grote Duyschot orgel te worden bevestigd.
De Westerkerk is het hele jaar door te bezichtigen van maandag t/m vrijdag tussen
11.00 en 16.00 uur. Van 1 april tot 1 november is de kerk ook op zaterdag open
tussen 11.00 en 15.00 uur. Toegang is gratis.

D

e Westerkerk Amsterdam leende de twee monumentale
orgelluiken uit aan het Rijksmuseum Twenthe voor de
grote en eerste overzichtstentoonstelling van de zeventiende
eeuwse schilder Gerard De Lairesse (1640-1711). Deze kunstschatten
waren te zien als spectaculaire topstukken bij de toegang van de
tentoonstelling, die meer dan 30.000 bezoekers heeft getrokken.
Nu zijn de luiken weer veilig teruggekomen naar de plek waar zij
vanaf 1686 hebben gehangen.

Kerkrentmeester van de Westerkerk Peter Snoeker verduidelijkt:
‘Wij vonden het geweldig om onze orgelluiken uit te lenen aan het
Rijksmuseum Twenthe voor deze unieke tentoonstelling. Maar

VRAGEN EN KLACHTEN OPENBARE RUIMTE

WESTERKERK AGENDA

gebied west:

Uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl

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
Via www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-or/ kunt u via een formulier klachten
rechtstreeks melden.
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CONCERTEN / cantatediensten:
12/03, 15.30 – 18.00 uur: Johannes Passion van J.S. Bach door Toonkunstkoor m.m.v.
Concertgebouw Kamer Orkest, Wim Dijkstra, orgel, Romina Lischka, viola da gamba,
Israel Golani, chitaronne o.l.v. Boudewijn Jansen
19/03, 15.00 uur en 20.15 uur: Requiem Fauré door Cello8tet, in samenwerking met
het VU-Kamerkoor, zangers Johanette Zomer en Jonathan Adams, en dirigente Krista
Audere. Kaarten: http://www.cello8ctet.com
26/03, 17.00 – 18.30 uur: Cantatedienst met Laetatus Sum (H161) en Magnificat (H8)
van M.A. Charpentier uitgevoerd door Westerkerkkoor, ‘t Kabinet en solisten o.l.v.
JanJoost van Elburg
08/04, 15.00 – 17.30 uur: Matthäus Passion uitgevoerd door Cantatrix & Concerto
d‘Amsterdam en solisten o.l.v. Erik van Nevel
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NUTTIGE NUMMERS
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 ...............................................
14 020
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
Hulplijn Amsterdam................................................... 675 75 75
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
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Sociaal Loket (Zorg & Samenleven, Participatie,
Zorg & Overlast, Taalwijzer) ..................................... 256 48 00
Stadsdorp Buurt Zeven: .................................. 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
Winkelstraatmanager Raadhuistraat/Westermarkt:
Moheb Alecozy, moheb@alecozyconsult.nl... 06 52 55 60 66

