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Nooit op de
automatische
piloot
Ina Wilbrink

‘E

en antenne voor muziek
moet ik altijd al gehad hebben’ zegt hij terugblikkend
op zijn eigen muzikale
ontwikkeling, ‘en ik groeide op in een
gezin waar dat van jongs af verder gevoed
werd’. Er werd muziek beluisterd en
gemaakt en zijn pogingen om wijsjes na te
spelen op het harmonium werden al snel
ondersteund met orgel- en pianoles.
Als vijftienjarige gymnasiast was hij zover
gevorderd, dat hij in twee kerken in
Amsterdam-West als vaste invalkracht
fungeerde, later in kerken door de hele

B U U R T B O R R E L Ontmoet je buurtgenoten in Die Port van Cleve, op de hoek MolsteegNZ Voorburgwal, elke laatste maandag van de
maand vanaf 17.00 uur en praat verder tijdens de
prettig geprijsde maaltijd.
26 juni ■ 31 juli ■ 28 augustus ■ 25 september ■

tjes

De Dame

IK BEN DE
BLAUWBILGORGEL

WABLIEF,
SPEEL JE
ORGEL?
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Vijftig jaar lang je vak blijven uitoefenen is op zich al een prestatie, maar
wat het gouden jubileum van kerkmusicus Jos van der Kooy bijzonder maakt is
de gedrevenheid waarmee hij zijn werk
blijft beoefenen en weet te combineren
met concerteren in binnen- en buitenland en met het opleiden en coachen
van jonge musici.
Jos van der Kooy bij het orgel in de Westerkerk
stad. Na een vaste aanstelling in de
Engelse Begijnhofkerk volgde in 1981 de
overstap naar de Westerkerk. Daar is hij als
organist nog steeds te horen in bijna alle
kerkdiensten en in vele concerten.
‘Ik speelde in mijn begintijd natuurlijk
minder goed dan nu, maar in wezen had
ik al hetzelfde idee over hoe muziek moet
klinken. Spelen voor publiek, of je dat nu
doet in de kerk of in de concertzaal, is
altijd een betoog opzetten, je toehoorders
meenemen in een verhaal. Daarvoor moet
je als musicus steeds weer tot de kern
doordringen en dat kun je per definitie
nooit op de automatische piloot doen.
Daarnaast stelt de kerkmuziek wel
specifieke uitdagingen. Om te beginnen
het begeleiden van de gemeentezang,
‘iets totaal anders dan het begeleiden
van een zanger bij een Schubertlied’. Een
andere uitdaging is het in de muziek
laten doorklinken van de verkondigde
boodschap. Religie gaat niet alleen over
verleden, maar ook over heden en toekomst,
dat moet ook in de muziek doorklinken. Je
kunt de gemeente daarin meenemen door
het spelen van een eigentijdse compositie,
maar vaker nog door vertrekkend vanuit
het vertrouwde kerkelijke klankidioom, al
improviserend, eigentijdse elementen in
te vlechten. Terwijl improvisatie in andere
vormen van klassieke muziek in onbruik is
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geraakt, staat de improvisatiekunst in de
kerkmuziek daarom nog onverminderd in
de belangstelling.
In het kader van Van der Kooy’s gouden
jubileum kreeg de actualiteit dan ook
een belangrijke plaats, in de vorm van
twee masterclasses improvisatie en een
compositie-opdracht aan Daan Manneke,
die op zijn jubileumconcert op 10 juni
in de Westerkerk in première gaat.
Ondanks het binnenkort bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd, is dit
beslist geen afscheidsconcert. Alleen als
stadsorganist in Haarlem gaat hij formeel
met pensioen, bij zijn andere werkgevers
gaat hij graag nog even door. Na vijftig jaar
nog steeds nooit op de automatische piloot!

JUBILEUMCONCERT
zaterdag 10 juni om 14.00 uur

Toegangskaarten (€10,-)
zijn verkrijgbaar via Concert4You.nl.

www.josvanderkooy.com
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Marijke Winnubst

RENTMEESTERSCHAP		

Buurtcentrum in de Torensluis!

Zuid-Afrikahuis

Sven Pinck

Hans Bergmans

Het gaat echt gebeuren!

e oude binnenstad is een plaatje!!! Kijk
Dluchtmuseum.
omhoog en je waant je in een openDe restauratie is tot in de

‘B
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hoerenstraatjes compleet. Dit hebben WIJ
AMSTERDAM met noeste arbeid en gemeenschappelijk kapitaal de afgelopen 60 jaar
opgebracht. Onze pensioen-, verzekering-,
belasting-, (bank)privé gelden zijn deels
belegd in renovatie van al dit moois.
”Ja, maar”, merkt een redactielid somber
op, ”bij elk gerestaureerd pandje erbij, een
winkel voor de Amsterdammer eraf”. Daar
heeft ze een punt. Het hoogwaardig winkelbestand jodelt de diepte in en obesitaswinkels
voor de verveelde toerist schieten als kometen omhoog. De tucht van de ’vrije’ markt
steekt zijn klauwen uit naar ondernemers die
door de eeuwen heen keur aan winkelstraten
geven. De legendarische kruidenwinkel Jacob
Hooy (sinds 1743), het speciale koffie- en
theewinkeltje ’t Zonnetje, iedereen weet er
wel een paar die verdwenen zijn of dreigen
te verdwijnen omdat ze de redeloze huurverhoging niet kunnen betalen.
In plaats van deze relikwieën te koesteren,
moeten ze met petities, rechterlijke macht
en publieksfinanciering voor advocaatkosten,
strijd leveren voor een publieke zaak.
De literaire reisboekhandel De Evenaar
(huurder van één van de meerdere panden
van een D66 raadslid) heeft even, door
tussenkomst van de rechter, uitstel van
executie. Dus gebeurt er iets merkwaardigs
met me als ik in de media lees: ’Amsterdam
zet in op branchering’. Het is niet alleen het
nieuwerwetse woord brancheren, dat met de
Chinese tongval aan een kooktechniek doet
denken, maar waar komt de plotse ommezwaai van het luisterend oor vandaan? Is het
een goed getimede flirt met de kiezer voor
de aankomende gemeenteraadsverkiezingen
nu Groen Links in Amsterdam als grootste
partij uit de landelijke stembus rolde?
Hoe het ook zij: branchering is overbodig
als er een effectief huurbeleid zou bestaan,
waarin onafhankelijke buurtwinkels worden
beschermd tegen de hebzucht van de ‚vrije’
markt.
En ook waar is het ’marktconforme’ tarief
op gebaseerd waarmee bij huuropdrijvingen
geschermd wordt? Op de schimmige pandjesbazen van namaak-wafelwinkels die woekerprijzen vragen voor de m2 alsof het peeskamertjes zijn en dat bedrag vervolgens
innen bij een stroman met de vestzak-broekzak constructie?
Ja, de buitenkant is mooi, nu de binnenkant
nog.

De Bestuurscommissie Centrum heeft beslist
over de bestemming van de Torensluis: de
ruimten worden als buurtcentrum in beheer
gegeven aan de (ondernemende) bewoners
van Buurt 7.
uurtcentrum De Torensluis’ is bedoeld als
verbindend rustpunt, een ontmoetingsplek
voor en door de buurt, waar de bewoners
zich welkom en geborgen voelen, ondanks de
toenemende drukte in de binnenstad. Maar er moet
nog veel gebeuren om de sociaal-maatschappelijke
cohesie te vergroten. Tot de opening eind dit jaar,
houdt het Kernteam je in deze vaste rubriek op de
hoogte van de vorderingen.

Het Kernteam bestaat uit een aantal enthousiaste
buurtgenoten en dit groepje is nu druk bezig
om dit mooie project te realiseren. Het Kernteam van de Torensluis is begonnen met na
te denken hoe dat moet, een buurtcentrum van de grond krijgen. We zijn dan ook niet
alleen verheugd, wij vinden het ook spannend, hoe we met elkaar invulling gaan geven
aan de Torensluis! We kunnen niet wachten! Pas als we de sleutel krijgen, hopelijk na de
noodzakelijke vergunningen en verbouwing, medio november, kunnen we daadwerkelijk
beginnen met het inrichten van de Torensluis om vervolgens deze open te stellen voor de
buren.
Dat lijkt natuurlijk ver weg, maar er komt nog veel bij kijken om alles op te zetten en
te regelen. Voordat je het weet is het zover! We zijn dan ook benieuwd en op zoek naar
enthousiastelingen die ideeën hebben om activiteiten te organiseren. Laat het ons weten
via ons emailadres: detorensluis@gmail.com.

Het Kernteam wil je uitnodigen voor onze zomerborrel
op de Torensluis op 18 juni vanaf 15:00 uur
(naast het Multatuli beeld)
om te toosten op de start van de Torensluis en de zomer!
Neem je ook iets lekkers om te eten en te drinken mee?
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Wie langs het statige pand Keizersgracht
141 loopt, vermoedt niet dat zich hier
Europa’s grootste bibliotheek en meer
dan 70 archieven over Zuid-Afrika
bevinden.

D

it is de zetel van Stichting ZuidAfrikahuis Nederland. De oorsprong
van deze instelling gaat, via enige
reïncarnaties, terug tot 1909, als gevolg van
de Britse schadevergoeding voor het naasten
van de Nederlandsche-Zuid-Afrikaansche
Spoorwegmaatschappij (1887-1902). Nadat
de pensioenen van het voormalige Nederlandse NZASM personeel verzorgd waren,
werd het overgebleven kapitaal belegd.
De opbrengst werd aangewend om het
pand aan te schaffen, maar vooral om de
relaties tussen Nederland en Zuid Afrika
te onderhouden. Het Zuid-Afrikahuis
biedt onderdak aan diverse organisaties die
gericht zijn op uiteenlopende aspecten van
dat land: geschiedenis, cultuur, politiek,
economie, handelsbetrekkingen en, niet
in het minst, het Afrikaans, dat in het
moederland onder druk staat.
Zuid-Afrika roept onvermijdelijk bij velen
de ongemakkelijke herinnering op aan
de apartheid, het officiële systeem van
rassensegregatie, bedoeld om de blanke
dominantie in stand te houden. Directeur
Guido van den Berg vertelt dat het
Instituut altijd tegen de apartheidspolitiek
was, maar wilde, in tegenstelling tot de
rest van Nederland, de dialoog met de
blanke bevolking gaande houden. Dit
werd niet algemeen gewaardeerd en leidde
zelfs in januari 1984 tot een overval van 40
zogenaamde Autonomen. De gemaskerde
overvallers sneden de telefoonlijnen door,
bonden de medewerkers vast en vernielden
een deel van het interieur. De bibliotheek
werd geplunderd en een groot aantal
boeken in de Keizersgracht gesmeten. Deze
‘boekverdrinking’, een echo van de Nazi
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Krabbels

Bibliotheek Zuid-Afrikahuis
boekverbranding in het Berlijn van 1933,
werd door vriend en vijand veroordeeld.
Tijdens de apartheidsperiode waren de
activiteiten noodgedwongen voornamelijk
naar binnen gericht, maar sinds de
vrijlating van Nelson Mandela in 1994 is de
stichting actief naar buiten getreden.
In 2010 kon niet meer ontkomen worden
aan de hoognodige restauratie van het
pand, De Dubbele Arend genaamd. Het
probleem was hoe dit kostbare proces
te financieren. Weliswaar beschikte de
stichting over een aanzienlijk vermogen,
maar dát aanspreken zou ten koste gaan
van de activiteiten. Na diverse opties
overwogen te hebben, werd gekozen voor
een inventieve oplossing: De stichting
bracht het gebouw onder in een V.O.F.
(Vennootschap onder Firma), waarmee
het voor 50% partner werd. Een onderdeel
van het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf
Naspers (Nasionale Pers) verwierf met een
forse kapitaalinjectie de overige 50%. Deze
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constructie maakte de grondige, tweejarige
renovatie mogelijk, waarna het gebouw in
februari 2016 feestelijk heropend werd. Het
prachtig gerestaureerde kantoor, dat de
stichting huurt van de VOF, heeft veel te
bieden: afgezien van de indrukwekkende
bibliotheek en archieven, is er een
studiezaal, kan men er Afrikaans leren en
Nederlands voor Afrikaanstaligen, worden
er lezingen en huisconcerten gegeven,
films getoond en tentoonstellingen
georganiseerd.
We mogen met gepaste trots vaststellen dat
onze buurt met het Zuid-Afrikahuis een
belangrijke culturele instelling rijk is.
Voor meer informatie: www.zuidafrikahuis.nl

Snelle winst op de Nieuwe Zijde

De Bard van de Buurt

Els Willems

Dinsdag. Aan de voet van de Westerkerk verschijnt
Muziekboot De Notendop. Kwetsbaar oogt het, een
ronddraaiende tobbe, licht beschilderd. Hierin staat
Reinier Sijpkens, fier en uitnodigend.
Zijn ene hand aan de trompet, de andere aan het
draaiorgelwiel en met zijn elleboog stuurt hij, ‘wat
nogal lastig is’ zegt hij.

H

et stadsdeelbestuur heeft een visie over de Nieuwezijds
Voorburgwal, deze moet een aantrekkelijke wandel- en
fietsboulevard worden, met verblijfskwaliteit. Dus moeten al
die doorgaande auto’s, bussen en trams eruit. Die herinrichting is
niet simpel, er zijn bezwaren en er moeten keuzes gemaakt worden.
Dat kost een paar jaar. Daarom gaf het stadsdeel de opdracht om te
onderzoeken hoe de leefbaarheid reeds nu aangepakt zou kunnen
worden.
Wat is leefbaarheid? Dat is niet voor iedereen hetzelfde. In de
definitie gaat het om drie aspecten: veiligheid, fysieke omgeving
en sociale cohesie. Volgens de theorie worden sociale contacten
en veiligheid bevorderd door een goed ingerichte ruimte. Uit
straatinterviews en observaties bleek dat het niet best gesteld was
met de leefbaarheid. Een integrale aanpak was gewenst.

Het was al duidelijk dat vergroening een belangrijke rol zou
spelen, dus was ook de Nederlandse Tuinenstichting voor advies
aanwezig. Subgroepen gingen voor drie plekken aan de slag: bij de
ingang van de parkeergarage en op het pleintje bij de ingang van
de Gravenstraat komen plantenbakken en gaan de geparkeerde
scooters en fietsen van het trottoir af. De Nieuwe Nieuwstraat zal
een aantrekkelijke passage worden, overkluisd met blauwe regen.
Voor de benodigde spandraden werkten de pandeigenaren goed
mee.
Het sociale netwerk is nu verbeterd, men kent elkaar en dat is
prettig, ook voor de komende herinrichting. Bovendien moet
het groen, dat door de gemeente is geleverd, door de buurt
onderhouden worden. De masterstudenten hebben hun onderzoek
klaar. Zij pasten theorie toe in de praktijk en gebruikten daarbij
vers chillende methoden.
Maar het is een proces, het is
nooit af.
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Tegelijk met dit onderzoek
is er, nogal verwarrend,
door het projectteam en het
gebiedsteam met bewoners
en bedrijven geschouwd op de
Nieuwezijds Voorburgwal,
zowel noord als zuid. De
‘quick wins’, die hierbij
geïdentificeerd
werden,
moeten van de overheid
komen, bijvoorbeeld: grotere
afvalbakken, meer vegen,
verwijderen fietswrakken,
handhaving op verkeerd
geplaatste (huur)fietsen,
scooters en taxi’s en op
terrassen en luifels.
Vergroening speelt belangrijke rol
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Hanna Lantinga

Reinier in zijn Muziekboot

H

et carillonconcert is bijna ten einde wanneer Reinier’s
smeltende trompettonen opstijgen uit de gracht en… de
torenklokken deze tonen herhalen! Opnieuw blaast de bard
op zijn trompet en weer imiteert het carillon de melodie.
Duet van bard en beiaardier. Ze spelen Sweelinck en improviseren,
zowel klassiek als licht. Totdat Sijpkens met weidse gebaren naar
boven ‘ahoy!!’ roept. Vanaf de brug roepen ook wij ‘ahoy!!!’ en
zien een luik in de wijzerplaat van de hoge toren opengaan: de
beiaardier zwaait met een doek. Wij klappen totdat Boudewijn
Zwart terugduikt en zijn samenspel met Reinier Sijpkens hervat.
Na hun laatste improvisatie ‘…aan de Amsterdamse grachten, heb
ik heel mijn hart voor altijd…’ vaart Sijpkens naar de brugpijler en
haalt geld op in zijn klomp aan een hengel, bruggeld.
Aangemeerd aan de Leliegracht zegt hij ‘bruggeld is erfgoed, ’t
zit in onze genen, onze Nederlandse identiteit, ik probeer dat
te bewaren, overal in Nederland zijn grachten, wij hebben het
grootste varend erfgoed’. Uit de overvloed aan Nederlands cultureel erfgoed haalt hij zijn inspiratie. Uit de kerkorgels, de carillons
die alleen in Nederland worden gemaakt, de componist Sweelinck
begraven in de Oude Kerk of Locatelli die hier op de Prinsengracht
woonde, noemt Van Gogh, op zijn boot gesymboliseerd door een
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Om te begrijpen hoe zonder kranten of beurshandel in deze
voormalige Fleetstreet, ‘quick wins’ te behalen zijn, is het
handig om Urban Management te studeren. Vijf ambtenaren
kregen deze mogelijkheid en gebruikten de Nieuwezijds
Voorburgwal Noord voor hun afstudeerproject. Een van hen,
Matthew Eelman, voorzag mij mondeling en schriftelijk van
informatie.

Platform@Nieuwezijds werd opgericht, een merk waarmee men
zich kan identificeren, zodat er een ‘wij-gevoel’ ontstaat. De
sociale media Facebook en Instagram werden benut, maar er is ook
huis-aan-huis geflyerd en mensen zijn persoonlijk benaderd. Voor
de tweede bijeenkomst kregen de bewoners en bedrijven huiswerk
mee: foto’s maken, zowel negatieve als positieve beelden. Door
deze foto’s, stickers en een grote plattegrond ontstond inzicht in
de locaties waar wat te verbeteren viel.

zonnebloem in de versiering. Met zijn bootje gaat hij door het hele
land, zelfs over de wereld, is pas terug uit het lawaaiige Melbourne
‘dan waardeer je Amsterdam, omdat het zo rustig is!’
‘Amsterdam, de mooiste grachtenstad’ zegt hij ‘stad van de vrijheid
en vrijheid is grootste symbool van dit bootje’. Ook symboliseert
het de Nederlandse strijd tegen het water ‘dapper danst het op
het water, het bootje dat bijna zinkt…’ en ‘Amsterdam iepenstad,
75.000 iepen, 32 soorten, Unesco erfgoed’. Met Fay Lovski speelde
hij in 2014 tijdens Springsnow ‘Ode aan de Iep’:
Oh Iep. Wiegend voor mijn raam bij windkracht zeven […]
Oh Iep!
Oh sieraad van de straat…..
‘Zo mooi!’ zegt Sijpkens kijkend naar het iepenlover boven ons.
Hij is opgegroeid in Amsterdam. ‘Begonnen met studie rechten en
geëindigd in de gracht’ zegt hij met ironie. Dertig jaar is hij bezig
met zijn muziekboot, zelf opgebouwd. Maakt de rollen voor zijn
orgeltje en heeft iedere week een nieuw muziekstuk. Voor zijn
serenades aan de mensen, de buurten, onze buurt, varend over het
Singel waar de bewoner dromerig verzucht ‘oh, als je de trompet
in de verte hoort, raak je helemaal geroerd...!’
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Het melden van overlast van personen op straat

Bericht van STADonderDAK
Wellicht hebben de Vrienden van STADonderDAK zich
afgevraagd ‘we horen niets meer, bestaat het nog?’

Binnenkort kan dit type overlast ook worden gemeld via www.amsterdam.nl.

W

e bestaan zeker nog, alleen is er op het moment weinig
nieuws te melden. Samen met de projectdirecteur houdt
het bestuur nauw contact met de UvA en worden alle
relevante ontwikkelingen in de gaten gehouden.
De nieuwe rector magnificus en nieuwe voorzitter van het college
van bestuur en alle medezeggenschapsorganen zijn opnieuw in
beraad over de toekomst van het P.C. Hoofthuis en een nieuwe
bibliotheek. Men is er nog niet uit en dus kan het nog even duren.
Een lichtpuntje: STADonderDAK wordt nu door de gemeente én
de universiteit als een serieuze partner gezien.

OP

Voor uw gehele
media pakket!

VRAGEN EN KLACHTEN OPENBARE RUIMTE
gebied west:

ZoeK?

• Drukwerk

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

• Advies

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

• Ontwerp

Via www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-or/ kunt u via een formulier klachten
rechtstreeks melden.

• Print

COLOFON

• Mailing
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Elementenstraat 12
1014 AR Amsterdam
020 411 66 40

Maak een afspraak voor een bemiddelingsgesprek!
www.vca.nu/centrum | 020- 5301220

info@drdvms.nl • www.drdvms.nl

tel. 624 00 34
tel. 428 96 00
tel. 662 03 35
tel. 624 49 48
tel. 622 64 37
tel. 623 06 05

Eindredactie, correspondentie- en
kopijadres
Gemma Crijns
tel. 422 64 16
e-mail:
buurtkrant7@gmail.com
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Bewoners in stadsdeel Centrum die overlast ervaren van personen op straat
(schreeuwen, plassen, etc.) kunnen tegenwoordig 24/7 bellen met 14020.
Zij worden dan direct doorverbonden naar de meldkamer van Handhaving en
Toezicht. Daar wordt gekeken of er handhavers ter plekke zijn die direct op het
probleem af kunnen gaan.

Advertenties
Hans Bergmans
e-mail:

tel. 624 00 34
hans@wbergmans.nl

Bezorging
Sophie Josephus Jitta

tel. 622 72 72

Wijkraadsleden
Jolande Coelho
tel. 623 05 44
Eveline van Nierop (duo) tel. 623 55 01
René Ambags
tel. 428 70 48
Hans Steketee
tel. 06 49920679

WESTERKERK AGENDA

Uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl
ORGELCONCERTEN - ELKE VRIJDAG VAN 13:00 - 13:30 TOEGANG VRIJ
02/6
09/6
16/6
23/6
30/6
07/7
14/7
21/7
28/7
04/8
11/8
18/8
25/8

Alexander de Bie
Jos van der Kooy
Floris van Gils
Jan Pieter Lanooy
Jan Pieter Lanooy
Evan Bogerd
Jan Pieter Lanooy
Gert van Hoef
Ingeborg van Dokkum
Jos van der Kooy
Iddo van der Giessen
Grachtenfestival
Iddo van der Giessen

Dagelijks een programma door organist Jos van der
Kooy
maandag 31 juli t/m vrijdag 4 augustus
van 13.00 tot 13.30 uur.
Inleiding vanaf 12.45 uur
toegang vrij.

OPROEP: Om tijdens de zomermaanden meer bezoekers de gelegenheid te
geven de Westerkerk te bezoeken, zijn wij op zoek naar
EXTRA KERKWACHTEN (M/V) VOOR DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS.

Het hele jaar is de Westerkerk ma t/m za van 11 tot 16 uur open.
In juli en augustus willen wij de openingstijden verruimen
van 10 tot 20 uur. Om dat te kunnen realiseren hebben we ongeveer
20 vrijwilligers extra nodig die bereid zijn om van 10 tot 15 uur of van 15
tot 20 uur aanwezig te zijn en de volgende taken uit te voeren:
• gastvrouw/heer zijn voor de bezoekers,
• de boek- en kadoshop beheren.
Voor nadere info zie de website.

Oplage 5000

Volgende krant | september 2017
Sluitingsdatum advertenties:
15 juli 2017
Kopij vóór 12 juli 2017 sturen naar de
eindredactie.
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geen dag zonder bach
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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 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
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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

