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omgeving ineen: saamhorigheid en vrij- 
heid. 
Dat speelde zich af in 2010, inmiddels zijn 
we twee dozijn stadsdorpen rijker in stad 
en nabije omgeving. Alleen Nieuw-West, 
de acht naoorlogse multiculturele tuin-
steden, blijven achter. Maar daar zitten, 
naast lokale winkelcentra, relatief veel  
kleine buurtwinkels. En bovendien, denk 
ik, gaat de ‘heimwee naar de warme jas’ van 
een arbeidsmigrant uit naar de traditionele 
geborgenheid van het dorp van zijn jeugd.

De oprichters van Stadsdorpen, evenals de 
inspirator, ex-hoogleraar Sociale Weten- 
schappen Jacques Allegro, zijn de nieuwe 
generatie vitale senioren, de pensionado’s. 
Leeftijdsgebonden belangen, behoeften, 
activiteiten van verstrooiing spelen dan 
ook een belangrijke rol. 
Bovenaan op lijstjes van oude, monumen-
tale wijken staan de zorg, en het zelfstandig 
blijven wonen in eigen huis en omgeving, 
buiten het bureaucratisch en ambtelijk 
apparaat om. 
Dus nu zijn we op de goede weg…

Ja, met dank aan het voorwerk en door-
zettingsvermogen van Henny Brouwer 
(1943-2015) heeft StadsdorpBuurt7, na 
de aanloopfase, een vaste vorm aan-
genomen, het functioneert en heeft de 
sociale onttakeling enigszins terugge-
drongen. Enigszins, want van de 7000 

Buurt7-genoten kiezen velen ‘onzichtbaar’ 
te blijven. Om allerlei legitieme redenen 
of gewoon uit totale desinteresse. Het 
getal blijft beperkt, ongeveer tweehonderd 
mensen zijn, dankzij de digitale 
nieuwsbrief van het Stadsdorp, op de 
hoogte en voelen zich passief verbonden. 
Een vijftigtal profiteert van lees- wandel-
kaartclubs etc. en hiervan zijn er wederom 
een tiental gemotiveerd om actief mee 
te denken en te handelen. Juist dankzij 
deze kracht van gemeenschapszin en 
engagement heeft het stadsdorp ‘een 
huis van de buurt’ (De Torensluis) in de 
denkbeeldige steigers kunnen zetten, dat 
ze samen met Brug9buurt gaat exploiteren, 
zonder winstbejag. Een nieuwe mogelijk-
heid, want hiermee kunnen we de 
reikwijdte van het al bestaande vergroten 
door met alle omwonenden, jong en 
oud, studenten en ondernemers samen 
PrinsHeerlijk van gedachten te wisselen 
en leuke en interessante voorstellingen, 
tentoonstellingen en bijeenkomsten orga- 
niseren.
Diep onder de bovengrondse drukte van 
de anonieme massa wordt ondergronds in 
de duistere spelonken van een voormalige 
gevangenis, de fakkel van de onder-
linge verbondenheid van alle rasechte 
‘grachtengordeldieren’ brandend gehou- 
den.
Blijf op de hoogte en meldt u aan voor de nieuwsbrief 
van het StadsdorpBuurt7.  www.stadsdorpbuurt7.nl

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 buurtgeno-
ten in Die Port van Cleve, 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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Marijke Winnubst 

Wie herkent niet het arcadisch verlangen 
dat klinkt in het lied van Wim Sonneveld 
Het Dorp, tekst Friso Wiegersma op de 
melodie van Jean Ferrat?

Want  ziet, hoe ons dorp was: de 
winkeliersvereniging Prins 
Heerlijk, de groenteman, 
slagerij, piano-restaurateur, 

buurtkroeg en zelfs politiek leider Hans 
van Mierlo trok aan het touwtje uit de 
brievenbus. 
Dat dorp van toen, het is voorbij… dát 
soort mensen en winkels zijn verdwenen, 
de toerist klit en masse bij elkaar, expats 
strijken neer in onbetaalbare, mooie huizen, 
ik weet wel het is hun goeie recht, de nieuwe 
tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat 
melancholiek… 

En uitgerekend het sjieke Zuid, de wijk 
met weinig sociale huurwoningen, wist 
als eerste de ‘heimwee naar de warme jas’, 
de ouderwetse verbondenheid en ‘buren- 
hulp’ om te zetten in een eigentijdse vari-
ant onder de briljante naam STADSDORP. 
Twee belangrijke ingrediënten van een leef- 

Telkens weer 
HET DORP
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BEN JIJ EEN 
STADSDORPER?

À PRIORI 
WERELD- 
BURGER!!!

Dat dorp van toen, het is voorbij… Slagerij Reinhart is gesloten...  Nora is geopend...
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Krabbels Marijke Winnubst

(G)EEN VUILTJE AAN DE LUCHT 
  
Je hoeft niet Mevrouw Helderder te heten 
om je met boender en dweil te storten op 
de roetlaag die mijn balkon elke dag bevuilt. 
Maar hoe kán dat nou toch, roep ik steeds 
vertwijfeld, Schiphol en industrie niet naast 
de deur, het straatverkeer wordt steeds 
schoner en mijn balkonnetje en ramen 
steeds vuiler. Ra, ra…

Ik ga op onderzoek uit en leer dat de boos- 
doener niet de beeldbepalende rookpluim 
van de Hemwegcentrale is, maar de uit-
stoot van de drijvende vakantiehotels, de 
cruiseschepen met hun golfbanen met écht 
gras, die dagelijks aanmeren achter het 
Centraal Station, soms met twee tegelijk. 
Op zee zijn het grote luchtvervuilers en 
afvallozers, maar ook aan wal. Want terwijl 
de honderden opvarenden gaan passagieren 
over de gebaande paden van de rode loper, 
blijft het schip als een niet gereguleerde 
energiecentrale doorronken op veelal de 
goedkoopste en meest vervuilende stookolie. 
Daarmee hoesten ze een hoge concentratie 
kwalijke stoffen op, waarvoor de overheid op 
elke pakje sigaretten waarschuwt.

Er zijn al verscheidene jaren technologieën 
op de markt die de emissie beperken, maar 
de cruisemaatschappijen zijn weigerachtig, 
slechts enkele nieuwe uitvoeringen daar-
gelaten, om deze oplossingen te installeren 
daar er duurdere typen brandstof en motoren 
voor nodig zijn. 

Als in 2019 de bouw van de nieuwe grote 
zeesluis is voltooid kan bijvoorbeeld één 
van de grootste cruiseschepen, de ’Harmony 
of the Seas’ (bouwjaar 2016), Amsterdam 
aandoen. Deze herbergt 16 dekken, 23 
zwembaden, een écht park met bomen en 
struiken en verstookt met een zwarte dot 
rook 700 liter diesel per uur voor een kleine 
9000 passagiers en crew. Maar het stads-
bestuur, de werklustige burgemeester als 
probleemoplosser voorop, gaat doorpakken: 
de P(assenger) T(erminal) A(msterdam) én 
de touringcars verdwijnen (op termijn) uit 
de milieuzone. En om het probleem van de 
massaal toestromende mens te beteuge-
len worden ons maatregelen, budgetten en 
handhavers beloofd.

Het heeft even geduurd, maar toch een (rook)
pluim voor de politieke ijver en bezorgdheid.

H
et was nog lang onrustig in Café van 
Zuylen na de vergadering waarin de 
statuten werden goedgekeurd. We 

waren het met de kerngroep eens geworden 
over de missie, de visie en de uitgangspunten 
voor ons nieuwe buurtcentrum. De naam 
voor de nieuwe stichting is nu definitief 
veranderd van buurtcentrum naar Stichting 
De Torensluis, huis van de buurt. In de 
wandelgangen: De Torensluis. 

Op bijgaande foto zie je het team dat De 
Torensluis officieel gaat aansturen. Onderaan 
de trap Sven Pinck, die als penningmeester 
de centen in de gaten gaat houden. Hij 
houdt liefdevol een paspop vast als 
voorlopige invulling van het bestuurslid 
Communicatie/Marketing. Dan komt Peter 
Hagedoorn, onze voorzitter. Ook hij omarmt 
een paspop als beoogd bestuurslid voor de 
Vrijwilligerscommissie. Marcel Jonker zit 
in het bestuur voor de Beheercommissie, 
Mirjam Coelho gaat samen met veel andere 
vrijwilligers de Programmacommissie 

bemensen en Ella Kruzinga, tenslotte, wordt secretaris. De twee paspoppen staan er 
niet voor niets. We hopen dat zij binnenkort vervangen kunnen worden. Misschien wel 
door jou! We zijn verder nog op zoek naar buurtbewoners, die mee willen doen met de 
commissies Beheer, Communicatie /Marketing, Vrijwilligers en de Programmacommissie. 
Ook financiële mensen zijn van harte welkom. 
Met de statuten vastgesteld, kunnen we nu onze aandacht gaan richten op de 
invulling van de volgende doelen: welke communicatiemiddelen zijn nodig, hoe 

komt de website eruit te zien en hoe gaat het straks met 
de vriendenpas en eigenlijk het allerbelangrijkste: welke 
activiteiten kunnen we straks verwachten? 

We mikken zelf op een opening eind van dit jaar, begin 
volgend jaar. Vergunningen moeten aangevraagd wor-
den, de ruimtes moeten ontruimd en gerenoveerd 
worden. We kunnen niet wachten om de deuren ook 
daadwerkelijk te openen, maar voordat het zo ver is, zal 
er nog veel moeten gebeuren. Misschien wel samen met 
jou?

Laten we samen aan de slag gaan …   De Torensluis!
Ella Kruzinga
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MEEDOEN?

Als je wilt meedoen, 
neem dan contact met 
ons op door een mail  

te sturen naar: 
detorensluis@gmail.com

V.l.n.r. Ella Kruzinga, Mirjam Coelho, Marcel Jonker, 
Peter Hagedoorn en Sven Pinck
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Hans Bergmans

Tot voor kort was er maar één steen uit 
de stadsmuur van 1481 bekend en die 
zit ingemetseld in de Geldersekade. In 
januari van dit jaar kwamen bij de 
walmuurvernieuwing aan het Singel bij 
de Stromarkt volledig onverwacht, 
achter een bakstenen muur, 27 aaneen-
gesloten natuurstenen tevoorschijn. 

T
ot grote voldoening van stadsarcheo-
loog Jerzy Gawronsky en zijn collega’s 
bleken het overblijfselen te zijn van 

de verdedigingsmuur die in opdracht van 
landsheer Maximiliaan van Oostenrijk (die 
van de keizerskroon) werd gebouwd om 
mogelijke aanvallen van de Utrechters en de 
Geldersen te weerstaan. Deze muur liep van 
de Haringpakkerstoren op de kop van het 
Singel via de Munt, de Kloveniersburgwal 
en de Nieuwmarkt tot de Schreierstoren.
We gaan even verder terug in de middel-
eeuwen en wel tot rond 1428. Toen werd 
het Singel gegraven als nieuwe buitenste 
stadsgrens. Deze liep van het IJ tot het 
huidige Koningsplein. Vanaf 1481 werden, 
mede vanwege het toenemend gebruik van 
vuurwapens, de aarden wallen vervangen 
door een stenen muur, waarvan nu een deel 
vanonder het water naar boven is gehaald.
De bouw van de stadsmuur was een uit-
zonderlijke prestatie. Het resultaat was een 
militair pronkstuk van muren, poorten, 
torens en rondelen. De muur verrees 
steil uit de gracht. De nu teruggevonden 
natuurstenen rustten op heipalen en 
vormden de voet waarop bakstenen bogen 
gemetseld waren, waarboven een brede 
weergang met kantelen. Het muurwerk 
werd regelmatig onderbroken door torens 
en poortgebouwen. De Haarlemmerpoort, 
die al dateerde uit de tijd dat het Singel 
werd gegraven, werd als een van de vier 
hoofdpoorten in de ommuring opgenomen. 

De kosten van dit enorme project, dat de  
hele vijftiende eeuw zou duren, liepen 
volledig uit de hand. Dus voerde de 
stadsregering accijnzen en extra heffin-
gen in en legde zelfs boetes op in de 
vorm van het leveren van stenen, zoals 
aanmaningskosten van tweeduizend ste- 
nen voor niet meebetalen aan de stads-
muur. Toen Maximiliaan in 1494 een 
tweede bezoek aan de stad bracht, kon 
hij met voldoening vaststellen dat 
Amsterdam, dankzij zijn bevel, er goed 
verdedigd bij lag. Vanaf nu dienen de fraai 
ingemetselde natuurstenen als herinnering 
aan de kolossale krachttoer van onze 
middeleeuwse voorgangers.
Nog twee weetjes over deze locatie: 
Het deel van het Singel vanaf de Ronde 
Lutherse Kerk tot aan de Lijnbaansteeg, 
waar de schepen op Engeland hun ligplaats 

hadden, werd de Londense Kaai genoemd. 
In de 17e eeuw noemde men het Singel 
gedurende een korte periode de Konings-
gracht als eerbewijs aan Koning Hendrik 
IV van Frankrijk, destijds een belangrijk 
bondgenoot van de Republiek. Het 
Koningsplein herinnert hier nog aan.

*Er is geen Amsterdammer die de Singel zegt, niet helemaal 
terecht want het is wel een mannelijk woord.
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Een middeleeuwse verrassing op het* Singel

Kademuurwerkzaamheden op het Singel tussen Stromarkt en Haarlemmersluis. Blootgelegde historische 
muur en tegen de waterlijn zijn de historische basaltstenen zichtbaar. 

Historische natuurstenen blokken plaatsen



Els Willems

De kelder onder het achterhuis van Keizersgracht 116 is, met 
oude witjes en plavuizen, prachtig gerestaureerd door eige-
naar/bewoner Rogier Klop. Een NAP meter wijst  -44 cm aan, 
de hoogte van het grondwater. Dat is meetbaar omdat de 
bakkelder vrij ligt van de bouwmuren van het huis. Daartus-
sen is zelfs een watergang die, totdat er zo’n 40 jaar geleden 
een diepriool onder de straat werd aangelegd, doorliep naar 
de gracht. 

D
e drijvende kelder was het antwoord op een sterk fluctuerend 
waterpeil, ook buiten Amsterdam, bijvoorbeeld in Edam. 
In Amsterdam nam de bevolking in de 17de eeuw sterk toe, 

daarom werden huizen verhoogd én verdiept. Maar door de 
opwaartse druk barstten keldervloeren en dat leidde tot veel schade, 
ook aan de daarin opgeslagen goederen, vooral levensmiddelen. In 
1701 verordonneerde het stadsbestuur, vanwege al die conflicten 
en claims, een rem op verdieping. De vloer mocht ‘uyterlijk tot op 
een duym boven de Stadspeyl’ zijn. De beweegbare bak ontsnapte 
aan deze regelgeving, waarmee de keuze voor een drijvende kelder 
gestimuleerd werd boven een ondiepe vaste kelder.

De Zuiderzee zorgde voor eb en vloed, maar ook stormen en 
watervloeden teisterden de stad met wisselend waterpeil. Daaraan 
kwam een einde met de aanleg van de Oranjesluizen in 1871 en vanaf 
toen begon men de drijvende kelders vast te zetten. Dat gebeurde 
door stijlen op de rand van de kelder aan te brengen en deze klem 
te zetten onder de balklaag erboven. Deze ondersteuning (poer) 
kon zijn van hout of, zoals op Keizersgracht 116, gemetseld en 
betegeld met witjes.

In 2014 is de fundering hersteld. Het is gebruikelijk dat daarbij de 
keldervloer wordt opengebroken maar dat is hier niet gebeurd! 
De gemeenschappelijke bouwmuur met het buurpand nr.114 kon 
daar opgevangen worden. De nieuwe palen staan onder nr.114 en 
de historische bakkelder op nr.116 bleef ongeschonden. ‘Elk nadeel 
heb zijn voordeel’: Rogier kon, met al zijn technische kennis, de 
bakkelder in kaart brengen.

Met enige bouwtermen, die ik heb bijgeleerd, is de gemetselde 
bak te beschrijven. De kelder is in halfsteens verband gemetseld 
(verspringt een halve steen) met aan de binnenzijde een klamplaag 
(klinkers op hun kant). Opdat er geen water doorheen komt 
zijn de klinkers hardgebakken en bestaat de bekleding aan de 

buitenkant uit plavuizen in 
trascement. Tras is gemalen 
vulkanisch tufsteen, onder 
meer uit de Eifel en dit werd 
toegevoegd aan de mortel 
(specie) om deze waterdicht 
te maken. Bovendien maakte 
de hydraulische eigenschap 
– uitharding in water – goed 
metselwerk onder de water-
lijn mogelijk. Volgens de  
theorie rust de dikke gemet-
selde bodem van de kelder op 
een raster van twee haaks op 
elkaar liggende balklagen, 
dat kon hier niet worden 
onderzocht. Wel is een scheur 
in de vloer vakkundig her- 
steld.
Fantastisch dat deze histo-
rische bakkelder behouden is 
gebleven!

Praktische adviezen, persoonlijk begelei-
ding en alle hulp bij opruimen van spul-
len, ordenen van administratie, agende-
ren en andere verzamelproblemen!

Voor een comfortabeler, gezonder  
en gelukkiger leven!

Bel voor een gratis  
intakegesprek:
06-53251130
info@flennie.nl
www.flennie.nl

Behoefte aan meer 
rust, ruimte en 
overzicht in huis 

en hoofd? 

Drijvende kelder behouden    
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Rogier Klop in zijn gerenoveerde bakkelder. De NAP meter geeft aan dat het grondwater hier 40 cm onder NAP ligt.
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Aan de voet van de Westerkerk hebben we afgesproken 
met stadsbeiaardier Boudewijn Zwart. Ik ben te vroeg en loop 
de koele kerk in waar warme orgelklanken mij tegemoet 
rollen. Van buiten dringt geen geluid door, niets van de frivole 
carillonklanken die elk kwartier uit de kerktoren neer- 
dwarrelen over de mensen op straat, in de huizen en de 
tuinen, over iedereen.

A
ls kleinzoon van de organist Jan Zwart hoort Boudewijn 
Zwart tot een grote organistenfamilie, groeide op tussen 
piano- en orgelmuziek. Op een dag beklom hij de toren van 

het Belgenmonument, verscholen in de bossen rond Amersfoort. 
Gefascineerd door de lichte carillonklanken bleef hij de hele 
dag luisteren en eenmaal thuisgekomen riep hij opgewonden 
‘ik wil beiaardier worden.’ Na zijn pianistenopleiding aan het 
conservatorium in Amsterdam ging hij naar de Amersfoortse 
Beiaardierschool. Nauwelijks afgestudeerd werd hij uit twintig 
sollicitanten tot beiaardier voor de Munttoren gekozen en nu 
speelt hij als stadsbeiaardier in meer dan tien Nederlandse steden. 
De troubadour zwerft verder, per auto; met een compleet carillon 
op zijn aanhangwagen rijdt hij naar buitenlandse festivals om te 
jammen met andere muzikanten. 

Hij betrekt iedereen bij zijn passie. Als we met z’n zessen, achter 
hem, over 250 treden naar boven zijn geklommen, gooit Boudewijn 
zijn strohoed achterop het instrument en begint te spelen. Met 
vlakke hand op de stokken. Al gauw noodt hij de klavecimbelist 
in ’t gezelschap zijn plaats in te nemen. En wij, onbekend met 
het instrument, mogen naast hem zitten en drukken, zijn tempo 
volgend, beurtelings twee stokken naar beneden. ‘Heel Amsterdam 
hoort je’, roept hij, het plezier spat eraf. 
Dan hoort hij Sijpkens’ trompet, speelt een antwoord naar 
beneden. Tenslotte, door een zwierige zwaai door het luik met een 
schone zakdoek uit zijn pocket, eindigt hun duet.

Tijdens de klim vertelde hij op de tussenverdiepingen over de 
geboorte van het carillon door aan de slagklok vier speelklokken 
toe te voegen met een melodie voor elk kwartier. Het aantal klokken 
groeide, steden wedijverden, het carillon van de Westerkerk telt 
nu 51 klokken. Hij wijst naar mooie details van de elektrisch 
aangedreven trommel die elk kwartier het carillon automatisch 
doet zingen. Ieder half jaar vernieuwt hij de melodieën, aangepast 
aan de situatie. Hij is op zoek naar melodieën die Anne Frank 
gehoord moet hebben, zoals ‘die Winter is vergangen’.

Sinds de Verlichting zijn kerktorens eigendom van de stad en 
niet van een kerkgenootschap. En waar de organist improviseert 
voor de kerkgemeente, heerst hoog in de Westertoren totale 
vrijheid van muziekkeuze. Om ‘mensen te raken, te laten lachen’ 
improviseert Boudewijn Zwart op Bach, Mozart, de Marseillaise, 
chansons, Black Bird  van de Beatles, Eric Clapton’s Tears in Heaven.…
Eens, tijdens een heftige stortbui speelde hij I am singing in the rain 
waarop mensen beneden op straat ‘meezongen en gingen dansen’. 
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Troubadour van de Westerkerk 
Hanna Lantinga

Boudewijn Zwart is stadsbeiaardier van o.a. de Westertoren, de Zuidertoren en  
de Oude Kerk in Amsterdam.
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Elementenstraat 12
1014 AR  Amsterdam

020  411 66 40

info@drdvms.nl • www.drdvms.nl

Voor uw gehele
media pakket!

• Drukwerk
• Advies
• Ontwerp
• Print
• Mailing

Advertentie DRDV Media Services 60x103mm v3.pdf    1

WWW.HULSCHERS.COM

MEAT IN THE 
MIDDLE,
START WITH 

FISH

FAMOUS S T E AK —  PREMIUM GR ILL  —  SE AFOOD BAR

A M S T E R D A M  1 8 7 0

HULCHSCHERS-ADVERTENTIE-V01.indd   1 12/05/2017   14:10
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Uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl
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Namens de gemeente heeft 
wethouder Kajsa Ollongren 

zich bereid verklaard ‘De Naaister’ 
te onthullen. 
Dit beeld van Amsterdamse kun-
stenaar Caroline Kampfraath 
symboliseert de opmerkelijke 
transformatie vande Bergstraat 
van een geïsoleerde straat van 
kleine ambachten en prostitutie 
tot een aantrekkelijke, groene 
straat.
Dit proces kwam tot stand door 
nauwe samenwerking tussen de 
bewoners en de gemeente. 

De onthulling vindt plaats om 16 uur op donderdag 23 
september en vanzelfsprekend zijn de buurtbewoners er 
welkom.

Het repertoire van Het Zeedijkkoor bestaat uit zeventig unieke 
Nederlandstalige levens- en kleinkunstliederen met teksten 

van o.a. Jan Boerstoel, Lennaert Nijgh, Willem Wilmink, Friso 
Wiegersma en Drs. P. Centraal 
staat de betaalde liefde, het 
leven in en rond de rosse 
buurt in Amsterdam. Het 
begon allemaal in een café op 
de Zeedijk, waar vaak door 
stamgasten aan de tapkast werd 
gezongen, zodat men spontaan 
besloot een koor op te richten. 

De eerste officiële repetitie vond plaats in september 1993 in 
buurthuis De Boomsspijker, nu nog steeds de oefenruimte van het 
koor.
Na jaren enthousiaste inzet van koorleden én dankzij de pro-
fessionele leiding van dirigent, pianist en arrangeur Paul Tijink 
heeft het koor zich kunnen ontwikkelen tot een gemengd koor van 
ongeveer 40 leden met een ‘eigen gezicht’; het wordt geprezen om 
zijn uitbundige aankleding en optredens.
In 2018 bestaat Het Zeedijkkoor 25 jaar, dat gevierd gaat worden met 
een jubileumconcert.
Maar eerst zoeken we nog wat nieuwe leden uit de buurt:
bent u bereid elke maandagavond uw muzikale stem te verheffen 
en ons repertoire te leren kennen en bent u tussen de 25 en 65 jaar, 
vul dan het formulier in op onze website: www.zeedijkkoor.nl

HET ZEEDIJKKOOR ZOEKT NIEUWE LEDEN

Onthulling van het beeld De Naaister in de Bergstraat

De naaister
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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 centrum:terrassen/horeca/personen  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

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




