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derd belangstellenden. Een deel van hen 
ondersteunt het Stadsdorp ook financieel. 
Dat getuigt van betrokkenheid! 
tijdens de Stadsdorpbijeenkomsten werd 
gepraat over de invulling van het moderne 
nabuurschap dat het Stadsdorp nastreeft: 
wat wil je, waarom doe je het, hoe bereik 
je mensen die hulp nodig hebben, maar dit 
niet aan de grote klok hangen. En er werden 
activiteiten georganiseerd uiteenlopend 
van een inleiding over het leven van oud-
buurtgenoot multatuli (met rondleiding), 
tot een verhaal over de restauratie 
van de Westerkerk, gevolgd door een 
activiteitenmarkt. De Westerkerkgemeente 
toont haar betrokkenheid door ons ook 
in 2015 gratis onderdak te bieden in dit 
monumentale buurtgebouw.  

Naast deze algemene (gratis) bijeenkom-
sten telt StadsdorpBuurt7 inmiddels acht 
activiteitengroepen, door Stadsdorpers 
onderling georganiseerd: zij wandelen, 
leren Libanees koken, klaverjassen, lezen 
buurtgerelateerde boeken, sms’en om 
er zeker van te zijn dat iedereen gezond 
is opgestaan, eten af en toe met elkaar 
en doen aan cultuur. Het zijn eerste 
stappen op weg naar een meer zorgzame 
buurtgemeenschap, waarbij je mensen 
op straat begint te herkennen en kunt 
groeten. Het idee is dat deze herkenning 
het makkelijker zal maken om met een 
eventuele hulpvraag te komen. 

maar we zijn er nog lang niet. We hebben 
meer vrijwilligers nodig voor het bestuur, 
voor het organiseren van activiteiten of 
voor het opzetten van bijvoorbeeld een 
systeem van buurtkoks om niet zo vaak 
alleen te hoeven koken. Er zijn genoeg 
dingen die gedaan kunnen worden en het 
leven aangenamer kunnen maken, maar we 
kunnen dat niet alleen. 
En waar het Stadsdorp vooral behoefte 
aan heeft, is een ruimte waarin activiteiten 
georganiseerd kunnen worden. Heeft u een 
leeg souterrain, een makkelijk bereikbare 
kamer of ruimte over? Denk dan aan ons. U 
wordt een buurtheld!

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 Wannemakers, Singel 
210, elke laatste maandag van de maand vanaf 
17.00 uur. 

■ 30 maart ■ 27 april ■ 25 mei ■ 29 juni 
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OOk meedOen met stadsdOrpbuurt7?

Kom naar de Stadsdorpbijeenkomst op 12 maart 
van 17 – 19 uur in de Westerkerk over het thema 
Bouwen aan Buurtnetwerken met:

•  Inleiding en groepsdiscussie met Karin 
Hanekroot, directeur Vrijwilligersacademie

• Activiteitencarroussel
• Muzikale omlijsting en borrel met buurtgenoten

Inloop vanaf 16.45 uur. Voor dit deel van de 
middag kunt u zich aanmelden via activiteiten@
stadsdorpbuurt7.nl

Belangstellende buurtgenoten zijn ook welkom op 
de voorafgaande Algemene Ledenvergadering, die 
om 16 uur begint. 
Opgeven via: contact@stadsdorpbuurt7.nl of kijk 
op www.stadsdorpbuurt7.nl
U kunt ook bellen naar 06-4625 6412.

   

Ook te lezen op www.oudestadt.nl

Ella Kruzinga, namens StadsdorpBuurt7 

Een winkelketen die in vijf jaar tijd 
groeit van één naar eenentwintig 
vestigingen, in een tijd waarin grote 
ketens eerder omvallen dan uitbreiden, 
beleeft een spectaculaire groei. En dat 
is precies wat actieve burgers in 
Amsterdamse buurten en wijken samen 
gerealiseerd hebben: een netwerk van 
betrokkenheid dat zich uitstrekt over de 
hele stadsregio. 
Zie het overzicht op www.stadsdorpenamsterdam.nl 

Juist in een stad als amsterdam, 
waar velen nauwelijks weten wie 
hun buren zijn, voorziet de Stads- 
dorpformule voor modern nabuur- 

             schap in een duidelijke behoefte. 

Diezelfde behoefte blijkt uit de groei van 
ons eigen StadsdorpBuurt7 in het afge- 
lopen jaar. Het aantal mensen dat op 
activiteiten afkomt, meedoet aan bijeen-
komsten of zich heeft aangemeld voor de 
digitale Nieuwsbrief verdriedubbelde van 
rond de veertig naar ruim over de hon- 

Groeiende 
betrokkenheid 
bij Stadsdorp
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wat doe je?

Beeld van Multatuli op de Torensluis over het Singel
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SEIZOENSGEBONDEN GERECHTEN     ELKE WEEK ANDERE DAGSCHOTEL

Lel iegr acht  60
1015 DJ  Amsterdam
T +31 20 639 01 09

E span jerenvantwis t@planet .n l
www.span jerenvantwis t .n l

dage l i j ks  geopend van 10-01 uur
lunch 10-17 uur

d iner  17 :30-22 uur

Krabbels Marijke Winnubst Hoe blijft de Westerkerk
overeind?een nieuwe lente, een 

nieuw geluid?

Ik vroeg me al tijden hulpeloos af: waar 
gaan we naar toe met de democratie, het 

behaaglijke kussen waar we ééns ons hoofd 
oplegden? Behoeft het niet een gloednieuwe 
inhoud of tenminste eens stevig opgeschud 
en uitgeklopt te worden, zodat het weer 
een veerkrachtig volume en sexy uitstraling 
krijgt? 

Ik heb geen geduld meer voor de vervlak-
kende, kortzichtige partijpolitiek. Geërgerd 
draai ik de knop om, zodra ik weer zo’n 
sprekend hoofd zie oreren over wormen en 
maden van Het Grote Geld en hardnekkig 
zwijgen over de grieven en onthechting van 
hele bevolkingsgroepen. (27 procent ging om 
(on)bekende redenen niet naar de stembus). 
Daarom kleur ik wél krijgshaftig een hokje 
rood, niet voor persoonlijk gerief, maar voor 
de gemeenschap en, met behulp van de voor-
zienigheid, voor de generatie ná ons. Ik pleit 
voor het onderhoud van vrede, beschaving 
en eerlijke verdeling van kapitaal en goede-
ren waarin Het Leven van mens, dier en plant 
het allerhoogste bezit is (daar kunnen alleen 
criminelen en kleptomanen op tegen zijn). 

Het politieke geschuifel van de Haagse 
managers heeft geen revolutionair elan om 
ons te beschermen tegen de supermacht 
van banken en multinationals. Dus spron-
gen de tranen in mijn ogen toen ik bij toeval 
op de buis bij Buitenhof een nieuwe lente 
zag gloren in de gedaantes van drie jeug-
dige, onconventionele geestverwanten: een 
socioloog, een filosoof en een publicist. Ze 
overtuigden me dat de tijd van zeuren en 
klagen voorbij moet zijn. Dat we maar eens 
moesten breken met het hokjesdenken, met 
de competitie van links en rechts en dat 
het weer tijd wordt het roer om te gooien. 
Een kant-en-klare oplossing hadden zij niet 
voorhanden. De Occupybeweging en de Bit-
coin evenmin. Dus bedacht ik een andere 
optie: de kunstmatige intelligentie van de 
slimme Watson, de computer die onmoge-
lijke recepten ophoest en medici ondersteunt 
met diagnosticeren. Ook wij kunnen Watson 
vragen om uit tienduizenden mensenwensen 
en bestuursvormen een prikkelende sociale 
combinatie of samenstelling te spuien, die 
voor een eenvoudige leek ondenkbaar en 
onvoorstelbaar is. Het vraagt alleen wat geduld. 

Marijke Winnubst

Hans Bergmans

I
n een tijd van relatief weinig kerkleden (1400) en teruggeschroefde subsidies, valt het 
niet mee een monumentaal gebouw als de Westerkerk organisatorisch en financieel op 
koers te houden. Om te zorgen dat de hoge vaste kosten in lijn blijven met de inkomsten, 

heeft het bestuur een aantal stappen ondernomen. 
Een belangrijke doelstelling is de kerk zo veel mogelijk open te houden voor toeristen 
en lokale bezoekers en hen bovendien gratis entree te bieden. Er zijn maar heel 
weinig amsterdamse kerken die daarin geslaagd zijn. Dit lukt vooral dankzij de inzet 
van Stichting Philadelphia, een netwerkorganisatie die mensen met een beperking 
ondersteunt. Ieder van de medewerkers heeft een eigen taak, zoals de receptie verzorgen 
en toeristen te woord staan, zo nodig in verschillende talen. Ook verkopen zij folders 
over de Westerkerk en verhuren de audiorondleiding in 8 talen. anderen hebben de 
omvangrijke taak de kerk schoon te houden, inclusief de toiletten waar bezoekers (vooral 
degenen die in de lange rij voor het anne Frankhuis staan) tegen betaling van €0,50 volop 
gebruik van maken.
Gedurende het toeristenseizoen kan men de Westertoren (tegen betaling) onder 
begeleiding beklimmen. Dit wordt echter geregeld door de gemeente, sinds de 
Napoleontische tijd eigenaar van alle kerktorens in de stad. 
De cantor en organist van de Westerkerk, Jos van der Kooy, speelt bijna dagelijks op het 
hoofdorgel. Hij geeft ook les aan studenten en neemt examens af.
Huur is een andere bron van inkomsten. s’ avonds wordt de Prinsenzaal aan organisaties 
en bedrijven in de buurt verhuurd. De kerk zelf kan ook gehuurd worden. Dit gebeurt 
voor concerten, herdenkingsceremonies, huwelijken en begrafenissen. In 2014 werden er 
de uitvaartplechtigheden van Wubbo Ockels en Seth Gaaikema gehouden. 
Onlangs is een overeenkomst tot stand gekomen met Hotel Pullitzer, waarbij de kerk 
beschikbaar is voor bedrijfspresentaties. Om het 440-jarig bestaan van hun bedrijf te 
vieren, hield Lucas Bols vorige maand een receptie in de kerk. Volgens de overlevering 
waren Lucas Bols en rembrandt goede vrienden en betaalde de laatste met zijn werk voor 
de afgenomen jenever. Beide beroemdheden liggen begraven in de Westerkerk.
Het bestuur heeft een ambitieus energiebesparingsprogramma uitgevoerd. De kerk heeft 
nu led-verlichting, waardoor niet langer 200W per armatuur wordt verbruikt maar slechts 
50W. Bij de installatie is gebruik gemaakt van de bestaande sparingen in het plafond en 
bestaande leidingen. Het nieuwe systeem maakt het mogelijk om lichten selectief te 
dimmen, kleuren op het podium te projecteren en de orgels op 8 verschillende standen 
aan te lichten. Hierdoor kan een mooie sfeer gecreëerd worden. Deze nieuwe verlichting 
werd mogelijk gemaakt door de actieve medewerking van Philips, die bovendien voor 
een leuke korting op de aanschafprijs zorgde. De installatie werd mede mogelijk gemaakt 
door subsidies van het EU fonds, de provincie en de stad. De energiebesparing van 50% 
verdient over 4 jaar de kosten terug.
De 12 prachtige kroonluchters hebben daarentegen hun waskaarsen behouden. Het is 
een omslachtig en arbeidsintensief werk om deze feeërieke verlichting aan te steken. 
Hiervoor worden speciale ploegen ingezet, waardoor dit alleen met kerstmis en met 
bijzondere diensten gebeurt. Op speciale aanvraag kan de kaarsverlichting ook geregeld 
worden, weliswaar tegen vergoeding.
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Interieur Westerkerk
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In 2014 is een warmteopwekkingsysteem onder de Westermarkt 
geïnstalleerd, dat via 10 bronnen op 150 m diepte warmte uit 
de aarde pompt. Deze wordt gebruikt om de 1000 m2 vloer te 
verwarmen en de kerk op een constante temperatuur van 17 à 18 
graden te houden. tijdens kerkdiensten en concerten wordt de 
temperatuur via luchtverwarming op gas op een aangename 20 
graden gebracht. Deze technisch geavanceerde warmteopwekking 
levert een energiebesparing van 30% op.
Kerkrentmeester teun Hoeve signaleert dat, o.a. door bovenstaande 
maatregelen, de Westerkerk over het algemeen de kosten kan 
dekken. afgezien van subsidies, zijn er ook welkome bijdragen uit 
donaties en legaten. 
De verstrekkende restauratie is een aparte en op zichzelf 
staande zaak. De noord- en oostzijde van de buitenkant zijn 
onlangs opgeleverd en het werk aan de kant van de Westermarkt 
is begonnen. Eind dit jaar moet het volledige exterieur in de 
oude glorie teruggebracht zijn: de leien daken hersteld, al het 
lood vervangen, het houtwerk geschilderd, de detaillering van 

natuurstenen onderdelen verbeterd, 50% van de voegen vervangen 
en 6.000 nieuwe bakstenen ingemetseld! maar we zijn er nog niet 
helemaal: er ontbreken nog 1.000 stenen. Dus steun de restauratie 
en ga naar  www.adopteereensteen.nl  of  www.vriendenwesterkerk.nl.
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Slavernijverleden in Buurt Zeven
Els Willems

Het is wel even schrikken als je een kaartje ziet waaruit blijkt 
dat ruim twintig plekken in onze buurt, soms zichtbaar, iets 
met het slavernijverleden te maken hebben. 

L
ezing van de bijbehorende tekst in het interessante boekje over 
het slavernijverleden van amsterdam, dat in het amsterdam 
museum te koop is, maakt enige relativering mogelijk. De 

Gapers en moren, die al veel ouder kunnen zijn en vaak niets 
met slavernij te maken hebben, worden ook genoemd. Zoals de 
prachtige topgevel aan de Keizersgracht, waar 3 morenhoofden 
(daarnaast overigens ook een koe) zijn afgebeeld en de Gapers in 
de Heren- en Prinsenstraat, die, al zijn zij zwart, niet duiden op 
slavernij. maar aan de Keizersgracht blijken wel veel panden te 
zijn waar mensen  woonden, die rijk zijn geworden van het bezit 
van plantages en slaven, meestal in Suriname.
amsterdam en Suriname hadden meer met elkaar te maken dan 
ik  vermoedde. 
reeds vroeg in de zeventiende eeuw waren slavenhandel en 

slavernij verweven met de economie van amsterdam. tot mijn 
verbazing las ik zelfs dat amsterdam, samen met de West-Indische 
Compagnie (WIC), voor de helft eigenaar van Suriname is geweest, 
daarmee dus ook slaveneigenaar. De bestuurders vergaderden 
in een mooi gedecoreerde kamer op het toenmalige stadhuis, 
het Paleis op de Dam, over ongehinderde handel, transport en 
militaire zaken.

In de nabij gelegen Nieuwe Kerk liggen prominent betrokkenen 
begraven, bestuurders en zeehelden zoals michiel de ruyter, die 
o.a. een fort veroverde aan de afrikaanse Westkust, de andere 
kant van de handel. Ik herinner mij dat Hannah Belliot, als 
stadsdeelvoorzitter van Zuidoost, ooit heeft geweigerd de ashanti-
koning te ontvangen, omdat er van die kant nooit enige erkenning 
was gekomen.
Een eerdere ashanti-koning had zelfs twee prinsjes cadeau gedaan 
aan  het Nederlandse koloniale leger en deze twee waren aanwezig 
bij  de inhuldiging van Willem II in de Nieuwe Kerk. 

Slavernijverleden in Buurt Zeven
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A r c h i t e c t  B N A / B N I
B o u w k u n d i g  a d v i s e u r

Gijs van Thienen

Tussen Kadijken 3
1018 BC Amsterdam
+31(0)654740856

Postbus 680
1000 AR Amsterdam
gijs@vanthienenholding.nl

Opvallende restauraties en interieurs

Muziekatelier Amsterdam
Veelzijdig muziekbedrijf aan de 
Stromarkt
Ina Wilbrink

Stromarkt 37. Met de hout gesneden Zalm prominent in het 
deurkalf en het elegante stoephek is het onbetwist de parel 
van de gevelrij die Stadsherstel hier in de late jaren zeventig 
in oude glorie herstelde. 

O
p zoek naar een nieuwe behuizing voor zijn Muziekatelier 
Amsterdam vond ascon van der Westen er vorig jaar dan 
ook de perfecte locatie voor zijn veelzijdig muziekbedrijf. 

Gelegenheid vinden voor een gesprek met de Buurtkrant kost 
even moeite in verband met een spoedopdracht, maar mijn geduld 
wordt uiteindelijk beloond met een uitgebreide rondleiding en 
een demonstratie van het mooiste instrument in de collectie, 

een laatzeventiende-eeuwse 
Italiaanse cello, bespeeld met 
drie verschillende strijkstokken. 
Dankzij de voortreffelijke 
akoestiek in de ‘vide’ van het 
voorhuis klinkt het alsof je in 
een concertzaal zit. 
maar het gaat in het 
muziekatelier beslist niet louter 
om topstukken, dat blijkt al uit 
de spoedklus die hem de week 
voor ons gesprek zo in beslag 
nam: het klaarmaken van hon-
derd strijkinstrumenten voor 
een scholenproject van de 

Zaandamse muziekschool. ‘In het muziekatelier kunnen strijkers 
van beginner tot gevorderd of professional terecht voor huur, 
aankoop of reparatie van instrument of strijkstok en voor de 
aanschaf van steunen, harsen, foedralen en andere onmisbare 
accessoires’, verzekert ascon. Stromarkt 37 biedt bovendien 
onderdak aan zijn eigen (cello)lespraktijk. 
Zelf maakte hij als jeugdig cellotalent op zijn zestiende zijn 
radiodebuut; bij een recente verhuizing vond hij nog het 
programma. Na een conservatoriumopleiding in Nederland volgde 
een langdurig verblijf in Praag, waar hij zich verder schoolde in de 
rijke tsjechische cellotraditie. toch sloeg hij uiteindelijk niet het 
pad in van de solocarrière of een loopbaan als orkestmusicus. ‘Het 
eerste was me te stressig en voor het tweede ben ik te eigengereid’, 
besefte hij. ‘Ik mag graag samen met anderen musiceren, maar ben 
niet geschikt om onder een baas te werken en ik heb bovendien 
de behoefte om naast het musiceren ook nog dingen met mijn 
handen te maken’. En dat heeft hij van geen vreemde: ‘mijn vader 
was orkestmusicus, maar was ook altijd aan instrumenten en 
strijkstokken aan het knutselen’. 
In zijn muziekatelier komen zijn beide muzikale kanten tot 
hun recht, maar in het eerste jaar aan de Stromarkt viel hij wel 
meteen met zijn neus in de boter van de herprofileringsellende. 
‘Klanten moesten maandenlang door het zand baggeren en een 
deel van de tijd waren we praktisch onvindbaar doordat de straat 
met hekken van de buitenwereld was afgesloten’. Inmiddels ligt 
alles er echter weer prachtig bij en straks in het voorjaar wil hij bij 
goed weer op vrijdagmiddag gewoon een paar lessenaars buiten 
zetten en op straat gaan musiceren. ‘Op mijn vorige locatie in de 
Czaar Peterstraat deden we dat ook en kregen er leuke reacties 
op’. ascons grote wens is een geschikte locatie te vinden in de 
buurt voor een eigen kamermuziekserie. Ook dat vond in Oost 
veel weerklank en ik denk dat het hem in Buurt 7 evenmin aan 
belangstelling zal ontbreken!
www.strijkinstrumenten.com

Vele gevelstenen verwijzen naar koloniale waren zoals koffie en 
suiker, waaronder in onze buurt: Sint Nikolaasstraat 38 In Drie 
Boonstruycke, op nr. 58 ‘T Sernaemse Koffivat en Suikerbakkersteeg 
25 Drie suikerbroden.

Keti Koti (verbreek de ketenen) herdenkt, tegenwoordig ook in 
amsterdam, de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in de 
Nederlandse koloniën in het Caribisch gebied. Een opmerkelijk 
verhaal  gaat over  een Surinaamse vrouw, woonachtig aan de 
Herengracht, die als baby met haar moeder, broers en zusjes, door 
haar vader was vrijgekocht. Na de dood van haar vader erfden zij 
de plantages en zo bezat deze vrijgekochte familie in het jaar van 
de afschaffing van de slavernij in Suriname meer dan tweehonderd 
tot slaaf gemaakten. 

Ook in Nederlands-Oost-Indië kwam slavernij voor. Daar werd 
het in 1860, het jaar waarin Max Havelaar van multatuli uitkwam, 
officieel afgeschaft.

Het boekje geeft meer informatie over particuliere panden. Ik 
heb me beperkt tot bekende plekken in onze buurt en noem als 
laatste de Westerkerk waar Balthasar Coymans ligt begraven. Het 
handelshuis Coymans verhandelde slaven en was gevestigd in het 
pand daar vlakbij, waar nu amnesty International strijdt voor 
mensenrechten. Later woonde daar ook nog een WIC-directeur. 
Dit onderwerp vraagt om heel veel meer onderzoek.

Bron: Gids Slavernijverleden Amsterdam
Dienke Hondius e.a. / ISBN 978 94 6022 368 6
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020 6252023 / 06 28346673 
j.beijer-goudsmid@xs4all.nl 

www.jacquelienbeijer-goudsmid.nl 
www.tulipjewels.nl

handgemaakte 
sieraden

diamanten
parels

kleur edelstenen

reparaties

unieke 
ontwerpen

Korte Korsjespoortsteeg 1 
1012 TC Amsterdam

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

VERENIGINGEN VAN EIGENAREN

V.V.E. BEHEER
BUREAU COMAITA

Ervaring met oud- en nieuwbouw 
en met monumenten
Kleine V.v.E.’s zijn ook welkom

Marianne Dijkman
Bloemgracht 119 hs
1016 KK Amsterdam
020 6234875
06 53594443
comaita1@hetnet.nl
www.bureaucomaita.nlwww.bureaucomaita.nl

Ontwerp nodig?

logo & huisstijl, boek, uitnodiging, 
advertentie, catalogus, brochure, 
flyer, website en meer.

www.ch-ontwerp.nl
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Uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl
CAntAtEdIEnStEn, toegang vrij:    
•  vrijdag 3 april, 19.30 uur:  

J.S. Bach - Johannes-Passion BWV 245 
•  zondag 26 april 2015, 10.30 uur 

J.S. Bach - Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen BWV 215
•  zondag 31 mei 2015, 19.30 uur 

J. Brahms - Warum ist das Licht gegeben, dem Mühseligen

 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

De oproep bezorging Buurtkrant 
Zeven heeft 2 nieuwe bezorgers 
opgeleverd.

Daar zijn we blij mee. 

Sophie Josephus Jitta 

Tel. 6227272 
e-mail: sophiejitta@xs4all.nl.

GELOVEn En KUnSt
•  21 april en 26 mei, 20.00-22.00 u., locatie volgt (zie website)

In een tweetal lezingen zal in het voorjaar van 2015 dieper 
worden ingegaan op het thema Geloven en kunst.  
Door de eeuwen heen heeft de mensheid getracht door middel van kunst uitdrukking 
te geven aan het geloof en de beleving daarvan. Architecten, ambachtslieden en 
kunstenaars hebben hun gevoelens (en twijfels) over religie op velerlei wijzen vorm 
gegeven. 
Amsterdam kent een rijke historie op het gebied van kunstuitingen in relatie tot het 
geloof. De Westerkerk, een monumentaal bouwwerk uit de 17e eeuw, ontworpen 
door Hendrick de Keyser, is daar een goed voorbeeld van.
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mEen kleinschalig muziekgezelschap met thuisbasis 
in Buurt 7 zoekt van 5 - 16 mei onderdak voor een 
zangeres (Française) die meewerkt aan een van hun 
producties. Bel of mail met Frederique Chauvet voor 
nadere inlichtingen:

06 51285241 of info@barokopera.nl.

integraal gebiedscoördinator gebied west: 
Barbera Lavell: blavell@centrum.amsterdam.nl, tel. 06 30695193

voor vragen over de openbare ruimte in de westelijke binnenstad:
Anatashia Kemnaad, akemnaad@centrum.amsterdam.nl, 
telefoon 06 83639211
Immelien Visser, ivisser@centrum.amsterdam.nl, 
telefoon 06 51399583

integraal gebiedscoördinator gebied 1012:
Arjen Hoogeveen, ahoogeveen@centrum.amsterdam.nl, 
tel.06 28539949

voor vragen over de openbare ruimte in postcodegebied 1012: 
Roel Plugge, rplugge@centrum.amsterdam.nl, 
telefoon 06 51714579
Chris Seinen, cseinen@centrum.amsterdam.nl, 
telefoon 06 28883440

klachten openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte kunnen ook te allen tijde worden gemeld bij de 
klachtentelefoon: 2563555, of via de website www.centrum.amsterdam.nl

Oproep onderdak 5- 16 mei a.s.
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www.huidartsdemari.nl       www.parkstadkliniek.nl

• acne
• allergische aandoeningen
• cosmetische problematiek
• couperose
• eczeem
• haarproblemen
• huidkanker
• kinderdermatologie
• lasertherapie
• onrustige moedervlekken
• ouderdomsvlekken
• overbeharing
• s.o.a.
• schimmelnagels
• wratten
• zwemmerseczeem

U kunt een afspraak maken 
via nummer 020 6249888

Indien u verwezen bent door uw huisarts worden de 
kosten door uw zorgverzekering vergoed.

Polikliniek voor Dermatologie heeft er een nieuwe 
locatie bij: Keizersgracht 43, 1015 CD Amsterdam

Mw. drs. M. Kharfi

drs. Fr. de Mari

spreekt Nederlands, Engels, Frans (moedertaal), 
Italiaans en Arabisch

parkstadkliniek

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 extreme overlast binnenstad / terassen /
filmopnames / horeca ............................................ 256 44 42
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 d’Oude Stadt..................................... 638 22 05
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 




