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d’Oude Stadt naar rechter om nieuw evenementenbeleid
Samen met verschillende bewoners(organisaties) in de stad heeft het Wijkcentrum besloten om een rechtszaak aan te
spannen vanwege de overlast bij evenementen. Na alle klachten, evaluaties, zienswijzen, bezwaarprocedures en een
voorlopige voorziening bij de rechter is het bij het bestuur van de gemeente Amsterdam doorgedrongen dat overlast
bij evenementen bestaat en is een nieuw evenementenbeleid aangekondigd. Het is echter vooralsnog twijfelachtig of
in dat beleid werkelijk meer rekening wordt gehouden met omwonenden.
Daarom heeft het wijkcentrum samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder 6 punten meegegeven (zie kader),
gebaseerd op het werk van deskundigen. Andere bewoners(organisaties) hebben ook adviezen gegeven, inclusief de
meetresultaten binnenshuis van geluidsoverlast tijdens een evenement.
Inspraaktraject stilgezet
Nadat de stadsdelen over de locatieprofielen advies gaven aan B&W
bleek uit alle adviezen dat de opvattingen van bewoners, ambtenaren
en evenementenexploitanten ver uit elkaar liggen. De gemeente start
daarom eerst een traject om partijen op één lijn te krijgen. Het nieuwe
beleid komt dus voorlopig nog niet van de grond. Door één stadsdeel
is al gecommuniceerd dat de nieuwe vergunningsaanvragen voor
2017 volgens de huidige regels worden gegund.

Recht hebben op, of dulden?
D’Oude Stadt vindt dat het recht op respect voor
privé- en familieleven in het eigen huis niet
onderhandelbaar is, vooral als bij de overlast van
evenementen feitelijk alleen maar commerciële
belangen gediend zijn. Het dulden houdt wat betreft
de bewoners(organisaties) op. De rechtszaak wordt
als breekijzer gebruikt om de gemeente evenementen
anders te doen gunnen. Bij de rechtbank pleit het
wijkcentrum voor een aanvaardbaar geluidsniveau,
zodat bewoners zich binnenshuis normaal
verstaanbaar kunnen maken. Tevens moet de
gemeente van de evenementorganisatoren eisen
de best beschikbare technieken te gebruiken. Het
wijkcentrum vraagt voor de rechtszaak financiële
steun van bewoners en organisaties.
zie: www.oudestadt.nl/geef.
Of stort op NL03 INGB 0004 8718 88

Groot Waterloo

d’Oude Stadt op straat?

Per 1 april 2017 (geen grap) is de huur voor het
pand aan de Nieuwe Doelenstraat 55 opgezegd.
De nieuwe eigenaar vraagt het vijfvoudige van de
huidige huur. Het stadsdeel, als subsidiegever aan
het wijkcentrum, komt niet makkelijk over de brug.
Mogelijke andere kantoor/vergaderruimte is er,
maar ook daar is de vraagprijs voor de huur hoger
dan nu. Het stadsdeel hikt dan ook tegen het hogere
subsidiebedrag. Pas tegen eind december weet het
wijkcentrum of de subsidie voor 2017 doorgaat en
wat er dan gehuurd kan worden. Komt de subsidie
niet dan staat het wijkcentrum met alle gebruikers
dus echt op straat. Of het wijkcentrum lukt om dit te
voorkomen wordt de komende maanden duidelijk.

Nieuwjaarsreceptie donderdag 19 januari 17.00 -19.00 uur
d’Oude Stadt zoekt experts !

Wijkcentrum d’Oude Stadt faciliteert bewoners en
bewonersinitiatieven in het centrum. In de maandelijkse
buurtenoverleggen vertellen experts iets over hun
vakgebied. Het bestuur wil kennis en experts uit de stad
koppelen met bewoners en bewonersinitiatieven die iets
willen bereiken, of inhoudelijk advies nodig hebben.
Doel is om via het wijkcentrum laagdrempelig kennis ter
beschikking stellen waar iedereen gebruik van kan maken.

Het bestuur van de wijkraad zoekt daarom experts die
vanuit hun beroep of interesse inhoudelijke kennis kunnen
aanbieden op vraagstukken van bewoners.
Het dagelijks bestuur denkt daarbij aan experts die het
leuk vinden om laagdrempelig hun kennis met bewoners te
delen op het gebied van:

-

Open data
Burgerparticipatie
Gebiedsontwikkeling
Inspraak/ juridische procedures/bestuursrecht
Werking van gemeente/ beïnvloeden van
		
beleidsvorming
Water
Afval & recycling, circulaire economie
Mobiliteit - OV
Veiligheid & handhaving
….
Wijs anderen ook op onze oproep of geef zelf aan van
welk onderwerp jij meer af weet. Geïnteresseerden kunnen
zich melden bij Reinier van der Vusse via een mail aan:
reinierv@oudestadt.nl ovv Expert met hun naam en het
onderwerp waarop zij expertise hebben.

Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een centrum
voor informatie en burgerparticipatie van en voor
bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in
hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor
informatie en advies, ook als u mee wilt helpen.
Heeft u vergaderruimte, pc of internet nodig?
Voor openingstijden, nieuwsbrief en meer info zie:
www.oudestadt.nl

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
020-638 22 05
wijkcentrum@oudestadt.nl
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 December: 7 , 14 Geminiden, , 21 Winterwende, 23 , 25 Kerst, Chanoeka, 29 .

 Januari: 1 Westers Nieuwjaar, 4 Boötiden, 5 , 12 ,
HET AMSTEL-IJPARK, TOEKOMSTIG LINTPARK

Huis De Pinto
Tussen Zwanenburgwal, Amstel,
Nieuwe Herengracht, Oosterdok
en Oude Schans
Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag 8 december,
9 februari & 9 maart 20-23.00 uur

In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Iedereen is welkom

kranten en tijdschriften, koffie & thee, boekenruil,
het mooie stille binnenhofje, kunst en muziek.
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.30 en
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur

Kortere dagen, langere avonden. Reden om (weer) een keer
naar een van de evenementen in Huis De Pinto te gaan.

Iedereen is welkom aan de koffietafel in de voorruimte, in de
rustige leeszaal en in de sfeervolle binnentuin.
Kijk vooral op de website www.huisdepinto.nl om het actuele
programma te bekijken, en volg ons op Facebook.

Tot 15 december - Expositie ‘De wereld in kaart’
van Stan Klamer
Kaarten, schepen en eilanden zijn steeds terugkerende motieven
in het werk van Stan Klamer. De eilanden in zijn werk staan voor
een geïsoleerde wereld, de schepen zijn ‘voertuigen’ voor ideeën
en verlangens. Klamer experimenteert met allerlei materialen en
technieken. Ook gebruikt hij tekstfragmenten in zijn werk. Klamer
is geïnspireerd door het werk van auteurs die imaginaire werelden
hebben geschapen, zoals Jorge Luis Borges, Italo Calvino en Jules
Verne.

Iets bijzonders meemaken? Ga naar een kaarslichtconcert,
maandelijks in de Portugese Synagoge, Mr Visserplein 3.
De akoestiek is geweldig. Een kussentje voor op de harde bank
bewijst zijn nut evenals warme kleding op koude avonden. Het
interieur stamt uit 1675 en is nooit aangepast aan de moderne tijd.

15 december -19.30 uur
Het Olivier Greif Ensemble speelt werk van Gabriel Fauré en
Olivier Greif, een Frans-joodse componist. Greif (1950-2000)
was een leerling van Luciano Berio. Hij schreef vooral in de
laatste tien jaar van zijn korte leven intense en duistere muziek,
geteisterd door de Holocaust en de geschiedenis van zijn vader,
die Auschwitz overleefde. Ook verwerkte hij teksten van Etty
Hillesum en Paul Celan in zijn composities. Het ensemble bestaat
uit musici uit Rusland, Frankrijk en Spanje.

Meer informatie: www.portugesesynagoge.nl

Zaterdag 10 december DínJín zingt kerstliederen
Aanvang 15 uur
Het koor DínJín zingt al 25 jaar samen. En dat kun je horen! Met
veel plezier hebben zij een eigentijds kerstconcert samengesteld.
Naast de mooiste “Christmas Carols” veel aandacht voor
inspirerende composities met het universele thema “Geloof, Hoop
en Liefde”. Met onder meer eigen arrangementen van Frank
Coornaert.

speelt in Splendor

Nieuwe Uilenburgerstraat 116
Paul Hermann - Grand Duo voor viool en cello (1929-1930)
Paul Hermann - Strijktrio (1921)
Bohuslav Martinů - Eerste strijktrio (1923)
Paul Ben Haim - Serenade voor fluit en strijktrio (1952)
Rosy Wertheim - Drie Voorspelen voor Lanceloet voor fluit en
strijktrio (niet gedateerd)
Jacques Thibaud Ensemble: Eleonore Pameijer (fluit), Burkhard
Maiss (viool), Hannah Strijbos (altviool) en Bogdan Jianu (cello)
12 december - 20.15 uur
Entree € 20,00 / € 15,- (Stadspas/leden Splendor)

Meer informatie: www.splendoramsterdam.com
of: www.leosmit.org

Het AMSTEL-IJPARK wordt een ‘LINTPARK’ met vele functies:
- het zorgt voor meer groen in een buurt die nu overwegend uit
beton en verkeer bestaat;
- het is een verbinding tussen Amstel en IJ, de twee belangrijkste
Amsterdamse waterwegen, het vormt een nieuwe, aangename
entree tot de stad;
- het rijgt buurten, groenplekken, monumenten, scholen en
instituties aan elkaar.
In 2025 heeft de huidige betonwoestijn plaats gemaakt voor een
prettige publieke ruimte, een groene oase voor iedereen:
• de Amstel is overal zo schoon dat je er in kunt zwemmen;
• de Stopera is behangen met verticale tuinen;
• het Waterlooplein is een Marktpark geworden;
• op het Mr. Visserplein is een ondergrondse waterberging met
bovengrondse zwemvijver;
• het park sluit aan op de Weesperstraat/Wibautstraat, met de Green
Knowledge Mile, het Namen-monument, hotels en Hogescholen
voorzien van daktuinen;
• vanaf Artis / Wertheimpark / Hortus loop je door het groen terug
naar het AMSTEL-IJPARK.

Zondag 11 december Koffieconcert in samenwerking met het
Amsterdams Conservatorium
aanvang 11 uur, zaal open om 10.30 uur
Maandag 12 december Pintotonics n+1
aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur
Solo set - Jan Willem van der Ham/fagot, alt- en bariton sax
Ensemble set - STRINGS5, met Jacob Plooij/viool,
Henk Zwerver/gitaar, Raoul van der Weide/cello,
Marta Warelis/piano, Jan Nijdam/contrabas.
Dinsdag 13 december – Documentaireavond
aanvang 20.30, zaal open 20.00
De documentaire Tough Guise 2 (Jackson Katz, 2014) gaat over de
hedendaagse mediacultuur binnen de Verenigde Staten, die geweld
lijkt te normaliseren, idealiseren en ‘glamorizen’.
Sprekers Hanna Harthoorn (projectleider Emancipator) en Willem
Stohr (campagne strateeg White Ribbon Campaign) zullen beide
ingaan op de documentaire.
Eind december - Expositie van foto’s van Evert Odekerken
Evert Odekerken heeft Huis De Pinto zijn grote verzameling
foto’s, ansichtkaarten en knipsels over Amsterdam geschonken.
Evert heeft als fotograaf en directeur fotografie van het ANP in
Amsterdam een prachtige verzameling aangelegd. In de nissen zal
een aantal panelen met foto’s en bijschriften te zien zijn.

Het Jacques Thibaud Ensemble uit Berlijn

Het Amstel-IJpark werd op 31 oktober gepresenteerd in Pakhuis
De Zwijger tijdens de bijeenkomst 750 jaar Amsterdam, nog 9
jaar te gaan, als antwoord op de vraag: “Wat wil je de stad cadeau
doen voor de 750ste verjaardag?” Onze ambitie is om van één van
de meest vervuilde plekken in de stad een aantrekkelijk, gezond
gebied te maken voor iedereen: het AMSTEL-IJPARK.

Daarnaast staan we open voor organisaties en partijen die onze
ruimtes graag willen gebruiken voor vergaderingen, cursussen,
lezingen, boekpresentaties of voorstellingen. Het is zelfs mogelijk
om in Huis De Pinto te trouwen.

Een proefje van het winterprogramma

Kaarslichtconcerten

De Valkenburgstraat, de straat waarin wij wonen, is al
jarenlang een ongezonde, onaantrekkelijke afvoergoot voor het
verkeer. De cijfers onderbouwen dit: het is één van de vieste
straten, niet alleen van Amsterdam, maar van heel Nederland!
Hier willen wij iets aan doen!
En WIJ is de bewonersgroep Valkenburgerstraat.

Maandag 9 januari Pintotonics n+1
aanvang 20.30, zaal open 20.00 uur
Solo set - Luis Vicente/trompet (Portugal)
Ensemble set - Uit Argentinië/Buenos Aires: Caro Thiers/altviool,
Gustavo Obligato/sax en klarinet, Pablo Vasquez/contrabas
In januari start de schrijfcursus ‘Een Verhaal dat blijft’
Vijf woensdagochtenden: 11 januari, 25 januari, 8 februari,
15 februari, 1 maart. Van 10.00 uur - 13.00 uur
Deze cursus is een zoektocht naar waar de verbeelding ons
brengt. Literair gerichte schrijfoefeningen worden ingezet bij het
zoeken naar een eigen vormtaal. Filosofische thema’s als vrijheid,
vriendschap en onsterfelijkheid vormen daarbij een leidraad.
Inschrijven via hetverhaal@huisdepinto.nl

Sint Antoniesbreestraat 69
www.huisdepinto.nl

Het Lintpark vervolgt haar weg door de Valkenburgerstraat.
• Hier is het verkeer getemd, ‘ingepakt’, heeft plaats gemaakt voor
de menselijke maat;
• de vier hotels hebben hun uitnodigende terrassen geopend;
• de gesloten woonboulevard heeft plaats gemaakt voor winkels
die aansluiten op de nieuwe leef- woon- en werkomgeving;
• links en rechts zijn stadstuintjes en buurtparkjes, vogels en
insecten uit de binnentuinen bevolken de straat
(in de binnentuinen zijn nu al 72 diersoorten geteld);
• het kleine, verborgen speeltuintje maakt deel uit van een
groter groengebied;
• de brandweer en het politiebureau hebben een verticale tuin langs
hun gevels en groenteteelt op het dak;
• aan de oevers van het IJ zijn strandplekken.
Via drijvende tuinen lopen/fietsen we naar de volgende groene
oase: het Marine-terrein.
• Op de kruising Prins Hendrikkade/Valkenburgerstraat is een
geheel nieuwe publieke ruimte ontstaan;
• een uitnodigende groene hoofdingang tot de stad;
• een park in een park met een iconisch en dynamisch waterbeeld;
• dat wijst naar de stadsdelen Oost-West-Zuid-Noord;
• Hier begint de GROENE loper de stad in- en uit.
VAN – KAN NIET – NAAR – KAN WEL
Het heeft een hoge urgentie bij de Gemeente om de vervuilde
lucht in dit stadsdeel te verbeteren. Leidraad moet een integraal
duurzaam en grootstedelijk plan zijn, waarbij experiment, innovatie
en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen worden ingezet in de
vorm van het AMSTEL-IJPARK! Daarom willen we ontwerpers,
innovators, bewoners, studenten, organisaties, de gemeente,
stadsdeel centrum uitnodigen en uitdagen om dit AMSTELIJPARK gezamenlijk met ons te realiseren.
Manu Hartsuyker – Amstel-IJpark@xs4all.nl
https://valkenburgerstraat.wordpress.com/amstel-ijpark/

WINTER 2016
19 , 28  Oosters Nieuwjaar .
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 Februari: 4 , 11  Bomenfeest, 14 Valentijn, 18 , 25 Februaristaking, 26 .

 Maart: 5 , 12 Holi

Huis van de Buurt
de Boomsspijker
DOCK organiseert welzijn, activering en ondersteuning
samen met bewoners en vrijwilligers, van jong tot oud.
Kijk eens op www.dock.nl. Of neem contact op met
een van de sociaal werkers Pim, Carolien of Veronika
boomsspijker@dock.nl

Ouderensoos

Maandag in de oneven weken (5 en 19 december, 2, 16 en
30 januari, 13 en 27 februari) 13-16 uur, € 1 per keer
Voor een kopje koffie/thee, een praatje, een potje bingo
Info Carolien Marsman, cmarsman@dock.nl

Hobbyclub

Maandag in de even weken (12 en 19 december, 9 en 23
januari, 6 en 20 februari) 13 - 16 uur
Kom knutselen, breien, haken, knippen, plakken.
Je mag je eigen spulletjes meenemen. We maken er een
gezellige ontspannen middag van.
Kosten € 1,50 per keer. Consumpties voor eigen rekening.
Info Yvonne Dijkhof 06-2191 7831

Meer bewegen voor ouderen

Dinsdag 11 - 11.45, donderdag 9.30 - 10.15
Kosten € 5,50 per maand.
U komt in aanmerking voor een vergoeding als u bij het
Zilveren Kruis een aanvullende verzekering heeft.
U hoeft zich niet van te voren aan te melden.
Trek makkelijk zittende kleding aan en platte schoenen.
Info 020 - 886 10 70, www.mbvo-amsterdam.nl

Computerclub

Elke dinsdag 13 - 15 uur. Kosten € 5 voor 10 keer.
Aanmelden niet nodig. Computers aanwezig.
Opleidingsniveau onbelangrijk. Geen studieboeken nodig.
Persoonlijke begeleiding, eigen tempo.
Met Sanne van den Eijnde

Roads Filmhuis

Iedere donderdag, aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.
8 december Johnny English Reborn (2011)
Avonturen van een Britse geheim agent, die een complot
tegen de Chinese premier moet verijdelen.
15 december Scrooged (1988)
Een Kerst-komedie/fantasie geïnspireerd op Dickens.

Lekker (samen) eten

Geniet op vrijdag van een gezonde verse maaltijd
in ons buurtrestaurant. Aanvang 18 uur.
Vrijdag 2 december: Syrische maaltijd
Vegetarisch eten uit het midden-oosten voor € 6,- pp
opgeven via Pim van Galen pvgalen@dock.nl
Vrijdag 9 december: film met maaltijd
Eten met aansluitende film (20 uur), €12,50 p.p.
Reserveren: 626 40 02.
Vrijdag 16 december: psychiatriecafé met maaltijd
Themabijeenkomsten met maaltijd vooraf, €3,- p.p.
Reserveren: informelezorg@deregenboog.org, 683 92 60.
Vrijdag 23 december: Babcia of Oma kookt
Traditionele Pools Kerstavond maaltijd met Poolse
kerstverhalen en kerstliedjes, € 6,- pp.
Reserveren: babcia@nemoland.nl of 618 70 13

Nieuwjaarsreceptie
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Groene daken, afvang CO

De stad is niet het decor,
de stad is de leefwereld van bewoners.

Bewoners vergroenen de stad.

Reactie bewoners op
Gebiedsplan Centrum Oost 2017

Begin oktober zoemde het in de binnenstad van
Amsterdam van bijeenkomsten en activiteiten voor
en door bewoners. Stadsdeel Amsterdam Centrum
organiseerde de ‘Week van het Gebied’. Ook in gebied
Centrum Oost openden veel organisaties en instellingen
hun deuren en werden de ideeën uit het Gebiedsplan
Centrum Oost besproken. In dit Gebiedsplan beschrijft
het Stadsdeel de inzet en acties voor 2017.
Op dinsdag 4 oktober was er een vrije inloop in het
Pintohuis voor gesprekken en discussies tussen bewoners
van gebied 1011 en het gebiedsteam van het Stadsdeel
over de plannen en acties en maatregelen.

het autoluw maken van de binnenstad. Vanuit deze inzet
voor schone lucht volgen dan de andere prioriteiten rond
leefbaarheid, openbare ruimte en functiebalans. Weg met de
lankmoedigheid, tijd voor maatregelen en vooral toezicht en
handhaven.
Ook vindt Bewonersraad dat het centrum de last van bezoek
en toerisme niet meer kan dragen. De binnenstad is niet
“het decor van bewoners en dagjesmensen en toeristen”,
zoals in het Gebiedsplan staat, maar het is de leefwereld en
woonwereld van bewoners en bedrijven. Dus er moet meer
gebeuren dan de ergste overlast terugbrengen. Wonen en
leven moeten weer centraal staan.

Het Gebiedsplan baseert zich op de bewonersenquête,
gesprekken met bewoners en organisaties en op de
prioriteiten uit de Gebiedsagenda 2016 - 2019
(Bewaken en verbeteren leefbaarheid; Bewaken en
verbeteren functiebalans; Behoud van kwaliteit openbare
ruimte; Verbeteren veiligheid; Verbeteren sociale
samenhang; Schonere lucht).

Een greep uit de opmerkingen van de Bewonersraad:
Geen experimenten met 24 uurs winkels en een echte
hotelstop. Het weren van groepen van meer dan 8 personen;
niet toelaten van auto’s van bezoekers binnen de binnenring
en eindelijk uitvoeren van het Raadsbesluit om de
Weesperstraat te versmallen. Meer ruimte voor voetgangers
en geen fietsers in voetgangersgebieden.
Geen verhuur van fietsen en scooters door hotels;
ontrommelen van stoepen; schone distributie in de
binnenstad op zijn laatst in 2020; geen touringcars in de
binnenstad, afschaffen taxiliberalisering in Amsterdam.

Bewoners hebben in de buurtenquête duidelijk aangegeven
wat de gemeente moet aanpakken. Dat is allereerst: drukte
en toerisme. Dan fietsen, ruimtegebrek voor fietsers en
parkeren. En als derde punt: verkeersoverlast, ook taxi’s.
Voor veel bewoners van de binnenstad zijn dit duidelijke en
herkenbare prioriteiten.
Het Gebiedsplan geeft een overzicht van activiteiten die
buiten de reguliere processen vallen.
Dat maakt nieuwsgierig. En dan blijkt dat het Gebiedsplan
vooral erg voorzichtig is. Het draait grotendeels om
handhaven en een beetje reguleren van de overlast in de
drukke binnenstad. Dus ‘bewaken’ is de centrale boodschap.
Het ‘verbeteren’ is ver weg.
Soms is het Gebiedsplan verrassend: opstellen Beleidskader
Voetganger en meer ruimte op de stoep. Of de inzet voor
andere afvalinzameling met minder vervuilende methoden
en met venstertijden voor laden en lossen van vrachtwagens.
Of de inzet voor faciliteren van de sociale samenhang door
ontmoetingsruimten en het stimuleren van burencontact
door opzetten van een buurtapp (Weteringbuurt). Bij succes
zal het Stadsdeel het gebruik van de buurtapp ook in andere
wijken promoten.
De Bewonersraad Nieuwmarkt / Groot Waterloo vindt het
Gebiedsplan te weinig doortastend en te veel een losse
opsomming van acties. Dat maakt het ongrijpbaar, er is geen
duidelijk beeld van urgentie. Terwijl uit de Buurtenquête
toch wel duidelijk de urgentie voor leefbaarheid en een
andere koers voor de binnenstad blijkt.
Nu draait het Gebiedsplan vooral om handhaving, dus aan
de achterkant van problemen, en om losse acties, het zet niet
in op een ferme inzet met duidelijke keuzes.
De Bewonersraad benoemt wel haar keuzes, met als
eerste prioriteit Schone Lucht (Niet Schonere Lucht zoals
in Gebiedsplan, maar Schone Lucht). Dit betekent ook

De Bewonersraad maakt zich zorgen om de sociale
samenhang in binnenstadsbuurten omdat meer en meer
woningen worden onttrokken aan de normale verhuur.
Juist ook in Centrum Oost werken veel bewoners hard
aan leefbaarheid, gemengde buurten en kwaliteit van de
openbare ruimte. De bewoners willen een ‘buurt’ zijn en
niet in een uitgewoond pretpark wonen.
En dan die schone lucht. Uit recente metingen blijkt weer
dat het gebied tussen Weesperplein, Valkenburgerstraat,
Nieuwmarkt en Prins Hendrikkade zeer ernstig vervuild is.
Daarom: doorgaand verkeer niet meer door de binnenstad en
meer groen, zoals een Amstel-IJ-park.
In alle opzichten wil de Bewonersraad meedenken en
meewerken aan een aantrekkelijk en leefbaar Amsterdam.
De ideeën zijn doorgegeven aan Stadsdeel Centrum en ook
aan de Centrale Stad, daar ligt ook, en vooral, het beleid
voor onze gehele stad. Dit beleid heeft ook een sterke
weerslag op de binnenstad.
Voor de bewoners draait het om de inzet voor een vitale stad
met vitale bewoners. En dit betekent ook stevig overleg en
inbreng voor deze vitale stad.
Op 29 november kunnen bewoners nog eens in gesprek
gaan met de Bestuurscommissie en daarna zijn de algemene
beschouwingen. Op 20 december zal de Bestuurscommissie
het Gebiedsplan vaststellen. De discussies en inzet voor
prioriteiten zullen ook in 2017 stevig doorgaan.
De bewoners staan klaar.
MS

Dock, CentraM & WSWonen
Vrijdag 20 januari 17 - 19 uur
Recht Boomssloot 52

www.facebook.com/boomsspijker
boomsspijker@dock.nl
020-626 40 02

www.dock.nl

Schoner vervoer over water.

Groene looproute tussen
Blauwbrug en Plantage.

Stad voor jong en oud,
stad voor langzaam verkeer.
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AMSTELVELDBUURT
Waarlijk weegt de tijd

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein
Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

Utrechtsestraat 141 gerestaureerd in 1975
met ‘De Lely in de gevel’ en ‘De Leeuw op top’
die beide onlangs in oude luister hersteld zijn

Steiger bij de Hermitage, 6 november: Gedenkdienst voor de
overledenen aan de grenzen van de Europese Unie.
http://missingmigrants.iom.int
www.borderline-europe.de

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Maandag 30 januari
20.00- 21.30 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29
amstelveldbuurt.wordpress.com

Opgelet! Struikelputje van de brandweer.
Voor de veiligheid worden nieuwe brandkranen geplaatst, maar je
kan wel je nek breken wanneer de put te diep verzonken ligt.

Buurtborrel Cafe Krom, hoek Utrechtsestraat/Kerkstraat,
woensdagmiddag rond de 15e van de maand,
vanaf 17.00 tot ± 19.00.
Buurttafel op iedere eerste dinsdag van de maand bij een
van de vele buurtrestaurantjes. Inloop 18:30. NB: geen vast
menu, iedereen bestelt voor zich à la carte en rekent zelf af.

Ik kwam

stadsdorp.utrechtsestraat@gmail.com
Meer info: www.stadsdorputrechtsestraat.nl

Stadsdorp
Utrechtsestraat

Politiebureau Prinsengracht

H.J. Hofstra - schilderijen
van 14 januari tot 13 februari

H.J. Hofstra schildert op een realistische-impressionistische,
vrolijke manier alledaagse dingen; terrasjes, een straat in ‘t
licht, twee mensen in de schaduw. Menselijke gedragingen
en ontmoetingen op “gewone” plekken.
Beelden die we allemaal kennen, maar waar we vaak veel te
snel aan voorbij lopen en te weinig van genieten.
Mensen, plekken, tijd, licht en leven. Niet alleen kijken,
maar ook zien.
A R T A C A S A, Kerkstraat 411,
020-639 32 13, 06-5061 2322,
artacasa@artacasa.nl, www.artacasa.nl

Ik was
Jazz septet Double Standard
Zondag 11 december 16.00 uur
Café Oosterling Utrechtsestraat/Frederiksplein

Ik vertrok

Heeft u het wel eens meegemaakt,
uzelf buiten gesloten of uw sleutel verloren?

Rik van Houten
Schoenmakerij en Sleutel-Service
Deze ambachtsman stamt uit een schoenmakersfamilie
en heeft al twee jaar een prachtige winkel en werkplaats.
Oude schoenen geeft hij een tweede leven.
Ook maakt hij nieuwe schoenen geheel op uw maat.
Verder weet hij vlot reserve-sleutels te produceren.

Utrechtsestraat 79
di/vr 10 -17.30
za 10 - 17

Er zijn meerdere oplossingen maar de veiligste en ook de
duurste is de slotenmaker. Het probleem is dat dit prijzig
is, de prijzen starten vanaf € 100,- en lopen soms op tot €
400,- Wat ze doen voor dat geld? Vaak zijn het handeling
die inbrekers ook uitvoeren, snelle methodes om uw deur
te openen. Vaak goed werk, maar waarom zo duur?
Dat is een lang verhaal, belangrijker, het is overbodig!
U kunt nu uw reserve sleutel waarborgen bij Foki, op het
moment dat u zichzelf buiten sluit of uw sleutel verliest,
opent Foki uw deur met uw eigen reserve sleutel.
Simpel toch?
En als u bij u aanmelding De Binnenkrant vernoemt
krijgt u nu 25% korting!
Op onze website www Foki.nl kunt u meer informatieve
vinden over ons en onze services.

Amstelkerk 5 t/m 30 januari
Simon Haringa (1953) maakt tijdens zijn dagelijkse
activiteiten snapshots met zijn mobiele telefoon.
Licht, vorm, kleur, symmetrie en weerspiegeling bepalen
zijn beelden. De foto’s gemaakt in de periode 2011-2016,
vertellen het verhaal van een observerende passant, die rust
en evenwicht zoekt in een drukke omgeving!
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur
Fotograaf aanwezig: elke vrijdag van 15.00 -17.00 uur
Gratis entree
www.simon-haringa.nl
s.haringa1@chello.nl

WINTER 2016
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Ontdek wie je bent: Laat je obsessies los over hoe je leven zou moeten zijn.

Geef om wat je doet en wees authentiek.

www.care2.com

SARPHATISTRAAT 7
Een bijzonder ‘Heerenhuis’
‘Behalve den man, die de Sarphatistraat de mooiste
plek van Europa vond, heb ik nooit een wonderlijker
kerel gekend dan den uitvreter’. Nescio
Ondanks dat de Sarphatistraat, sinds de tijd van Nescio,
aan schoonheid heeft ingeboet, is er één huis, namelijk
nummer 7, dat opvalt door zijn architectuur; Venetiaanse
Renaissance, behorende tot de Neostijlen.

De Nederlandsche Bank wil af van een aantal unieke panden. Het gaat om de
Kalenderpakhuizen aan de Achtergracht 4-26 en het monumentale pand aan de Sarphatistraat 7.
Deze historische panden uit de 18e en 19e eeuw worden
door de DNB afgestoten. De verkoop is gegund aan DRS
Makelaars. Tot 14 maart 2017 kunnen gegadigden op
deze panden een bod uitbrengen.
De 12 Kalenderpakhuizen zijn gezamenlijk zo’n bruto
9752 m2 groot waarvan 5771 m2 verhuurbaar en 920 m2
aan woonruimte (2 panden). Het pand Sarphatistraat 7
beslaat zo’n 712 m2 bvo waarvan 468 m2 verhuurbaar.
De panden waren voorheen in gebruik als kantoor
en als bezoekerscentrum. Op twee van de twaalf
Kalenderpakhuizen rust een woonbestemming. Voor de
andere panden zal nog bij de gemeente Amsterdam een
aanvraag moeten worden gedaan als de koper daar ook
woningen van wenst te maken.

Uit de AMSTELVELDKRANT van februari’75 met forse kritiek
op de komst van een inpandige garage en met voorkeur voor
culturele bestemmingen als jeugdhonk, werkschuit of boekenboot.
Van buiten historisch, van binnen enorme doorbraken

In november kregen ook de buurtbewoners een kijkje
in de leeggeruimde kantoorpakhuizen. Hele wanden en
vloeren ontbraken. Als kantoor is er wel erg riant met de
ruimte omgesprongen. Je zou er zo een museum in kunnen
huisvesten. Ombouw van deze rijksmonumenten tot
appartementen wordt een gigantische klus. Pas na 14 maart
is bekend of langdurige leeegstand dreigt in afwachting van
de nodige vergunningen. Met die tijd weten we wel raad met
ateliers, exposities, dans- en zanglokaal of noodopvang voor
het wijkcentrum dat in april op straat komt te staan.
Regelmatig organiseert de Nederlandsche Bank exposities.
Deze zijn enerzijds bedoeld als podium voor jonge kunstenaars,
en anderzijds om medewerkers kennis te laten maken met
ontwikkelingen in de moderne beeldende kunst. De exposities zijn
op afspraak ook voor niet-medewerkers te bezoeken (legitimatie
verplicht). Neem hiervoor telefonisch contact op met 020-5242183.

Onze ‘uitgaansgebieden’ hebben het zwaar te verduren.
Het zijn niet enkel feestvierders die zich hier misdragen.
Ze trekken ook allerhande geldwolven aan; van zakkerollers,
nep-dope-dealers, sluikreclame-ophangers, wegversperrende
taxi-cowboys tot dreunende after-midnight disco-bus.
Buurtbewoners proberen wat aan de overlast te doen, maar
meestal is het blaffen naar een dove overheid.
Gelukkig ziet het ernaar uit dat onze burgemeester inmiddels
beseft dat er echt wat aan moet gebeuren. Maar ja... capaciteit?
Bewonersorganisaties als WijAmsterdam.nl, De Nachtwacht,
Buurtraad Amstelveld, Wijkcentrum d’Oude Stadt,
Bewonersraad Nieuwmarkt, etc. geven de moed niet op en
blijven oplossingen aandragen voor meer leefbaarheid.
Ze zijn er niet alleen voor de gezelligheid. De nood is hoog.

De bouwvergunning werd aangevraagd door de heer A.M.L.
Hartog van Banda (hij woonde op de Weteringschans). Maar helaas
overleed hij in hetzelfde jaar dat deze werd goedgekeurd in 1888.
Sinds 1892 werd het huis bewoond door de weduwe A.J. Smits uit
Dordrecht. Zij liet de beide linker traveeën door Eduard Cuypers
(neef van P.J.H. Cuypers, architect van het Rijks Museum en het
Centraal Station) verbouwen in de stijl van haar buurvrouw op
nummer 5. In deze stadsvilla woonde de weduwe van de bankier
Isaac Teixeira de Mattos.
Eduard Cuypers ontwierp in de Sarphatistraat tussen Frederiksplein
en Amstel: De Gynaecologische inrichting + woonhuis en de
stadsvilla. Alle gesloopt, als laatste de prachtige villa in 1972.
Het bureau van Ed. Cuypers wordt gezien als de bakermat van
de Amsterdamse School. Michel de Klerk (al vanaf zijn 14e jaar)
P.L. Kramer en Joh. M. van der Mey begonnen hun carrière bij dit
bureau.
Het huis Sarphatistraat nummer 7 is een Rijksmonument en wijkt
in zijn huidige vorm beduidend af, van de andere overgebleven
huizen in de buurt, die in de negentiende eeuw, ook wel ‘de Tweede
Gouden Eeuw van Amsterdam’, zijn gebouwd.
Het is eigendom van De Nederlandse Bank en staat te koop!
Carla Sligte

Gesprekspartner bij overleg overheden, instanties en
andere belangenorganisaties.

www.facebook.com/stichtingdenachtwacht
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ZusterJansen
Particuliere Thuiszorg

Voor zorg welke
aansluit op uw
wensen...
...uitstekend verzorgd
door Zuster Jansen!

Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam
tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl
open:
maandag tot en met vrijdag 8.30-17.30 uur
donderdag tot 20.00 uur
zaterdag 10.00-14.00 uur
bij spoed buiten openingstijden tel. 624 13 63

SPONSORS

Last van rug- of nekklachten?
Nieuwe praktijk voor chiropractie
in het centrum van Amsterdam.
Francis J. Durocher, Doctor of chiropractic
meer dan 12 jaar ervaring!
Nederlands, Français, English
Openingsactie: intake-onderzoek-uitslag op
vertoon van deze advertentie 30€ i.p.v. 90€
Voor het maken van een afspraak:
www.optimum-chiropractie.nl
06-38681517

Waarom Zuster Jansen?
Verzorging en verpleging op niveau
Kleine vaste zorgteams
Uitstekende referenties
Persoonlijk betrokken
Zorg afgestemd op uw wensen
In uw eigen vertrouwde omgeving

Zuster Jansen
Asterweg 19 D12 I 1031 HL Amsterdam
Tel: 020 - 63 66 837
www.zusterjansen.nl

info@zusterjansen.nl

Café
Waterlooplein ‘77

Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

jo.fr.bergen@kpnmail.nl, www.intervisionoptiek.nl

WINTER 2016
55+ Sociëteit
Tweede Uitleg
Films
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Muziek

En vooral
Gezelligheid

Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam
020-625 98 79
tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl
Openingstijden
Maandag, dinsdag en woensdag
van 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag
van 10.00 tot 20.00 uur
Vrijdag
van 10.00 tot 13.00 uur

Vast Weekprogramma:

Films

Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

7 december Het huisje dat in de weg stond Verfilming van de historische
roman van Thomas Rosenboom over vioolbouwer Vedder, die zich in
1888 verzet tegen de afbraak van zijn huisje voor de bouw van het Victoria
Hotel tegenover het Centraal Station. En over zijn neef Anijs, apotheker
in in Hoogeveen, die zich door ongeoorloofd handelen in de nesten heeft
gewerkt. Met Gijs Scholten van Aschat. Regie Joram Lürsen.

14 december Hollanders in huis Gerda J. van Ham, kunsthistorica en
journaliste Het Mauritshuis toont zeventiende-eeuwse schilderijen uit
de Royal Collection van Queen Elisabeth II. De selectie omspant onze
Gouden Eeuw, met namen als Vermeer, De Hoogh, Metsu en Jan Steen,
die een doorkijkje geven in het leven van feestvierende burgers en de
kijker graag in het ootje nemen. Ineke Swanevelt draagt toepasselijke
gedichten voor.

4 januari Een Deense man wordt vrouw In het Kopenhagen van 1926
schildert Gerda Wegener (Alicia Vikander) haar man Einar (Eddie
Redmayne) als vrouw. Dat maakt bij hem verlangens los en hij gaat zich
kleden als vrouw. Gerda helpt hem te zoeken naar mogelijkheden voor
operaties. Samen met Elnars jeugdvriend Axgil (Matthias Schoenaerts)
ontstaat een driehoeksverhouding. Regie Tom Hooper.
18 januari Culturele botsingen op Franse middelbare school Het
klaslokaal is een afspiegeling van de Franse maatschappij van nu. Hoe
vermakelijk en inspirerend de leerlingen ook kunnen zijn, hun gedrag
kan elk enthousiasme van leraren dempen. Leraar François (François
Bégaudeau) probeert een sfeer te creëren waar respect en aandacht
de boventoon voeren. De film won in Cannes de Gouden Palm. Regie
Laurant Cantet.

Filmarrangement op zondag 29 januari, aanvang 10.30 uur
De adembenemende nieuwe bewerking van
Tolstoj’s meesterwerk War & Peace (Oorlog & Vrede)
Een BBC-serie van acht afleveringen van 45 minuten
In totaal 360 minuten, onderbroken door een lichte lunch
Opgeven vóór 15 januari. Toegang € 7,50, vooruit betalen
1 februari Vrouwenliefde New York jaren vijftig. Winkelmeisje Therèse
(Rooney Mara) droomt van een grootser leven. Ze ontmoet Carol, (Cate
Blanchett) een verleidelijke vrouw die gevangen zit in een mislukt
huwelijk. De vonk slaat over en zij ervaren een diepe verbondenheid.
Carols man neemt wraak door haar geschiktheid als moeder aan te
vechten. Ze slaan op de vlucht met fatale gevolgen. Regie Todd Haynes.
15 februari Liefdespassie De jonge militair Giorgio wordt naar een
legerplaats gestuurd ver van zijn geliefde Clara. Hij wordt
ingekwartierd in het huis waar zijn kolonel woont met zijn nicht Fosca,
een ongelooflijk vreemde en lelijke vrouw, die verliefd wordt op Giorgio.
Aanvankelijk wil hij niets van haar weten, maar uiteindelijk slaat haar
obsessieve passie op hem over. Met fatale gevolgen. Regie Ettore Scola.
1 maart Indiase vrouwen verlangen naar vrijheid In een klein dorp
in India komen vier vriendinnen in opstand tegen de eeuwenoude
tradities waaraan ze zijn onderworpen. Zuurverdiend geld opzij leggen
als bruidschat, mishandeld worden omdat je maar niet zwanger wordt,
mannen die naar de erotische club gaan voor de vrouw die overdag
wordt behandeld als paria. Onderling praten ze ongedwongen over hun
problemen. Regie Leena Yadav.
Op last van de brandweer geldt: bij grote belangstelling vol is vol

MUZIEKCURSUS, MUZIEKCLUB, YOGA,

Kerstviering

DIALOOGGROEP, FRANSE CONVERSATIE, SCHILDEREN

21 december van 14.30 tot 17.00 uur

EN TEKENEN, DUITSE LITERATUUR, DE EETTAFEL,
BRIDGE-INLOOP, COMPUTERLES WINDOWS 10.

Lezingen

Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

FITGYM, COMPUTER- EN INTERNET-INLOOP,
MEER BEWEGEN, BRIDGEN, BREI-INLOOP, LEESGROEP,
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Nieuwjaarsreceptie

6 januari van 16.00 tot 18.00 uur

11 januari Gebarentaal: (een) ongehoord goed Ellen Naura, MSc in
Sign Language Interpreting Wat gebeurt er nu precies in een gebarentaal,
dat je niet hoort? Hoe zitten deze talen, die je niet kunt horen linguïstisch
in elkaar? Ellen (Zelf doof, zij komt met een tolk) voert u mee in de
wereld van de gebarentaligen.
25 januari Eet-iquette: Acht eeuwen tafelrituelen Dick Verroen,
oud-directeur Huis Doorn Eten is fysiek noodzakelijk, maar ook sociaal
bepaald. Sommige eetgewoonten en gebruiken groeiden uit tot tradities,
tafelmanieren en etiquette. Historische kennis hierover is beperkt, maar
sinds de late middeleeuwen valt toch grof een rode lijn naar vandaag te
trekken.
8 februari Nederland in strijd tegen IS Dick Leurdijk, oudonderzoeker bij het Instituut Clingendael De terreuraanslagen van 11
september 2001 in de VS als achtergrond van de huidige strijd tegen de
Islamitische Staat. De recente aanslagen in Frankrijk en België hebben
die strijd dichtbij ons gebracht.Wat is de rol van Nederlandse militairen
bij de strijd tegen IS?
22 februari Luther & Bach Govert Jan Bach, Bachkenner In dit
Lutherjaar staat Govert Jan stil bij de enorme invloed die Luther niet
alleen op de wereldgeschiedenis heeft gehad, maar ook op de Europese
muziek en met name op die van Johann Sebastian Bach. Hij heeft Luther
als het ware ingeslikt.
8 maart Fietsen naar de maan Guido Frankfurther, oud wethouder
Amsterdam-Centrum Inleiding vóór en discussie ná de gelijknamige
speelfilm uit 1962. De sfeer in de gehavende binnenstad, de
Waterloopleinbuurt, de Valkenburgerstraat, de Jordaan. Een rauw beeld
van het leven in de stad, voordat Amsterdam sterk ging veranderen.

Exposities
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00
Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.
Nog te zien tot 21 december
Zoals mijn ogen het zien
Ton van Laar
Tekeningen van mens en dier
Van 13 januari t/m 22 februari
Zowel het Een als het Ander
Corina Teunissen van Manen
Aardige Aarde. Versieren is vieren. Hoe graag ik je zie
Opening vrijdag 13 januari van 16.30 tot 18.30 uur
Van 24 februari t/m 22 maart
Pingo ergo sum
Hélène Levy
Als ik schilder schep ik mijn eigen realiteit
Opening vrijdag 24 februari van 16.30 tot 18.30 uur

Gezocht

I search the person who bought this figure
in San Pedro de Atacama, Chili in the year 2003.
Please get in contact with the maker Su Melo:
suceramica@hotmail.com

Alzheimer Trefpunt

Lid stembureau
Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede
Kamer. Elke Nederlandse stemgerechtigde kan lid van
een stembureau worden of helpen bij het tellen van de
stemmen.
Daarvoor moet je tijdig aanmelden bij het bureau
Verkiezingen van de gemeente Amsterdam. Als je dat
doet en je wordt geplaatst, is dat meestal in je eigen
stadsdeel. Het zijn lange dagen, maar leuk om te doen.
Iedereen die aangenomen is, moet vooraf een digitale
cursus doen. Dat is nodig om de spelregels goed te
kennen. Bijvoorbeeld om goed weten hoe de identiteit
van de kiezer te controleren en wat de regels zijn qua
volmachten. Het is geen officieel betaald werk, wel
ontvang je een bruto vergoeding.
Interesse? Meldt je aan bij Bureau Verkiezingen, mail:
verkiezingen.centrum@amsterdam.nl

Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur
van Jan Overes

Juridisch advies voor bewoners en kleine ondernemers.
Denk aan problemen op het gebied van arbeid,
letselschade, familierecht, sociale zekerheid,
aansprakelijkheid en problemen van kleine ondernemers
met een juridisch aspect.
Elke donderdag van 14 tot 16.00 uur
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55

7 december: Dementie verandert relaties.

Boomsspijker, Recht Boomssloot 52 19.30-21.30 uur

Niets blijft het zelfde in je relatie met iemand die
dementie krijgt. Wat voor relatie je ook met elkaar
hebt, hij zal onherroepelijk veranderen. Hoe kun je het
toch nog fijn hebben, samen genieten en hoe houdt je
het samen vol. Gastspreker Joke van Gijssel; sociaal
psychiatrisch verpleegkundige Mentrum Ouderen
Noor Conijn: 06-4474 0437 (CentraM)
Marjolijn van Leeuwen: 06-1141 8651
U kunt ons ook benaderen als u vrijwilliger wilt
worden bij het Alzheimer Trefpunt.
www.alzheimer-nederland.nl

Mantelzorgspreekuren
Mantelzorgers kunnen met hun vragen gratis terecht op het
spreekuur. Harry Cox geeft informatie en advies, kan regeltaken
overnemen en biedt een luisterend oor.
Als u dat wilt, kan hij ook een vrijwilliger inzetten die een paar uur
per week uw hulpbehoevende naaste gezelschap houdt of iets leuks
onderneemt met hem/haar.
Dan heeft u even de handen vrij om iets voor uzelf te doen.
Een indicatie of verwijzing is niet nodig. De hulp is gratis.
Spreekuur in het Claverhuis, Elandsgracht 70:

maandagochtend in de even weken van 10 - 12.30 uur (o.a. 12 dec).

Spreekuur in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201:

maandagmiddag in de oneven weken van 12.30 - 15 uur (o.a.19 dec).

Voor informatie of een afspraak: 020-886 88 00
info@markant.org of kijk op www.markant.org
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Wat droef te geloven dat synthetische middelen schoon kunnen maken

water, sneeuw, zand, zeep, soda, azijn, borstel, bezem, doek

In december wordt voor de Schouwburg nog een stuk gasleiding, riolering en waterleiding vervangen. Dan zijn we ook
weer even klaar in de Marnixstraat. Het nieuwe jaar start met de herinrichting van het terrassenplein.

Er komt een Vijzelbuurt projecten overleg
Op het Weteringcircuit moeten ten behoeve van
de NZ lijn en ter voorkoming van chaos, 700
fietsparkeerplakken komen.
Op 15 november j.l. hebben bewoners uit de Den Tex - en
Wetering buurt bij de bestuurscommissie Centrum hun
ongenoegen geuit over het voorlopige resultaat.
Te veel groen op het Weteringcircuit wordt opgeofferd voor
fietsparkeren. Behalve met het resultaat, waren de insprekers
ook niet tevreden over het verloop van het proces.
De zoektocht naar het inrichten van 700 fietsparkeerplaatsen
is een treurig voorbeeld van hoe het niet moet, en daarmee
ook een voorbeeld van hoe het beter kan.
Het fietsparkeren is een van de vele projecten die zich in
de omgeving van Weteringcircuit, Vijzelgracht en - straat
de komende jaren af gaan spelen. Er komt een Rode Loper,
er moet een acceptabele looproute van station Vijzelgracht
naar het Museumkwartier bedacht worden, er is nog iets met
bruggen in de Vijzelstraat die per 2019 gerenoveerd gaan
worden. Een parkeergarage onder de Vijzelgracht, wellicht
ook onder het Weteringpark.
Al deze projecten voltrekken zich ogenschijnlijk los van
elkaar. Intern gemeentelijk bestaat er iets als een raakvlak
overleg, waar ieder project zijn dingetje uitlegt, maar waar
het verbeteren van de gezamenlijke projecten niet echt een
onderwerp van gesprek is. En dat is toch een beetje wat we
graag wel willen zien...

De tramrails op en rond het plein zijn vernieuwd: één
Na het slopen van het oude brugdek is het nieuwe brugdek
kilometer rails en de bijbehorende fundering op Leidseplein,
ingeschoven in de hele vroege ochtend van 31 oktober.
Stadhouderskade en Marnixstraat. Hiervoor hebben 65
Het inschuiven duurde zo’n twee uur en verliep voorspoedig.
betonmixers 700 kuub beton aangevoerd.

Vandaar dat de ondernemersvereniging De Vijzel in juli
burgemeester van der Laan verzocht heeft tot een beter
gestructureerd overleg in deze omgeving te komen. Alle
projecten bij elkaar, inclusief de betrokken ambtelijke
medewerkers. Een werkwijze die we kennen van de
NZ lijn en in de vorm van de begeleidingscommissie
uitvoering (BCU) na wat verzakkingen verder prima heeft
gefunctioneerd.
Begin november hebben vertegenwoordigers van de
ondernemersvereniging De Vijzel en de St. Gijzelgracht met
de gemeente om de tafel gezeten. Kortom, vanaf januari
2017 gaat dit overleg er komen. Voorlopig 4 maal per jaar.
We gaan het zien en beleven!
Namens St. Gijzelgracht, Rente de Weerd
www.gijzelgracht.nl

Illegale hotels
Wat Barcelona en New York kunnen, kan hier ook Dus
6 ton boete voor websites met illegale verhuur voor
alle verhuursites. Handhaven is makkelijker met een
vergunningsstelsel voor particulieren. Voor hen kunnen
de boetes nu oplopen tot 18.500,- euro. Handhaven wordt
tegenwoordig verder bemoeilijkt omdat ’gasten’ van illegale
hotels nu geïnstrueerd worden wat te zeggen als er controle
aan de deur komt. Zelfs de meest simpele handhaving is nu
lastig: particulieren mogen verhuren max. 4 personen en de
sites bieden logeeradressen tot wel 16 mensen per locatie.
In New York, de belangrijkste markt voor Airbnb in de VS,
heeft het parlement van de staat New York een nieuwe wet
aangenomen, waardoor verhuur van appartementen via
Airbnb verboden zal worden. Onmiddellijk bleek dat Airbnb
opeens wél allerlei aanpassingen wil maken.
Dus gemeente leer van deze voorbeelden!

DRIE WAANZINNIGE PLANNEN
om de toeristenstroom te verminderen
Plan één. Opvang in de regio. Op meerdere plaatsen op de
wereld wordt Amsterdam nagebouwd. In China is al zoiets
begonnen. Alle attracties dicht bij huis te zien.
De Reguliersgracht wordt in Hollywood nagebouwd ten
behoeve van filmopnames.
Plan twee. Stadsguerilla. Inwoners gedragen zich onbehouwen,
gaan niet meer opzij en wijzen de weg verkeerd. Een fake
website, waarin de adressen niet meer kloppen, bijvoorbeeld: de
Nachtwacht hangt in Zaandam, het Anne Frankhuis staat op het
August Allebéeplein. ‘s Nachts worden de straatnaambordjes
verwisseld. Er worden valse plattegronden uitgedeeld.
Plan drie. De cruise terminal wordt verplaatst naar West,
zodat de cruisepassagiers niet meer ‘s nachts lawaai maken, in
portieken pissen en kotsen, met stampmuziek door de grachten
varen, met huur- en bierfietsen het verkeer verpesten, in de rij
staan bij Nutellawinkels en coffeshops en met touringcars naar
het Rijksmuseum willen.
Het gaat de goede kant op!

Ombudsman: ‘Overlast Leidseplein ramp voor de stad’
De overlast in Amsterdamse uitgaansgebieden is zo groot
‘dat een ramp voor de stad dreigt’. De overheid laat het
ernstig afweten. De Amsterdamse ombudsman luidt de
noodklok.
Arre Zuurmond, gemeentelijk Ombudsman, bracht
onlangs op een vrijdagnacht een bezoek aan een
bewoonster rondom het Leidseplein. Wat hij meemaakte
is, in zijn eigen woorden, ‘onthutsend.’ ‘Alsof er
permanent een voetbalstadion leegloopt,’ schrijft hij
in een noodkreet aan de Amsterdamse politiek. ‘De
overheid laat inwoners in de kou staan.’
Door: Michiel Couzy 25 oktober 2016, 12:05

Op de valreep

Volgens de laatste berichten in het Parool lijkt het alsof het
eindelijk doordringt tot het stadsbestuur: de Pretparkisering
is behoorlijk uit de hand gelopen. Maatregelen zijn
aangekondigd zoals meer en grotere afvalbakken. En die
prullenbaken moeten geleegd worden, veel vaker dan nu.
Het college wil meer eisen stellen aan evenementen en die
indammen. Maar waarom zijn dezelfde eisen van bewoners
onlangs door de bezwaarcommissie afgewezen? Zij moeten
nu voor een paar duizend euro procederen. (zie pag. 1)
Eveneens: waarom niet ‘last in, first out’? Oftewel, waarom
de kermis weg op de Dam en niet de later bijgekomen
‘feestjes’ in woonbuurten met zware dreunmuziek? Waarom
wel het voorstel tot het vrijgeven van winkelfeestjes?
Conclusie: eerst zien dan geloven!!

Evenementen aan de rand van Amsterdam
Waar moeten wij voor onze recreatie en verpozing naar toe
als de stad volgepropt is met evenementen? De rand van de
stad? Dat zal moeilijk worden als ook daar de groengebieden
evenemententerreinen zijn geworden.
Steun onze petitie op: https://www.facebook.com/
groups/1736335296585601/permalink/1848418038710659/
Alvast bedankt.
Hetty Litjens
Stichting Natuurbescherming ZO
www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/index.html

Meer democratie, minder partijpolitiek
of andersom …
Wethouder Choho maakte een nieuw plan voor
verandering van het bestuurlijk stelsel. Dit is het antwoord
van het College op het kritische rapport van de commissie
Brenninkmeijer. De grote vraag is of dit voorstel recht
doet aan de kritiek van Brenninkmeijer c.s. En bovenal,
brengt het ons meer of juist minder democratie?
Gesprek en debat met voor- en tegenstanders.
Pakhuis de Zwijger: woensdag 14 december 19.30 uur.
Gratis toegang.
Meer info: https://dezwijger.nl/
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voor Het Andere Nieuws:

Alleen nog
door mijzelf omgeven
zie ik
dat ik gevlucht ben
uitgedreven
om op te doemen
uit mijn pen
Zoek ik beschutting
in dit verlaten decor
dit troosteloos oord
dat jij niet kent
waar jij niet bent
slaat langzaam
de kalender door
en is de dag loom
en zonder reden.
De avond strijkt
haar laatste licht
en rond de muren
sluipt jouw schaduw.
Jij die ik altijd
weer verzon
jij wrede inspiratiebron
waar het begin
van het einde begon
kunnen wij nu
eindeloos verdwalen.

( Desideratum )
Erica Lastdrager

Amsterdam 1900: de 2e Gouden Eeuw

www.earthmatters.nl

Fototentoonstelling in het Stadsarchief

In de tweede helft van de 19e eeuw beleeft Amsterdam een
tweede Gouden Eeuw. De nieuwe periode van expansie begint
met de industriële revolutie. De aanleg van het Noodzeekanaal
en spoorwegen maken het reizen tot ver in Europa mogelijk en
daarmee de groei van handel. In de 19e eeuw verdrievoudigt de
Amsterdamse bevolking door een groot geboorteoverschot en de
toename van fabrieken & werkgelegenheid.
Steeds meer mensen, zoals arme landarbeiders, trekken naar de
hoofdstad om hun geluk te beproeven.
Het Oostelijk Havengebied wordt aangelegd.
Daar komen de stoomschepen voor de handel met Nederlands-Indië
en de emigratie vanuit Europa naar Noord- en Zuid Amerika. De
noordoever van het IJ krijgt nieuwe industrie en havens.
Tegelijkertijd ontwikkelen fotografie en film zich en bloeit de kunst.

Vele ontwikkelingen komen samen in het Amsterdam van 1900.
Beeldbepalende gebouwen verrijzen, zoals het Centraal Station, de
Beurs van Berlage, het Rijksmuseum en het Stedelijk. Amsterdam lijft
Nieuwer Amstel in (de Pijp en Oud Zuid). De bedrijvigheid groeit, maar
tegelijk verkrot de oude stad en is er veel armoede.
De tentoonstelling toont het Amsterdam van ruim 100 jaar geleden
met stille grachten en glanzende nieuwbouw, havens in vol bedrijf en
rokende fabrieksschoorstenen. Amateurs en fotografen als Breitner
en Olie leggen het gewoel vast van voorbijgangers, handkarren en
paardentrams. We komen binnen in woonhuizen waar weelde heerste,
maar ook in krotten en achterbuurten.
Tot 5 februari in het Stadsarchief.
Toegang gratis met Stadspas of museumkaart

Amsterdam in Gesprek
De historische zondagmiddagsalon onder de titel Amsterdam in Gesprek in het Stadsarchief Amsterdam.
Elke eerste en derde zondag van de maand worden spraakmakende gastsprekers geïnterviewd
over onderwerpen uit de Amsterdamse geschiedenis, of een actueel onderwerp wordt in historisch perspectief geplaatst.
De toegang is gratis. Aanvang: 15 uur. Let op: vrije inloop, het aantal zitplaatsen is beperkt. Wees dus op tijd.

StuDocu boven de 1.000.000 gebruikers

JoCadeau Lezingen en Rondleidingen

Op 2 november heeft StuDocu de grens van een
miljoen gebruikers gepasseerd. StuDocu is in
Nederland begonnen onder de naam StudeerSnel.

We hebben een interessant programma samengesteld van lezingen (steeds op
zondagmiddag in het wijkcentrum, kosten € 12,50 inclusief drank en hapjes) en
rondleidingen (in Stedelijk of Rijks Museum. Kosten € 15, exclusief toegang).
Winterprogramma
11 december 2016 – Max Put: Auguste Rodin (lezing)
22 januari 2017 – Liesje Schreuders + Krzysztof Dobrowolski: Amsterdam in
woord en beeld (lezing)
17 februari 2017 – Esther Bruggink: JeanTinguely (rondleiding Stedelijk)
5 maart 2017 – Max Put: Damien Hirst, Tracey Emin (lezing)

In 2010 kwamen vier studenten (Jacques, Marnix,
Lucas en Sander) aan de TU Delft op het idee
om een platform te maken waar studenten al hun
samenvattingen konden delen. Zo richtten zij met
z’n vieren StudeerSnel.nl op. Vanuit de zolderkamer
werden er veel studenten gemaild met de vraag of zij
hun documenten wilden delen. Zo gingen ze langs bij
de studenten met hun harde schijf om de documenten
zelf op te halen. Op deze manier werd er al snel een
database ontwikkeld waar veel studiemateriaal voor
de TU Delft op stond. In de Weesperstraat werd hard
gewerkt om StudeerSnel zo groot te maken tot wat
het nu is. Oude tentamens en college-aantekeningen
worden fanatiek op de site gedeeld.

Geef u op via daan462gmail.com of Elzemien@gmail.com.
Of kom op onze mailinglist voor uitnodigingen voor onze activiteiten.
Daan Mulder en Elzemien Warnink

Stadsdorp
Wetering+

Wij brengen u met een flyer en via onze
website op de hoogte van buurtactiviteiten.
Voor ieder is er wel iets leuks of nuttigs te
mee te doen of te organiseren. Zie:
www.stadsdorpweteringplus.nl
Frans Scheen, Kwartiermaker
stadsdorpweteringplus@gmail.com

een selectie van de 600 verschillende
Stadsherstelmonumenten met veel
details in woord en beeld de revue
passeren.

In 2014 besloot het bedrijf zich ook op het buitenland
te richten. De internationale naam van StudeerSnel.nl
werd StuDocu.com
Op het moment is StuDocu bezig met het ontwikkelen
van nieuwe diensten om studenten nog beter te helpen
met het voorbereiden op hun tentamens. Een goed
voorbeeld daarvan is de fonkelnieuwe ‘Examinator‘,
waarmee studenten tentamenvragen kunnen oefenen
van scholen van over de hele wereld.

Mede dankzij de restauratieactiviteit
van Stadsherstel Amsterdam,
opgericht in 1956, is bij de naoorlogse
vernieuwingsgolf de historische
binnenstad van Amsterdam behouden
en ondertussen geworden tot de huidige
levendige metropool.
Een stad, waarvan de rijke geschiedenis
nog steeds valt af te lezen en die op
deze wijze aantrekkelijk is voor wonen,
werken, studeren, ondernemen en
cultureel recreëren.

Er zijn inmiddels 180.000 oude tentamens van
universiteiten over de hele wereld, die gedeeld worden
op het platform. De vragen uit deze tentamens zijn
nu doorzoekbaar gemaakt en kunnen online worden
geoefend.
Meer info op: www.studocu.com

Een boek voor
monumentenliefhebbers over de
succesvolle Stadsherstelformule
Fred Feddes, journalist en groot
Amsterdam kenner, schreef het scherpe
inleidende hoofdstuk waarin hij op een
zeer treffende wijze het belang van
Stadsherstel in beeld brengt, waarna

Inmiddels is Stadsherstel niet alleen
meer werkzaam in de binnenstad maar is
de Stelling van Amsterdam haar gehele
werkgebied geworden en adviseert ze
ook in binnen- en buitenland.
De ingebonden versie wordt in
beperkte oplage uitgegeven en is met
Vriendenkorting verkrijgbaar zolang de
voorraad strekt.
Uitgeverij: Architectura en Natura, Amsterdam
Prijs: € 39,50 voor Vrienden € 25,00*
*Exclusief verzendkosten.

www.stadsherstel.nl

Carlo en Mieke van Someren kochten
in 1963 een oud (ca. 1715) maar zwaar
verwaarloosd pandje in de Kerkstraat.
Zij werden daar de ‘opknap-pioniers’ en
stichters van het Kerkstraatcomité.
In 2006 bundelde Carlo de historische
en bouwkundige gegevens van het
stukje tussen Vijzel- en Nieuwe
Spiegelstraat tot een prachtig boekje.
De herdruk is bij het Stadsarchief
verkrijgbaar voor slechts € 12,50
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Aai jezelf gezond in een handomdraai met negen sprekende stappen

Mireille Mettes

www.mirmethode.nl

Buurt 6 Tussen: Leidsegracht,

Prinsengracht, Westermarkt,
Raadhuisstraat, Paleisstraat,
Dam, Rokin, Munt, Singel,
Koningsplein en Herengracht

Bij Stadsdorp Gracht en Straatjes, globaal dat deel
van de grachten begrensd door Raadhuisstraat en
Vijzelgracht, ontmoeten leden elkaar door samen iets te
ondernemen. Doordat er steeds meer initiatieven komen
van de leden zelf, is er iedere week wel iets leuks of
interessants te doen.
Er wordt flink gewandeld, er is de koffieochtend in Walem
en de eettafel bij de Doffer. Sluit je aan bij de leesclub,
jeneverclub, zangkoor, museumbezoekjes in de buurt of ga
met een groepje koken of naar de film. Op de overzichtelijke
website www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl vind je alle
activiteiten onder ‘Agenda’. Geen verplichtingen, niks moet. “Onze balie lijkt meer op die van een hotel dan op
Lijkt het je wat? Maandelijks is er een borrel waar niet-leden een ziekenhuis. Mensgericht en persoonlijk, daar
gaan we voor”, aldus Carlien Meijs, locatiemanager
kennis kunnen komen maken.

Interview OLVG, Carlien Meijs

Stadsdorp Gracht en Straatjes bestaat binnenkort 4 jaar
en is opgericht door de bewoners om de sociale cohesie
van de buurt te bevorderen. Een speciale zorg-werkgroep
inventariseert wat er aan zorg zoal mogelijk is en informeert
daarover, evenals de zojuist opgerichte woongroep, die
expertise wil opbouwen over hoe ouderen in de stad kunnen
(blijven) wonen.
In het voorjaar organiseren we een Thema-avond over
veiligheid in de stad. Houd de website in de gaten!

STADonderDAK
en het PC Hoofthuis

Felix Meritis
Eind van het jaar sluiten de grote houten deuren voor
een grootse verbouwing en is Felix minstens een jaar
dicht. Voordat de bouwvakkers komen, is donderdag 29
december je allerlaatste kans om het hele pand in zijn
volle glorie te beleven.
Loop nog een keer de krakende trap met wiebelende leuning
op. Speel verstoppertje in alle gangen, spuit graffiti in de
‘Teekenzaal’, bekijk de sterren vanaf het dak en kom dansen
in de darkroom.
Biedt tijdens de veiling op obscure curiosa uit de Felixcollectie, bekijk korte films in de Koepelzaal en doe samen
om middernacht het licht uit.
Want aan al het mooie komt een eind.
Donderdag 29 december 19.00 uur; kaarten 10 euro.

Elke dag feest, maar niet voor bewoners
“Soepele” winkeltijden”
Steeds vaker vraag ik me af onder welke steen de
Amsterdamse beleidsmakers leven! Dagelijks discussies
over drukte in de stad en toch maar steeds doorgaan
met bevorderen van de drukte.
Uiteraard geen enkel woord over handhaving en sancties
in dit voorstel. Laat staan van de gevolgen voor anderen.
Níets, maar dan ook níets, geleerd van het echec met de
horeca. De hele nacht geluidsoverlast omdat cafés en
feestlocaties op verschillende tijden sluiten. Logisch dat
cafégangers van hot naar her trekken. Doen of deden toch
we allemaal als we geen zin hadden om naar huis te gaan?
Alsof deze nachtelijke herrie nog niet genoeg is, krijgen nu
ook winkels de gelegenheid om dagelijks nog veel langer
open te blijven. Ook geen woord over de alcohol die
gewoonlijk bij een feestje geschonken wordt.
De openingstijden van winkels zijn nu al vanaf 6 tot 22
uur. Waar gaat het voorstel om:
1) melden in plaats van het aanvragen van een ontheffing
voor het langer openblijven bij een feestje. Dus geen
mogelijkheid om je mening mee te laten wegen of
bezwaar aan te tekenen.
2) Ongeveer alles is reden voor een winkelfeestje.
Niemand checkt.
3) Experimenten waarbij de gemeente voor de duur van
één jaar afwijkende winkeltijden kan toestaan.
Zogenaamd met evaluatie achteraf, maar dat vindt in de
praktijk zelden plaats. En dan kan het ‘experiment’ ook
nog met één jaar verlengd worden. NIETS over de
overdraagbaarheid van deze experimenten bij
doorverkoop aan nieuwe uitbaters.

Leden, bestuur en het ontwikkelteam hebben hard gewerkt aan
de voortgang van het projectplan. De professionals hebben
een analyse gemaakt van nut en noodzaak van renovaties en
voorzieningen in het PC Hoofthuis, zoals isolatie van de gevel
qua geluid, warmte en brandveiligheid. De huidige gevel ‘lekt’
veel. Er zijn verschillende oplossingen bedacht en nagerekend.
Voor alle oplossingen geldt dat de begane grond een open en
toegankelijke uitstraling krijgt in combinatie met publieke
functies. Aan de hand van technische eisen en onze wensen voor
het gebruik (wonen, werken, leren, zorgen en recreëren) heeft het
ontwikkelteam meerdere kostenplaatjes uitgewerkt.
De plannen van STADonderDAK zijn financieel gezond en
dus haalbaar. Op basis hiervan voeren we gesprekken met o.a.
investeerders en de UvA en andere geïnteresseerden.
Zo hebben we dit jaar presentaties gegeven voor het Algemene
Bestuur van het stadsdeel en wethouder Ivens.
Nieuwsbrieven en het projectplan:
www.stadonderdak.amsterdam

Er zullen best plekken in de stad zijn die baat hebben bij
ruimere winkeltijden. In de Bijlmer wellicht voor sociale
controle. Maar NIET in het Centrum.
Feest voor de vastgoedmaffia: nog hogere huren. Hier wordt
het weer een nieuwe ratrace. Want, om dan die veel te
hoge winkelhuren te kunnen betalen, zullen ruimere
openingstijden noodzakelijk blijken. Dus verhuur voor
toeristische functies en uitgaanspubliek. Dit zal ook
de genadeklap betekenen voor die paar onafhankelijke
buurtwinkeltjes die er nog over zijn.
Wááát!
Lees dit citaat uit de brief van het gemeentebestuur
en huiver: “de proef zodanig in te richten dat het de
winkeliers vrij staat zelf te bepalen wanneer zij per dag
geopend zijn”.

van de polikliniek van het OLVG in de Spuistraat.

Dat merk ik, want ook als patiënt verwelkomt een gastvrouw
of -heer van het OLVG (Onze Lieve Vrouwen Gasthuis)
mij bij binnenkomst. “Dat is ook de bedoeling. Mensen
komen hier toch omdat er iets aan de hand is. Daarom
ontvangen we hen graag in een prettige omgeving”, aldus
Meijs. “De patiënten waarderen deze locatie vanwege de
kleinschaligheid en vriendelijkheid”.
“We zijn nu 2 jaar open en de mensen weten ons gelukkig
steeds beter te vinden. Toen bleek dat het openhouden van de
locatie Prinsengracht financieel niet haalbaar was, drongen
patiënten, huisartsen en specialisten aan op het openhouden
van een polikliniek van het OLVG in het Centrum. Na een
analyse van de wensen van patiënten en huisartsen kwamen
we uit op deze kleinschalige polikliniek met een aantal
verschillende specialismen.”
“Tijdens de zoektocht naar een geschikt zorgpand stuitten
we op de Spuistraat 239 waar op de eerste verdieping al een
fysiotherapiepraktijk, een huisartsenpraktijk, een psychologe
en een diëtiste zaten. Dit kwam goed uit: een mooie locatie
midden in het centrum met (eerstelijns) zorgaanbieders op
de eerste verdieping.“

Het zorgaanbod
Carlien Meijs vertelt dat een groot aantal specialisten van
de voormalige locatie Prinsengracht hier nu een spreekuur
hebben (zie onder). “Tenminste even belangrijk is, dat
je hier zonder afspraak tussen 08.00 - 16.30 uur kunt
binnenlopen voor bloedonderzoek en het afgeven van ander
lichaamsmateriaal voor laboratoriumonderzoek.
Op donderdagavond kan dat zelfs tot 19.30 uur.”
Het OLVG zit op de begane grond. Meijs: “Op de overige
etages zijn steeds meer zelfstandige medische zorgverleners
gekomen, zoals een verloskundige praktijk, mensendieck,
logopedie en podotherapie. Sommige mensen willen
anoniem onderzoek laten doen, buiten het zicht van de
zorgverzekeringen, dus op eigen kosten. Dat kan in dit pand
bij een zelfstandige arts. Op 5 december a.s. opent een
apotheek op de tweede verdieping. Er is een prima lift”.

Wensen & toekomst
Hoe zit de toekomst eruit? Het pand heeft een
zorgbestemming gekregen, dus dat zit goed. Carlien Meijs:
“Het is de bedoeling dat het hele pand gevuld wordt met
zorg. Wanneer precies wat voor zorg er nog bijkomt weten
we nog niet; we zijn volop in ontwikkeling.”
Suggesties of vragen over het zorgaanbod kun je mailen naar
spuistraat@olvg.nl
Specialisten, op afspraak:
Interne geneeskunde, Dermatologie,
Neurologie, Cardiologie, Gynaecologie,
Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO),
Oogheelkunde

Voornemens van het College: “Andere instrumenten om meer
ruimte te creëren voor ondernemers zijn de afschaffing van de
exploitatievergunning horecabedrijf voor ondergeschikte horeca
in winkels, het tijdelijk buitenwerking stellen van regelgeving in
de pilot voedselwagens, de pilot freezone winkelstraten en horeca
en haven, het mogelijk maken van ‘markten op afstand’ in de
herziening van de Verordening op de Straathandel en de proef met
de 24-uurs horecavergunningen.”

Spuistraat 239 A
(020) 599 41 00
spuistraat@olvg.nl
www.olvg.nl/contact_olvg
www.spuimedischcentrum.nl
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Effectieve micro-organismen (E.M.), hét natuurlijke middel voor een gezond milieu

van Turuo Higa

www.eminfo.nl

Cijfers en Centen
“Oh, woont hier iemand.” Vorige week wil ik de deur
uit maar pal tegen mijn voordeur staat alweer een
fiets geparkeerd. Niemand reageert op mijn vraag
van wie de fiets is, dus til ik die maar op en gooi hem
onparlementair de steeg in. Dat helpt, want nu komt de
eigenaar aanlopen. Twee dagen later hetzelfde liedje.
Afkloppen, maar helaas 2 weken later opnieuw.
Dit staat niet in de statistieken van Onderzoek en Statistiek
(OIS), maar hun onderzoek toont wel aan hoezeer
Centrumbewoners lijden onder de drukte. Niet alleen
uitkomsten zijn interessant, maar ook waarnaar wel en niet
gevraagd wordt. In gebied 1012 zijn er 1.610 hotelbedden
per 1.000 inwoners. Cijfers 2014. Niet inbegrepen AirBnB
en illegale hotels. Sinds dit onderzoek zijn er alleen maar
toeristische bedden bijgekomen. Wat voor balans is dit?!
Er zouden 61.000 banen in hotelsector zijn volgens OIS.
Maar onvermeld in hoeverre dat echte banen zijn, nuluren contracten, oproepkrachten of dagloners. En welk
percentage daarvan Amsterdammers zijn. In onderzoek naar
het aantal werkende Amsterdammers telt werk van slechts
1 uur per week al mee. Slechts 2% van de vacatures in de
hotelbranche zijn voor onbepaalde tijd en bij 25% gaat om
stages. Dus wat zeggen die cijfers eigenlijk?
Stank als dank
Bewoners die hun stem verheffen worden weggezet als
zeikerds. Omdat zij daarmee het ‘feestje’ van het College
verpesten? Alleen al het idee van 24-uurs winkeltijden:
hoe kom je erop! De winkels zeggen zelf dat ze er geen
behoefte aan hebben. Net als in het buitenland gaat het
vooral om alcohol, sigaretten en fastfood zoals waffels met
rondhangend lawaaiig publiek. Dit plan staat in flagrante
tegenstelling tot het (MET DE MOND BELEDEN)
gemeentelijke beleid over ‘stad in balans’. Het toch al veel
te drukke centrum wordt hiermee nog verder ingericht
tot één groot 24-uurs vies, vuil, lawaaiig en verloederd
derderangs ‘feestgebied’. Als gevolg van de 24-uurs horeca
trekken nu al -tig ‘feestvierders’ schreeuwend en lallend van
kroeg naar kroeg.
Het Parool stelt dat de gemeente de drukte slechts met
woorden bestrijdt, maar ik constateer dat de gemeente de
drukte alleen maar bevordert en actief de voortschrijdende
onbalans stimuleert.

Met Fiat 500 kom je overal!
Vanaf 2 november is de Herengracht afgesloten vanaf
het Koningsplein met verzinkbare palen op de rijbaan
en wat kleine verlichte palen op de stoep. Het is de
bedoeling dat alleen vergunninghouders/bewoners door
kunnen rijden richting Raadhuisstraat en verder.
Er zijn nog twee afsluitingen geplaatst volgens het kaartje
van de gemeente (zie kaartje). Op maandagochtend 7
november konden wij de gevolgen van de nieuwe maatregel
zien: de paal stond schuin en muurvast. De Herengracht was
totaal afgesloten. In de nachtelijke uren is de paal slecht te
zien. Ook omdat hij wat lager ligt door de drempel en we
mogen aannemen gezien de oliesporen dat daar een auto
met schrik en schade tot stilstand is gekomen.
Een paar dagen later was de paal vervangen. Gelukkig
kunnen de Canta, de Fiat 500 van de wasserij en de Smart er
wel langs, zoals we met eigen ogen konden zien. Misschien
een overweging om aan te schaffen in de Amsterdamse
binnenstad.
Weer een paar dagen later was de paal, bedoeld om de

Beulingstraat aan de Herengrachtzijde af te sluiten uit
de grond gereden. Ook deze dunne paal is slecht te zien
komend vanaf het Singel of van de Herengracht.
De informatie over deze afsluitingen is minimaal geweest.
Alleen de directe omwonenden werden ingelicht.
Bewonersbrieven voor de Keizersgracht & Singel zijn niet
bezorgd.
Wel hebben bewoners kunnen protesteren tegen de
afsluiting van de bruggen over de Leidsegracht. Dat artikel
stond in het Lentenummer van de Binnenkrant. Daar werd
ook verwezen naar de website www.amsterdam.nl/munt.
De vraag is waarom is deze afsluiting nodig? Sluipverkeer
is dan het antwoord, maar dat is nooit aangetoond. Wel
wordt de verkeersdrukte nu gemeten op de Keizersgracht.
Vooral in het donker is de weg moeilijk te vinden. Het
verkeer rijdt opgewekt de Herengracht op en komt dan na
10 onduidelijke aanwijzingen (voor fietsers/voetgangers
) aan op de tramrails van het Koningsplein. Dan raakt de
automobilist enigszins in paniek: de Leidsestraat inrijden
om op de Keizersgracht te komen of keren op de tramrails
en terug naar de Vijzelstraat rijden.
En als je de paal niet ziet: er boven op.

Politieke verantwoordelijkheid
De essentie van politiek en democratie is het afwegen van
de verschillende belangen. Weeg dan ook de lobby van díe
bedrijven die verdienen aan het toerisme en in hun egoïsme
geen oog hebben voor de belangen van anderen. Weeg
dat af tegen de belangen van andersoortige ondernemers
en bewoners: overal vuilnis en troep op je stoep, de
ontoegankelijkheid van winkels en woningen, dronken
en stoned kotsende ‘gasten’, 24-uur vrachtwagens, het
slaapgebrek. Dát afwegen is de rol van de politiek!
In hoeverre is Amsterdam nog een democratie? Onze lokale
overheid lijkt nog slechts de belangen te behartigen van
een deel van het bedrijfsleven. Bewoners moeten het vooral
zelf maar uitzoeken. Onder het mom van de begrippen
‘participatie’ en ‘ruimte voor de burger’ wordt op hen
beknibbeld en staan zij steeds vaker in de kou.
Amsterdam kent grote problemen zoals armoede, nepwerkgelegenheid, achterstandswijken, slechte kinderopvang,
taalachterstanden, een groot tekort aan betaalbare woningen
en een zéér groot tekort aan buurtcentra met aansprekende
activiteiten voor jongeren. Toch bestaat het de VVD om
geld te zoeken voor het zoveelste miljoenen verslindende
prestigeproject: twee bruggen over het IJ. De stad zucht nog
onder de kosten van de Noord-Zuidlijn en de aanleg van een
grote sluis gaat de stad ook veel geld kosten, want het moet
(te) snel, snel, snel. Over deze bruggen geen raadsbesluit
noch inspraak. Andere belangen moeten wijken, zoals de
verkoop van al het gemeentelijk vastgoed voor de maximale
prijs, zónder voorwaarden voor toekomstig gebruik.
Bij inspraak over de 24-uurs ‘winkels’ vraagt de gemeente
nadrukkelijk om onze mening. Al heel veel wensen en
meningen zijn bekend door de onderzoeken van OIS. Helaas
geen onderzoek naar onze OV-wensen. En dat 70% van de
bewoners de amsterdammertjes terug wil. Ach… waarom
zou je daar iets mee doen.
Met droefheid zie ik populisten aan politieke invloed
winnen, omdat de politiek wel lijkt te luisteren, maar
vervolgens stug doorgaat op de eigen weg. Burgers zien hun
inbreng nauwelijks terug.
Amsterdammeren

‘Voor 16.00 uur besteld de volgende dag in huis.’
‘Bezorgd tot in de keuken’
Het aantal aan thuis bezorgingen is door bestelling via het
internet enorm toegenomen.
Bij het nieuwe verkeerscirculatie plan (zie kaartje) is geen
rekening gehouden met de toename van het bezorgverkeer.
Het afsluiten door verlichte paaltjes (voor kaarthouders
verzinkbaar) heeft al voor ongelukken gezorgd.
De afsluiting van de gracht bij het Koningsplein was slecht
zichtbaar en onbekend bij bewoners die iets verder weg
woonden dan aan de Herengracht.
Bij navraag bij de chauffeurs van de verschillende firma’s
blijkt dat ze gemiddeld 30 bestellingen - dus stops - per
dienst hebben. Bij een drukke rit zelfs 40 stops. Soms is
het mogelijk om op de brug of op de laad- en losplaats te
parkeren, maar anders staat het verkeer gewoon stil voor het
adres waar het pakje afgeleverd moet worden.
Mijn 2e vraag aan hen was: Wat vindt u van de paaltjes in de
binnenstad die de routes afsluiten?
Nu dat is rampzalig. Want naast de ontheffingen voor
verhuizingen, glazenwassers bedrijven en geplande

werkzaamheden aan de weg of kade muren door de
gemeente, zit het verkeer soms muurvast op een manier die
nog niet eerder in Amsterdam is voorgekomen!
Wij als bewoners in het Centrum hebben behoorlijk last van
de afsluitingen, maar het beroepsverkeer heeft er nog veel
meer last van!
Soms is er een afsluiting op verzoek van bewoners van
bijvoorbeeld de Beulingstraat en juist daar vertelde een
chauffeur moet ik vaak bezorgen! Dat houdt in dat hij zijn
auto moet parkeren op de brug Huidenstraat/Herengracht en
van daaruit met een steekkar zijn bezorging moet doen.
Zelf kon ik meemaken, dat de chauffeur werd uitgescholden
door een fietser ‘ l…. kun je je wagen niet ergens
anders zetten!’ Er ontstaat een gevaarlijk situatie omdat
voetgangers gedwongen worden om op de straat te gaan
lopen. De fietsers moeten daar dan weer omheen.
Het zou beter zijn als de afsluitingen pas na 20.00 uur
zouden beginnen om de nachtelijk overlast van rondrijdend
verkeer te beperken. Dan zou het verkeer overdag kunnen
doorstromen.
UW
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Ik ben volledig uitgerust met alles wat ik nodig heb in dit geniale avontuur van mijn leven.

Florence Scovell

Steun voor Amsterdammers met
laag inkomen en hoge huur

Het JHM Kindermuseum van het
Joods Historisch Museum bestaat
op 17 december precies tien jaar.
Dit vieren we een jaar lang met een
bijzonder programma, dat bestaat uit
het nieuwe Fieptheater, een kleur- en
matzeversierwedstrijd en feestelijke
workshops voor kinderen.
Een familieconcert onder leiding van
dirigent Jules van Hessen sluit het feestjaar
af in december 2017.
Het jubileumjaar gaat van start op zondag
18 december met een feestelijk Open
Huis: het JHM Kindermuseum is dan de
hele dag gratis toegankelijk voor kinderen
en hun families, en in elke kamer is iets
leuks te doen.
jhm.nl/actueel/10-jaar-jhm-kindermuseum

Over het jaar 2016 verstrekt de gemeente
een bijdrage in de huur. Deze bijdrage is
bedoeld voor mensen die al langere tijd een
inkomen tot 120% van het sociaal minimum
hebben en een sociale huurwoning met een
voor hun inkomen relatief hoge huur.
Aanvragen hiervoor kan tot 20 december.
Meer informatie over deze regeling is te
vinden op: www.amsterdam.nl/pakjekans
onder ‘Overgangsregeling passende huur’.

Woonspreekuur

622 42 88

Huurteam

421 48 68

Voor alle vragen over huren en wonen kunt
u elke woensdag van 14-17 uur en van 19-20
uur terecht op het Woonspreekuur,
Recht Boomssloot 52.
Voor vragen over huurprijs- en onderhoudsprocedures kunt u bellen met het Huurteam
Binnenstad www.wswonen.nl/centrum

centrum@wswonen.nl

Amsterdamse Muziekprijs 2017: inschrijving gestart!
Op 19 maart 2017 vindt de 15e editie plaats van de Amsterdamse Muziekprijs,
dé music battle voor kinderen en jongeren t/m 16 jaar die samen muziek maken.
Elk Amsterdams ensemble, orkest of koor en elke Amsterdamse band, met leden die
gemiddeld niet ouder dan 16 jaar zijn, kan mee doen.
Er wordt in twee leeftijdscategorieën en twee genres, jazz/pop en klassiek/wereldmuziek,
gestreden om een hoofdprijs van € 500 voor professionele coaching én een optreden op de
Concertzender! De voorrondes zijn op 11 en 12 februari in Muziekschool Noord.
De finale is op zondag 19 maart in het DeLaMar Theater.
Durven jullie de strijd aan met andere Amsterdamse muzikale kinderen en jongeren?
Kijk dan voor meer informatie op amsterdamsemuziekprijs.nl en schrijf je in!
Sluitingsdatum inschrijving: 22 januari 2017.

Gemeente Amsterdam
Algemeen nummer ..................

14 020

(idem) ....................................... 624 11 11
Reiniging, Grofvuil, Fietswrakken
en Openbare Ruimte .............. 14 020
Fout geparkeerde auto’s
en touringcars of politie..........

14 020

Storing straatverlichting ........

14 020

Sociaal Loket .......................... 255 29 16
Veilig Thuis ............................ 0800 2000
Meldpunt Horecaoverlast ..... 421 45 67
Meldpunt Overlast te Water . 0900 9394

Bedank een vrijwilliger met een Taartje en een Kaartje!
Op 7 december is het Nationale
Vrijwilligersdag: tijd om alle
vrijwilligers te bedanken. Voor het
waardevolle werk dat ze doen en hun
inzet om de stad een stukje beter,
gezelliger en dragelijker te maken.
Daarom trakteert Vrijwilligers Centrale
Amsterdam op 7 december, Nationale
Vrijwilligersdag, op gratis Taartjes &
Kaartjes!

vrijwilliger of kent u iemand die mooi
vrijwilligerswerk doet? Bedank een
vrijwilliger met een Taartje en een Kaartje!
Op 7 december kunt u gratis twee taartjes
en kaartjes ophalen. Op de kaart schrijft u
een leuke danktekst en samen eten jullie de
taartjes op!
Uitdeelmoment stadsdeel Centrum:
Woensdag 7 december, 09:00 – 15:00 uur
Vrijwilligers Centrale Amsterdam,
Geldersekade 101
Deze campagne is bedoeld voor bewoners
en vrijwilligersorganisaties uit Centrum.
Organisaties mogen maximaal 12 taartjes
en kaartjes gratis meenemen voor de
vrijwilligers die u wilt bedanken.

Bent u blij met een vrijwilliger?
Misschien doet u zelf een beroep op een

Op www.amsterdambedankt.nl kun je
vrijwilligers ook al online bedanken.

Digitale meldingen openbare ruimte:
www.amsterdam.nl/mor
(website & app)
verbeterdebuurt.nl

COLOFON

OPROEP
Voor een onderzoek naar toerisme
en thuisgevoelens in de binnenstad
van Amsterdam ben ik, voor mijn
masterscriptie Sociologie, op zoek naar
buurtbewoners die hierover met mij
willen praten.
Het onderzoek richt zich onder andere op
de Damstraatjes en de verandering van
het straatbeeld. Ik ben erg benieuwd hoe
bewoners naar deze ontwikkeling kijken.
Woon je in de buurt van deze straten of in
het Wallengebied en woon je langer
dan 10 jaar in de buurt,
dan ben ik op zoek naar jou!
Mocht je mij willen helpen, stuur me dan
een email naar: wjoosterhof@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Willemijn Oosterhof

De Binnenk ant

Verspreidingsgebied

Redactie
Cliff van Dijk, CTvM,
Marijke Storm, Paul Spoek,
Ulrike Weller,
Albertien Pareau Dumont,
Cartoon Peleia.nl
Advertenties 1 euro per cm2
Drukkerij Rodi Rotatiedruk

Binnenk®ant #77
verschijnt rond 27 februari
kopij-stop 1 februari
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
06-4389 0132
post@binnenkrant.nl

Oplage: 11.500

Verschijnt 4x per jaar

