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onderdeel van aanvraag subsidie 2021 
 
 

 
 
Amsterdam, 2020-09-30 
 
In dit stuk worden de activiteiten genoemd en toegelicht die al jarenlang gebruikelijk zijn, en 
activiteiten die relatief nieuw zijn. 
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1. Inleiding 
Het is voor huisvestingskosten, het beheer en gebruik van ons onderkomen, alsmede ict-
voorzieningen waarvoor wij subsidie aanvragen. Het pand staat ten dienste van de activiteiten, 
waarbij ontmoeting een belangrijke rol speelt. Een korting op de huidige subsidie betekent op zeer 
korte termijn het verlies van de huisvesting en het overgrote deel van de activiteiten. Tenzij wij ter 
vervanging of aanvulling een beroep kunnen doen op andere subsidies zoals de subsidieregeling 
Organisatiespecifieke subsidie, of welke dan ook.  
 
 

2. Beheer en gebruik van de locatie Kerkstraat 123 parterre 
De benedenverdieping van het pand waarin het wijkcentrum gehuisvest is, staat ten dienste van alle 
bewoners van de wijk (wijk en buurten zoals gedefinieerd in de statuten) en bij gedeelde belangen 
ook voor anderen.  
Hier vinden activiteiten plaats op allerlei gebied, zolang die niet strijdig zijn met de doelstellingen 
van het wijkcentrum.  
De wijk ligt ongeveer voor de helft in gebied Centrum-oost en voor ongeveer de helft in Centrum-
west. De meeste activiteiten hebben daarom betrekking op bewoners van beide gebieden. 
Momenteel zijn er geen activiteiten specifiek voor de jeugd. Als er vraag naar is, en 
ouders/begeleiders organiseren dat zelf, dan stellen wij onze faciliteiten beschikbaar. 
 
Er is behoefte aan sociale accommodatie zoals dit: een laagdrempelige, toegankelijke plek voor en 
door wijkbewoners; bedoeld als “een knooppunt om elkaar te ‘vinden’ (ontmoeten) en om te 
‘verbinden’ (participeren en activeren). Bewoners (onafhankelijk van leeftijd, gender, afkomst, 
opleiding, enz.) worden er gefaciliteerd om initiatieven te ontplooien en kunnen in sociale 
accommodaties deelnemen aan activiteiten. In het moderne jargon heet dat cocreëren. 
Wij delen de ruimte daarom ook graag met buurtgroepen die in hun eigen buurt geen plek hebben. 
 
Het pand zelf is vrij goed bereikbaar, ligt op redelijke afstand van haltes van verschillende lijnen van 
het openbaar vervoer, hoewel de stoepen van de Kerkstraat onmogelijk zijn voor rolstoelgebruikers, 
en uitgeweken moet worden naar de rijweg. 
Om de toegankelijkheid voorbij de voordeur te verbeteren voor fysiek beperkten hadden wij in 2020 
vergevorderde plannen, waarvoor de financiering vrijwel rond was. De voorgenomen subsidie-
afbouw heeft een spaak in het wiel gestoken, en we zijn nu genoodzaakt om de verbouwing (zie 
verder) weer uit te stellen tot er positieve beslissingen worden genomen.  
Ook kan de ruimte na deze verbouwing veel efficiënter worden benut: gelijktijdig gebruik van 
kantoor- en vergaderruimte. 
 
Wij bieden aan bewonersgroepen een platform, faciliteiten, zoals de vergadermogelijkheden en een 
fysiek (post) adres. Het hebben van een eigen ruimte samen met de vrijwilligers van d’Oude Stadt 
stimuleert het gemeenschapsleven, onderlinge samenwerking, het contact met anderen en actief 
bewonerschap.   Daarnaast is het werkruimte met ons archief, computer- en andere faciliteiten voor 
wat bewoners nodig hebben.  
De fysieke plek van het wijkcentrum is belangrijk voor het archief, bijeenkomst, vergadering en 
voorbespreking. En ja er komen mensen langs, hoewel zij het nimmer zullen toegeven, die eenzaam 
zijn en om een praatje verlegen zijn, of de gezelligheid opzoeken. Ook dat bieden wij. 
 

a. Huisvesting en faciliteiten Binnenkrant 
De Binnenkrant (oplage 11.500) is de buurtkrant voor de Amstelveldbuurt, de Wetering-, Leidse- en 
Kerkstraatbuurt, Buurt 6 en Groot Waterloo (zie de buurten in onze statuten). De krant maakt 
gebruik van het archief van het wijkcentrum, en vice versa. De krant wordt in wijkcentrum d’Oude 
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Stadt samengesteld, deels geschreven, de redactie vergadert er, alleen het drukken wordt 
uitbesteed. Na het drukken worden de kranten opgeslagen in en gedistribueerd vanuit het 
wijkcentrum. Voor het gebruik van de ruimte en apparatuur betaalt de Binnenkrant een geringe 
vergoeding; daarnaast zijn enkele redacteuren zeer actieve vrijwilligers in het wijkcentrum. 
Als door subsidiekortingen de huisvesting van het wijkcentrum wegvalt zal de Binnenkrant extra 
subsidie nodig hebben voor eigen huisvesting, apparatuur en archief. 
  

b. Exposities 
Bewoners kunnen er gratis hun eigen of andermans kunst, of verzamelingen van curiosa in de 
vitrines exposeren. De kunstenaars zijn zelf verantwoordelijk voor verzekeringen. 
 

 

3. Verbouwing  
We hebben in 2018 het pand in de Kerkstraat betrokken. Naast de toegezegde subsidie voor de 
hogere huur is door het dagelijks bestuur van het stadsdeel een bedrag ter beschikking gesteld als 
bijdrage voor het opknappen van de casco-ruimte. Ook wijzelf en andere bewoners van onze 
buurten hebben financieel bijgedragen aan de opknapbeurt.  
 
Daarmee hebben we in de Kerkstraat de afbrokkelende wanden gerepareerd en geschilderd, en 
verbouwd, dat wil zeggen geïnvesteerd in een geluidswerend plafond  voor een betere akoestiek en 
tegelijkertijd, heel belangrijk in de huidige tijd, geïnvesteerd in een goede ventilatie. 
Voor rollators en rolstoelen hebben we een provisorische hellingbaan gebouwd. 
 
Maar tot nu toe is het toch nog een beetje kamperen met een in elkaar geflanste “keuken”. 
Bovendien is de toiletruimte te klein, en is de ruimte zonder ingrijpen zeker niet geschikt voor 
iedereen.   
 
Daarom hadden we in 2019/20 vergevorderde plannen om het pand geschikter te maken, en 
tegelijkertijd beter toegankelijk voor fysiek beperkten. Een verbouwing die nodig was en is om de 
invulling van functies van het wijkcentrum (ontmoeten, samenwerken, informatie delen) beter te 
kunnen vormgeven op minder vierkante meters dan op ons vorige adres.  
 
Deze plannen bestaan uit vernieuwing van de hellingbaan, het realiseren van een nieuw, hygiënisch, 
en integraal toegankelijk toilet, en een bescheiden pantry. Daartoe hebben wij een 
omgevingsvergunning aangevraagd, en een toegankelijkheids-subsidieverzoek (SBA-024788) 
ingediend. Voor die subsidie is het een voorwaarde dat wij minimaal 10 jaar blijven zitten waar we 
zitten. Financieel was het plaatje verder rond, door eigen geld, crowdfunding en 
goededoelenfondsen. Ook de verhuurder heeft een bijdrage toegezegd i.v.m. de financiering van 
rioleringswerkzaamheden.  
 
Daarbovenop zijn er plannen om een afscheiding te realiseren tussen het werk/inloop gedeelte en 
het vergadergedeelte, waardoor er ongestoord van elkaar binnen de beperkte ruimte vergaderd en 
gewerkt kan worden. Ook willen we investeren in een efficiëntere inrichting (nieuw flexibel 
meubilair). Daartoe is ook subsidie aangevraagd en toegezegd o.a. door het Oranjefonds en hebben 
wij geoormerkte donaties daarvoor apart gezet.  
 
Allemaal extra investeringen die loos worden wanneer de subsidie voor de huisvesting stopt.  
 
De huidige Covid-19 maatregelen laten overduidelijk zien hoe belangrijk fysieke ontmoeting is. En nu 
we wijkcentrum d’Oude Stadt weer voor kleine groepen mensen kunnen openstellen en binnenkort 
(volgens de plannen) ook voor fysiek beperkten, valt de dreigende afbouw ons wel heel rauw op het 
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dak. Alleen al de eerder gedane investering zou kapitaalvernietiging zijn door dat voornemen, terwijl 
de beschikbaarheid in het Centrum van toegankelijke ruimte voor bewoners(groepen) schrikbarend 
laag is.  
 
 

4. Organisatie en doelstellingen 
Op grond van art. 2 van haar statuten1 houdt d’Oude Stadt zich bezig met het behartigen en 
bevorderen van het woon- en leefklimaat in de 7 buurten van het werkgebied. Daaronder vallen o.a. 
ook sociaal-culturele activiteiten. Daarnaast ligt statutair vast het stimuleren en ontwikkelen van 
inspraak over en deelname van wijkbewoners en het bevorderen van invloed van de kant van de 
wijkbewoners op het beleid van die instanties die beslissingen nemen over de wijk. Dit alles in de 
ruimste zin van het woord. Dat is ook de leidraad in het ontwikkelen van onze activiteiten. Let wel, 
activiteiten die vanuit het pand door bewoners(groepen) tot stand komen. De activiteiten zelf 
worden zo nodig extra gefinancierd door incidentele subsidieaanvragen bij de gemeente en/of 
derden, dan wel door middel van crowdfunding. Sinds 2015 wordt alleen voor huisvestingskosten 
subsidie gegeven.  
 

a. Bestuur 
Het wijkcentrum wordt geheel gerund en bestuurd door vrijwilligers. Het algemeen bestuur wordt 
gevormd door een gekozen wijkraad, een bewonersvertegenwoordiging vanuit de 7 buurten van het 
werkgebied. Het dagelijks bestuur wordt door en vanuit de wijkraad gekozen. 
 
De wijkraad heeft op de Kerkstraat 123 zitting (ook tijdens Corona-tijd). Zij vertegenwoordigen niet 
alleen hun buurt, maar benutten naast hun adviserende functie ook een activerende en een 
verbindende rol. Zij vergroten de participatie in hun buurt en in de Wijk. Daarnaast leren zij samen 
van de aanpak in ieders buurt, ter verbetering van de leefbaarheid in hun eigen buurt, de hele wijk 
en stad. Zij bereiken de buurt tot in de haarvaten en versterkt de organisatiegraad van de buurt. De 
wijkraad is geen wijkvariant van de gemeenteraad, of stadsdeelcommissie. Maandelijks heeft de 
wijkraad overleg, en onderling hebben leden ook tussentijds contact via mail/telefoon.  Uiteraard is 
de wijkraad kritisch op gemeentelijke beleidsnota’s en / of besluiten zeker als die invloed hebben op  
de leefomgeving in de wijk.  
 

b. Werkgroepen 
Groepen van bewoners die zich gespecialiseerd hebben op bepaalde onderwerpen, en daardoor 
laagdrempelige vraagbaak kunnen zijn voor andere Amsterdammers. Zij volgen het beleid, en 
schrijven met verstand van zaken zienswijzen, inspraakreacties enzovoorts.  
Voorbeelden van werkgroepen zijn: 

Autoluw 
Hieruit heeft zich een samenwerkingsverband van ca 40 bewonersorganisaties gevormd. 
Verkeer en schone lucht 

Horeca en schone lucht 

Recht op Nachtrust 

Afvaldumping 

Werkgroep Buitenreclame 
De werkgroep Buitenreclame van Wijkcentrum d’Oude Stadt is officieel ngo van Unesco 
Werelderfgoed Amsterdam. 

                                                           
1 ] https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2016/02/2019-10-07StatutenHuihReglementBoekje.pdf  

 
 

file:///C:/Users/Bloem/AppData/Local/Temp/%5d
https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2016/02/2019-10-07StatutenHuihReglementBoekje.pdf
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Taalsteun 
De nieuwe werkgroep Taalsteun helpt asielzoekers en andere nieuwe Amsterdammers met de 
Nederlandse taal, door middel van videogesprekken en zodra COVID-19 het toelaat, met fysieke 
bijeenkomsten voor ondersteuning bij taal en sociale contacten.  
 
Vroegere werkgroepen worden, ondanks verzelfstandiging tot stichtingen nog steeds geassocieerd 
met het wijkcentrum. Vragen en ideeën komen nog steeds bij ons binnen. 
Kunst en Cultuur (samengegaan met Kunst en Cultuur Jordaan/Gouden Reael en Oostelijke 
Binnenstad) 
Een nieuwe werkgroep heeft zich onlangs aangediend, die ondersteuning wil bieden aan 
kunstenaars. 

Keurtuinen 
Vragen en meldingen van bezorgde bewoners over aantasting van keurtuinen zullen voorlopig nog 
wel bij het wijkcentrum binnenkomen, hoewel er nu sinds kort een eigen website bestaat. 
 
 

5. COVID-19 
Gedurende de lock-down in 2020 is het wijkcentrum dankzij enkele actieve vrijwilligers bijna geen 
dag dicht gebleven. Toen in juni de mogelijkheden voor bijeenkomsten iets ruimer werden, konden 
kleine groepen bewoners weer bij elkaar komen. Wij konden zelfs onderdak bieden aan groepen die 
nog niet in hun “eigen” buurthuis terecht konden. 
Het is nog niet te voorspellen hoe COVID-19 het ruimtegebruik in 2021 zal beïnvloeden. Het is 
inmiddels wel heel duidelijk geworden dat laagdrempelige fysieke ontmoeting essentieel is voor de 
sociale contacten die door de activiteiten worden geboden, en zo belangrijk kunnen zijn in het 
voorkomen van eenzaamheid, en het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid in de vaak 
ingewikkelde maatschappij (zie Bijeenkomen). 
 
 

6. Informatieverschaffing 
Bewoners hebben behoefte aan laagdrempelige onafhankelijke informatie zonder jargon. Waar het 
kwesties over leefbaarheid betreft zijn de wegen vaak ondoorgrondelijk en het jargon onbegrijpelijk. 
Het is zeer leerzaam om te praten met ervaringsdeskundigen die het probleem begrijpen en de 
valkuilen kennen. 
Met name in overlastsituaties botsen bewoners tegen alle mogelijke kasten en muren op. Wij 
kunnen bewoners de weg wijzen in de procedures die ze kunnen volgen, en ze helpen bij het 
schrijven van brieven. Zo leren zij hoe je zelf kunt proberen iets aan je eigen situatie te verbeteren. 
Een volgende keer kunnen zij het zelf, of geven ze het door aan hun buren. Zelf- en 
samenredzaamheid dus. 
Het is het soort informatie en hulp waarvoor je in stadsdeel Centrum vergeefs naar huizen van de 
buurt gaat, of naar het stadsloket. 
 

a. Inloop 
Het wijkcentrum biedt in samenwerking met de Binnenkrant een grote verzameling buurtkranten, 
tijdschriften en brochures van allerlei stichtingen, verenigingen en maatschappelijke instanties. 
 
Daarnaast komen mensen van zeer divers pluimage binnenlopen met vragen op allerlei gebied. De 
vrijwilligers beantwoorden de vragen zo mogelijk, of verwijzen mensen door naar anderen in ons 
netwerk, of andere instanties. Gesprekken kunnen ertoe leiden dat mensen geïnteresseerd raken in 
gezamenlijke activiteiten in het wijkcentrum of in hun eigen buurt.  
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b. Telefonisch 
Vergelijkbaar met inloop 
 

c. E-mail 
Uitgebreider dan via inloop of telefonisch. Via email komt ook actuele informatie binnen van en over 
gemeente, buurten, organisaties, politiek, die wij weer kunnen doorgeven binnen ons netwerk. Zo 
kunnen wij bijvoorbeeld steeds weer opnieuw aandacht schenken aan bewegen voor ouderen, dans, 
balanstraining en valpreventie. Een van de stadsdorpen heeft daarom al eens een 
voorlichtingsochtend in het wijkcentrum georganiseerd. 
 

d. Website 
Vragen kunnen gesteld worden via de website, er zijn vragen op alfabet, een heel menu vol 
informatie en onze nieuwsberichten op divers gebied. 
In 2020 hebben wij de website opnieuw ingericht. Wij merkten dat er ook achterhaalde informatie 
staat. Verbeteringen zullen het komend jaar doorgaan, mits wij een “redactieplek” hebben.    
 

e. Nieuwsbrief 
Populair, voor wie de website normaal gesproken niet bezoekt. Bestaat uit nieuwsberichten die 
eerder op de website verschenen zijn. 
 

f. Juridisch Spreekuur 
Wij hebben een wekelijks gratis juridisch spreekuur, door een ervaren advocaat. 
 
 

7. Bijeenkomen 

a. Bewonersgroepen 

Praatgroepen, Buurtgroepen, Belangengroepen 
Door samen te praten over wat men bezighoudt, of dingen samen te doen ontstaat sociale cohesie, 
of wordt die versterkt; leert men van elkaar hoe problemen aan te pakken en misschien zelfs 
oplossen. Daarmee stimuleren we meer zeggenschap bij de inwoners van Amsterdam over hun 
directe omgeving, de gemeentelijke dienstverlening en de stad als geheel, meer inclusieve 
participatie in de buurten, meer eigenaarschap bij de inwoners van Amsterdam door het overdragen 
van taken aan initiatieven en commons en meer ruimte voor en een betere ondersteuning van 
maatschappelijke initiatieven. 
Bekeken wordt of in 2021 desnoods op andere locaties dergelijke bijeenkomsten van de wat grotere 
groepen binnen de covidvoorschriften georganiseerd kunnen worden. Daar zal dan wel extra 
financiering (bijvoorbeeld subsidie) voor gezocht moeten worden. 
 
Waar het gaat over leefbaarheid en beleid daaromtrent kunnen de vrijwilligers van wijkcentrum 
d’Oude Stadt ook hulp bieden bij procedures die daarvoor bestaan: zelf inspreken, zelf een 
zienswijze indienen, zelf bezwaar indienen waar dat nodig is. Waardoor het zelfvertrouwen groeit 
dat iedereen, ongeacht afkomst of opleiding mee mag doen in onze maatschappij. 
Vaak gaat het om slechts tijdelijke groepen: na een paar keer is het niet actueel meer, is het 
probleem opgelost, of kan men zelfstandig verder. Sommige groepen blijven jarenlang actief. 
Groepen die zich op een bepaald thema richten bestaan door samenwerking  met andere wijkcentra 
en bewonersgroepen regelmatig uit mensen uit de hele stad, omdat het onderwerp boven het 
stadsdeel uitstijgt. 
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Creativiteit 
Kleurplaats, een laagdrempelig gebeuren waarbinnen getekend, geschilderd, gefilosofeerd, 
enzovoorts kan worden. De initiatiefnemer organiseert ook lezingen, fysiek of online. 
 

Educatie 
De vroegere Chinese les voor kinderen met Chinese (groot)ouders is sinds de verhuizing in 2018 
opgeheven. Wel is de Franse Literatuurles na de eerste COVID-19-uitbraak weer in het wijkcentrum 
terug, voorlopig gesplitst in (voorgeschreven) kleinere groepen. 
 

b. Thema-avonden 
Het was een gewoonte om iedere 1-2 maanden een grotere bijeenkomst (tot 50 personen) te 
organiseren over een buurtenoverstijgend, actueel onderwerp. Het hangt van de ontwikkelingen 
rond COVID-19 af of die mogelijkheid er in 2021 weer kan zijn. Een live discussie betekent echte 
ontmoeting met eventuele nazit, en dat kan van een video-bijeenkomst niet gezegd worden. 
Bekeken wordt of in 2021 desnoods op andere locaties dergelijke ontmoetingen binnen de 
covidvoorschriften georganiseerd kunnen worden. Daar zal dan wel extra financiering (bijvoorbeeld 
subsidie) voor gezocht moeten worden. 
 

c. Externe organisaties 
Als de ruimte niet in gebruik is door bewonersgroepen kan deze tegen betaling gebruikt worden 
door andere groepen, zolang die niet ingaan tegen de doelstellingen van het wijkcentrum.  
 
 

8. Projecten 
Worden gestart vanuit de actualiteit, vanuit bewoners of andere organisaties die bij ons aankloppen. 
Dat kan om een inzamelingsactie gaan zoals voor de Blauwburgwal of vanuit een protest tegen 
overlastsituaties. Dergelijke projecten kunnen zelfs leiden tot langdurige procedures. 
Leerzaam, daardoor zelfontplooiing, saamhorigheid, zelfredzaamheid 
 

a. Voortzetting lopende projecten 
Voorbeelden: 

 Blauwburgwal: inzamelingsactie en beheer gelden voor herinneringsmonument mei 1940 en 
voor herinneringsbijeenkomst in 2021. 

 Geluids- en andere overlast bij evenementen 

 Schone Lucht Amsterdam 

 Autoluw 

 Coronaatjes (bewust making van COVID-19 maatregelen o.a. door uitgifte van stickers voor de 
1,5 meter afstand en tegen het blokkeren van voetgangersruimte op de stoepen. 

 Participatiefonds, voor inkomsten en uitgaven voor diverse kleinschalige of eenmalige 
initiatieven en opstarten nieuwe projecten. Dit fonds wordt gefinancierd door giften en 
dergelijke, verdiensten vanuit projecten, die niet geoormerkt zijn voor een specifieke activiteit, 
maar voor projecten/activiteiten in het algemeen. 

 

b. Nieuwe projecten 
Op het moment van schrijven hebben zich nog geen nieuwe projecten aangediend 
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9. Beheer gelden voor derden 
Binnenkrant 
De Binnenkrant heeft geen eigen bankrekening of e-herkenning. Het beheer van de financiën en de 
subsidieaanvragen/beschikkingen worden uitgevoerd door het dagelijks bestuur van het 
wijkcentrum. 

 
Buurtkrant7 
Buurtkrant 7 heeft geen e-herkenning. Nu dat verplicht is geworden eind 2020 lopen de 
subsidieaanvraag en betaling weer net als vroeger via het wijkcentrum, op verzoek van de redactie. 

 
Wormenhotel Bantammerbrug 
Financieel beheer op verzoek van beheerder van het wormenhotel door het dagelijks bestuur van 
het wijkcentrum. 
 

Bewonersraad Nieuwmarkt-Groot Waterloo 
De bewonersraad heeft geen eigen bankrekening of e-herkenning. Het beheer van de financiën en 
de subsidieaanvragen/beschikkingen worden uitgevoerd door het dagelijks bestuur van het 
wijkcentrum. 
 

Beheer na inzamelingsactie  
Blauwburgwal, zie projecten 

 

10. Samenwerkingsverbanden 
Met gemeente, stadsdeel en bewonersorganisaties zoals VVAB, Wij-Amsterdam, Stopdegekte, 
BO1018 en andere wijkcentra hebben wij regelmatig overleg. Van de bewonersorganisaties zijn wij 
vaak de enigen met vergaderruimte. Met genoemde organisaties zijn wij o.a. in gesprek met Michiel 
Thunnissen over de toekomst van de Binnenstad. 
 
Op bepaalde onderwerpen werken wij alleen al voor de kennis nauw samen met Milieudefensie, de 
Fietsersbond (Amsterdam) en de Nederlandse Stichting Geluidshinder. 
 
Gedurende de coronacrisis blijkt dat bewoners meer steun nodig hebben. Wij hebben daarom als 
een van de initiatiefnemers samen met andere Amsterdamse bewonersorganisaties onze krachten 
en belangen gebundeld. Als Kracht van Amsterdam stuurden wij het college en gemeenteraad een 
brief met de volgende oproep:  
 

Benut de Kracht van Amsterdam: In tijden van crisis gaan politici, stads(deel)besturen en 
ambtenaren extra hard aan de slag om de problemen op te lossen. De reflex is om meer 
ambtenaren en professionals in te zetten. Maar de gemeente kan het niet alleen en Mokum 
heeft veel kracht in zich. Er zijn zoveel Amsterdammers die willen en kunnen meedenken en 
zich willen inzetten voor hun stad en stadgenoten. Bewonersorganisaties en -initiatieven 
mogen niet aan de besluitvormingstafel ontbreken. 

 


