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Aan het Dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum  

   
   via mijnsubsidies.amsterdam.nl  

 
 
 
 
Amsterdam, 25 februari 2022 
 
 
Betreft: Inhoudelijk verslag bij aanvraag tot vaststelling (verantwoording) subsidie 2021 
 
 
 
Geachte bestuursleden,  
 
De subsidie 2021 is aan Wijkcentrum d’Oude Stadt verleend voor de volgende activiteiten:  

- Het ter beschikking stellen van de ruimte aan bewonersinitiatieven. 
- Het uitvoering geven aan uw activiteitenplan. 

 
Door een amendement op de begroting 2021 heeft de gemeenteraad de sterk verminderde subsidie 
vanuit de sociale basis aangevuld tot het normale bedrag. 

 
Algemeen 
d’Oude Stadt heeft nauwelijks eigen middelen. Er komen wel giften binnen van derden, maar die zijn 
geoormerkt. Gelukkig hebben we inmiddels, na de hoge administratiekosten in 2019 en 2020 weer 
een bescheiden reserve kunnen opbouwen. 
 
Openstelling en ruimtegebruik 
Voor het tweede jaar op rij is het wijkcentrum in de Kerkstraat slechts beperkt open geweest wegens 
de preventieve coronamaatregelen. Er is sprake geweest van volledige sluitingen, vergelijkbaar met 
“niet essentiële” winkels, afgezien van enkele kantoorwerkzaamheden. Een groot deel van het jaar 
was het wijkcentrum 5 middagen per week slechts beperkt voor inloop geopend (krantjes en 
foldertjes halen, en mondelinge informatie).  
Toen de coronavaccinaties op gang kwamen, en na een flinke opruimactie konden vergaderingen, 
andere bijeenkomsten en de meeste creatieve en educatieve activiteiten weer plaatsvinden, zij het 
met een beperkte bezetting tot 10-12 personen. Dat aantal leverde in combinatie met de 1,5 m 
afstand met name bij ouderen problemen met verstaanbaarheid.  
Het juridisch spreekuur kon het grootste deel van het jaar doorgang blijven vinden, zolang de 
coronamaatregelen het toelieten. In de zaalagenda op de website is te zien welke activiteiten er 
waren. 
 
Uiteraard vonden telefonische- en email “inloop” zonder problemen plaats; voicemail werd net als 
altijd automatisch naar het emailaccount van het wijkcentrum doorgestuurd. 
 
Verschillende bewonersgroepen kunnen met behulp van d’Oude Stadt gebruik maken van MS 
TEAMS voor vergaderingen. De bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo heeft daardoor twee 
succesvolle vergaderingen georganiseerd; in de gebruikelijke vergaderruimte van de Boomsspijker 
kon onvoldoende onderlinge afstand worden gehouden.  
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Bewonersgroepen ontmoetten elkaar veelal online; de periode dat men zonder beperkingen weer 
bij elkaar konden komen heeft maar heel kort geduurd. Andere groepen ontmoetten elkaar 
helemaal niet meer: niet overal en altijd heeft iedereen de beschikking over internetverbindingen 
goed genoeg voor videovergaderingen.  
Een groep bewoners op de Nieuwmarkt zal daardoor bijna helemaal opnieuw moeten beginnen om 
het voor elkaar te krijgen dat hun plein weer een mooi leeg plein wordt, en een hoognodig rustpunt 
in de buurt met minder overlastgevende horeca rondom. Van beloofde steun van de 
stadsdeelvoorzitter (in 2020) hebben ze nooit meer iets gehoord. 
 
Ook tijdens periodes van versoepeling van de regels vermeden veel mensen het om bij elkaar te 
komen uit angst voor besmetting en werden afspraken toch maar afgezegd. Wij mochten wettelijk 
geen toegangscontrole met QR-code toepassen; daarmee hadden velen zich veilig genoeg kunnen 
voelen. 
Uiteraard hebben wij ook in 2021 geen grote themabijeenkomsten kunnen organiseren. In loop van 
het jaar werd er wel voorzichtig wat gepland, maar dat bleek steeds niet haalbaar. 
 
Het jaar 2021 eindigde weer met een volledige sluiting. Zelfs het aantal vrijwilligers dat er aan het 
werk kon zijn werd middels reserveringen geminimaliseerd. 
 
Het moge duidelijk zijn dat door de beperkte toegang en dus beperkte ontmoeting, eenzaamheid 
onder bewoners niet afgenomen zal zijn, net zoals door de beperkingen en sluitingen van alle andere 
gelegenheden waar mensen elkaar treffen. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om “samen dingen 
doen”, spelletjes, of praatgroepen. Eenzaamheid is (door ons) niet meetbaar. 
 
In 2022 hopen wij, zodra het kan, al onze contacten weer uit te nodigen voor een speciale “nieuw 
normaal” viering nadat er inmiddels twee jaar voorbij zijn gegaan sinds de laatste 
nieuwjaarsreceptie. En tegen het eind van 2022 zal hopelijk het 65-jarig bestaan van d’Oude Stadt 
gevierd, of herdacht kunnen worden. 
 
Werkgroepen en bewonersinitiatieven 
Uiteraard zijn het computernetwerk en digitale activiteiten zoals website en nieuwsbrief door de 
beperkingen vanwege Corona belangrijker dan ooit.  
Op onze in 2020 verbeterde website hebben wij het afgelopen jaar bij wijze van proef onze 
nieuwsberichten toegankelijk gemaakt voor slechtzienden: ze kunnen nu worden beluisterd. Of wij 
daarmee voldoen aan een vraag hebben we niet onderzocht. We zien wel dat de geboden 
mogelijkheid gebruikt wordt.  
 
Ook faciliteert d’Oude Stadt bewonersgroepen/initiatieven met eigen websites en/of nieuwsbrieven, 
of ondersteunt ze daarbij (Recht op Nachtrust, AutoluwNu, Bewonersraad Nieuwmarkt, Comité 
Westelijke Grachtengordel, Coronaatjes.nl en schonelucht.amsterdam etc.). Ook de 
crowdfundingsactie voor het behoud van beeldbepalende bomen in de Westelijke Grachtengordel 
wordt mede door d’Oude Stadt gefaciliteerd. 
 
Nog steeds werden in 2021 de giften voor de herdenking van het “vergeten” bombardement op de 
Blauwburgwal in 1940 door d’Oude Stadt beheerd. Zodra er reëel zicht is op het doorgaan van de 
herdenking zullen de gelden worden overgemaakt naar de organisatoren. 
 
De werkgroep Buitenreclame heeft flink van zich laten horen. Het streven van de gemeente, een 
rustiger straatbeeld (Kader Buitenreclame 2020), is inmiddels een farce geworden door een tsunami 
aan digitale beeldschermen met bewegende en wisselende reclamebeelden die op de openbare 
ruimte worden afgevuurd. Zelfs op ons belangrijkste historische plein, de Dam, vliegen de pizza’s 
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door de lucht, mede door het stadsdeelbestuur dat vond dat het op een gedegen welstandsadvies 
contrair moest gaan.  
 
Het bewonersinitiatief “Het Perspectief” heeft twee edities van zijn gelijknamige krant 
geproduceerd; hiervoor verzorgde d’Oude Stadt de  subsidieaanvraag en financiële boekhouding. 
Het initiatief wordt voortgezet. 
 
De ca 40 bewonersinitiatieven die zich  op initiatief van d’Oude Stadt verenigden in Amsterdammers 
voor Autoluw NU! (www.autoluw.nu) hebben regelmatig contact gehad met ambtenaren en 
wethouder De Vries. De besproken onderwerpen zijn uiteraard de drie speerpunten van Autoluw 
NU!: P+R aan de rand van de stad, het doorgaand verkeer in de stad beperken door cameratoezicht 
en 30 KM in de hele stad. Geklaagd is over de trage voortgang van de pilot in het Wallengebied, om 
alleen aangemeld vervoer toe te laten. Er is een nieuwe projectleider op gezet.  
 
Het grootste succes is invoering van 30 km/u in bijna de hele stad (per 2023). Door zienswijzen is het 
voorstel aanmerkelijk aangepast,  zodat er veel minder uitzonderingen zijn op de standaardregel 30 
km/u. Inmiddels zijn de aangesloten bewonersgroepen opgeroepen om plannen te maken om hun 
straten op simpele manieren aan te passen om ze veiliger te maken. Zij zijn gewezen op de 
bestaande (buurt)subsidiemogelijkheden. Vertegenwoordigers van AutoluwNU! nemen als 
stakeholder ook deel bij de uitvoeringsfase van 30 km/u in 2022. 
 
Een nieuw bewonersinitiatief 14020.nl is opgericht, ook weer van, voor en door bewoners. Het wil 
op een objectieve, authentieke en kritische manier besluiten van de gemeente bespreekbaar maken, 
ontdoen van politieke wartaal en inzicht geven in de vaak ondemocratische werkwijzen en in 
bestaande belangenverstrengelingen. Dat doet 14020.nl door bewoners aan het woord te laten, 
bewoners de echte feiten te laten onderzoeken en te publiceren. Inmiddels is een videokanaal 
ingericht (https://vimeo.com/14020tv) en wordt gewerkt aan de website. De organisatie is 
ondergebracht bij d'Oude Stadt. 
 
Heroriëntatie 
Het stadsdeel heeft na het besluit de subsidie te stoppen geen enkele poging gedaan om de eerder 
gedane toezeggingen tot een gesprek over andere mogelijkheden tot financiering na te komen.  
 
Eind 2020 heeft de gemeenteraad middels een amendement (1410, 2020) op de begroting 2021 de 
subsidie voor d’Oude Stadt aangevuld tot het oude bedrag. De gemeenteraad gaf Wijkcentrum 
d’Oude Stadt en Wijkcentrum de Pijp de opdracht om zich in 2021 te heroriënteren op hun rol, taken 
en financiële positie: en daarmee te onderzoeken hoe zij op een toekomstbestendige manier kunnen 
bijdragen aan de sociale infrastructuur van de stad, passend binnen de kaders van de gemeente.  
 
In de tussentijd heeft de voorzitter van d’Oude Stadt in samenspraak met Kracht van Mokum 
(d’Oude Stadt is een van de initiatiefnemers) gesproken met ambtenaren en de wethouder Groot 
Wassink (Democratisering). Aandacht was er zeker voor het buurtplatformrecht en de structurele 
financiering van buurtorganisaties. In een brief van 14 december 2021 aan de Raad geeft de 
wethouder aan dat iedere bewonersorganisatie verschillende doelen en behoeftes heeft, ook in de 
wijze waarop deze aansluiten op de doelen van de gemeente en de wijze waarop partnerschap bij 
die verschillende doelen vorm kan krijgen. Voorlopig wil de wethouder eerst experimenten. Doel is 
uiteindelijk te komen tot een structurele financiering van Buurtorganisaties.  
 
Het dagelijks bestuur van d’Oude Stadt is over de heroriëntatie het gesprek met de wijkraad (en 
buitenstaanders) aangegaan. Die discussie verloopt moeizaam en loopt van de overtuiging dat er 
niets wezenlijk hoeft te veranderen, tot volkomen wezensvreemde aanpassingen in het werk van het 

http://www.autoluw.nu/
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wijkcentrum. Dit laatste vanuit de gedachte dat daarmee de subsidie vanuit de sociale basis wel 
hersteld zou worden. In die discussie speelt ook de benodigde subsidie om nu eenmaal te kunnen 
voldoen aan de langjarig aangegane verplichtingen (o.a. huisvesting). Doordat bewoners hun stem 
bij Centrum Begroot op het voortzetten van het wijkcentrum hebben uitgebracht, kan het 
wijkcentrum ook in 2022 aan deze verplichtingen voldoen.  
 
Voor de langjarige aangegane verplichtingen hadden wij eerder subsidie aangevraagd volgens de 
regeling integrale maatschappelijke initiatieven. Aangegeven was dat daarvoor ook het traject bij 
Centrum Begroot liep. Toch werd bij de afwijzing van de subsidieaanvraag uitvoerig stilgestaan op 
dat aspect van onze aanvraag.  
 
Echter voor professionele hulp om de heroriëntatiediscussie vlot te trekken, hadden wij in dezelfde 
brief subsidie gevraagd met een beroep op diezelfde regeling integrale maatschappelijke 
initiatieven. Tot onze stomme verbazing is zonder enige opgaaf van redenen dat deel ook afgewezen 
en inhoudelijk niet eens behandeld. Dit is weer helemaal in lijn met de bovengenoemde gesprekken 
over alternatieve financiering die vanaf zomer 2020 waren toegezegd. Loze beloftes. 
 
Hoogachtend,  

namens het Wijkcentrum d’Oude Stadt 

 

Paul Busker, voorzitter 

Loes Buisman, secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


