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Groot Waterloo Amstelveldbuurt Leidse/Wetering Buurt 62 4 8 10

Burendag op 23 september 
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar 
ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Voor een 
buurtactiviteit kun je vanaf half juni tot 1 september maximaal 
450,- aanvragen bij het Oranje fonds.
Voor voorwaarden, activiteiten en tips zie: www.burendag.nl 

www.facebook.com/Burendag > Burendagtips 

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

facebook.com/wijkcentrumdeoudestadt

We genieten zo lang het nog kan van onze schone plek

Pride Amsterdam
De EuroPride van vorig jaar heeft geleid tot een stortvloed 
aan zienswijzen, bezwaarschriften en een kort geding. 
Nadat alle bezwaren tegen de vele overlast van tafel waren 
geveegd, heeft het wijkcentrum samen met bewoners en 
bewonersgroepen besloten daartegen in beroep te gaan. 
Het beroep bij de rechtbank dient op 11 juli om 9 uur in de 
ochtend. De zitting is openbaar. 
Hoewel het gaat om de vergunningen van 2016, hebben 
bewoners, gemeente en organisator nog steeds belang bij 
een oordeel van de rechter. De Pride is immers een jaarlijks 
terugkerend evenement. 
Intussen heeft de gemeente een begin gemaakt met 
een nieuw evenementenbeleid, maar over de nieuwe 
geluidsnormen bestaat nog veel onduidelijkheid.
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Dank buren van het wijkcentrum voor de nieuwe geveltuin
We wensen passiebloem, geurige jasmijn en vlinderstruik 
veel groei en voorspoed in deze woelige tijden. 

Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur 
van Jan Overes
Juridisch advies voor bewoners en 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

Onafhankelijke uitgave van en voor de bewoners van deze buurten

Schone lucht en ruimte
Amsterdams is dichtgeslibt door auto’s, scooters, 
vrachtwagens en touringcars. De grote stap naar duurzame 
mobiliteit laat op zich wachten. Het wijkcentrum 
werkt samen met Milieudefensie, Fietsersbond en 
bewonersorganisatie om wat meer vaart te maken met 
schone lucht en ruimte voor fiets en voetganger. 
Op 22 mei werd hiertoe in Frascatie een grote thema-avond 
belegd onder het motto ‘Laat schone lucht en ruimte hét 
thema worden van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018’.
(Zie ook: www.schoneluchtenruimte.amsterdam).

Meer informatie en achtergronden bij bovenstaande 
berichten en andere actualiteiten zijn te vinden op onze 
website bij de digitale nieuwsbrieven.

www.oudestadt.nl

Mupi’s (reclamevideopanelen)

De Bestuurscommissie Centrum adviseerde onlangs 
de Centrale Stad om de digitale reclamepanelen op 
termijn te verwijderen uit het drukke stadscentrum en 
het welstandsbeleid hierop aan te passen vanwege het 
beschermd stadsgezicht. In maart sprak de werkgroep 
Buitenreclame van het wijkcentrum in, omdat de evaluatie 
op de agenda staat. Toen werd de kwestie doorgeschoven. 
Pas op 18 april kwam het daadwerkelijk tot besluitvorming.
Nu maar hopen dat de Gemeenteraad het advies overneemt.

Opgelucht Waterloopleinmarkt
De plannen van de deelraad voor herinrichting en 
verkleining van de vlooienmarkt vielen slecht bij alle 
marktkooplieden en vele bewoners. Na een roerige 
commissievergadering op 4 april waarbij de emoties nogal 
hoog opliepen, volgde eindelijk overleg. Met moties en 
amendementen wisten de deelraadsleden op 18 april de 
uitgangspunten voldoende aan te passen om het vertrouwen 
van de kooplieden terug te winnen.
Inmiddels komen bij het wijkcentrum vragen binnen van 
bezorgde omwonenden die bang zijn dat de rust ‘s avonds 
en ‘s nachts op het plein verstoord gaat worden door horeca, 
terrassen en luidruchtig horecapubliek.
Hopelijk wordt in de vervolggesprekken ook geluisterd naar 
de bewoners van het plein.

Op 3 maart vroeg een delegatie buurtbewoners in de Stopera om hulp bij 
het zoeken naar nieuwe huisvesting voor wijkcentrum d’Oude Stadt
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Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt

Donderdag 8 juni, 13 juli 20.00-23.00 uur
In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52

Iedereen is welkom

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

                 Juni: 1 , 3 Luilak, 4 Pinksteren, 9 , 17 , 18 Vaderdag, 21 Midzomer, 24 , 25 Suikerfeest 

Zomer 2017

Roze Koffie-Inloop voor 50-plus LHBT-ers 
van 10 - 12.00 uur op iedere dinsdag in de even weken 
(30 mei, 13 en 27 juni)

https://derozepoort.amsterdam

Huis De Pinto
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  

Op 1 juni is de laatste editie van Spreekstof, het historische 
programma over opgroeien in de Nieuwmarktbuurt. 
Het belooft een waardige afsluiter te worden, en vooral ook 
een nostalgische. Het thema is namelijk: jong zijn in de 
Nieuwmarktbuurt. En goed nieuws voor de mensen die zijn 
opgegroeid in deze buurt: voor hen is deze avond gratis!

Hoe is het om op te groeien rond de Nieuwmarkt? Is de jeugd 
veranderd sinds de jaren 60, en welke rol speelde de omgeving? 
We interviewen (oud)bewoners. Zo spreken we met Coby van 
Beeren, die bijna haar hele leven hier heeft gewoond. Haar ouders 
hadden een groentenzaak in de Koningsstraat – nu bekend als 
Eetcafé Van Beeren. Hoe was het om kind te zijn in een buurt die 
dreigde te verdwijnen? 

Voor een andere spreker staat de kindertijd nog dichtbij: Veere is 
opgegroeid in de jaren 0. Zat zij – zoals oudere mensen weleens 
denken – alleen binnen te gamen, of kon zij toen ook nog buiten 
spelen? 

De avond wordt ingeleid met een lezing van historicus Hugo 
Röling, die gespecialiseerd is in jeugdherinneringen. 
Wat klopt er van die herinneringen? En vinden mensen hun eigen 
jeugd altijd beter dan die van de generatie na hen?

De avond wordt een mooie afsluiting van 21 edities Spreekstof. dat 
vele verschijningsvormen van de Nieuwmarktbuurt portretteerde. 
Bijvoorbeeld als epicentrum van de jazz in de jaren 50, als 
toeristische trekpleister vanaf de negentiende eeuw en als buurt 
voor zeelieden sinds de VOC. De buurt was soms een smerige plek 
zoals in de middeleeuwen of stek voor de junkies in de jaren 70, 
maar ook een fotogenieke plek, waar je kunt feesten, winkelen en 
eten. Hoe klonk de Nieuwmarktbuurt vroeger? 
En wat voor soort mensen liepen hier vroeger op straat?

Op een avond van Spreekstof werden telkens rondom deze thema’s 
twee personen uitgenodigd. Een historicus die vertelde vanuit 
zijn onderzoek, en een ervaringsdeskundige die vertelde vanuit 
de herinnering. Zo werden onderwerpen van twee kanten belicht: 
uit het hoofd, en uit het hart. Dit zorgde telkens voor geanimeerde 
gesprekken. Huis De Pinto heeft de eer gehad om zowel talentvolle 
historici te verwelkomen, maar ook belangrijke ooggetuigen en 
ervaringsdeskundigen. 

Fotograaf Pieter Boersma, de uitbater van Café ‘t Mandje, de 
beiaardier van de Zuiderkerk, de gepensioneerde wijkagent, de 
stadsecoloog: dat zijn er slechts een paar. 

Deze serie zal ongetwijfeld gevolgd worden door nieuwe 
initiatieven in Huis De Pinto om de geschiedenis van de 
Nieuwmarktbuurt levendig te houden. 

Pinto Zondag Muziek Matinee
Iedere derde zondag van de maand 
deur open 15:45 uur, optreden 16:15 - 19:00 uur
entree 5,00   /   kinderen 2,50
reserveren aanbevolen  
matinee@huisdepinto.nl   of  020-370 02 10

Alzheimer Trefpunt
Ontmoeting voor hen die met dementie te maken krijgen.
Woensdag 7 juni, inloop 19.00, start: 19.30, einde: 21.30
Gastspreker: Annemarie Bolder www.alzheimeramsterdam.nl

Bekijk het actuele aanbod op onze site 
en/of volg ons op Facebook.

Sint Antoniesbreestraat 69
www.huisdepinto.nl

Op 9 juni openen wij een Zero Waste Lab op 
het Waterlooplein, het tweede van Nederland. 

Dit is een plek in de buurt waar buurtbewoners hun 
gescheiden afval kunnen inleveren, in ruil voor 
waardemunten. Deze munten kunnen zij bij ondernemers 
inruilen voor korting op producten of diensten. 
Het ingeleverde afval wordt gerecycled en geupcycled, en in 
het lab werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
die worden opgeleid tot grondstoffencoaches.

http://zerowastelab.amsterdam/
www.degezondestad.org/

Op 22 april waren bewoners van de Valkenburgerstraat 
en van de Goodwillburgh te gast bij Hotel Ibis. 
Het 7e bijenvolk binnen de grachtengordel zou daar 
feestelijk worden geïnstalleerd. 
Iedereen was aanwezig, behalve het bijenvolk.  

Medewerkers van het hotel willen bijdragen aan de 
leefbaarheid van de Valkenburgerstraat. Zij plantten kruiden 
in de binnentuin en plaatsten een bijenkast.
Peter Holierook de manager zou het startsein geven voor 
de installatie van het bijenvolk, maar de koude van de 
afgelopen dagen, gooide roet in het eten. Het bijenvolk kon 
niet verplaatst worden. Ze waren nog in rust. 
En rustende bijen moet je niet storen ….

Peter vertelde dat het niet goed gaat met de bijen op het 
platteland, maar dat ze het in de binnenstad juist bijzonder 
goed doen. Dit bijenvolk is het 7e binnen de grachtengordel. 
Bijen zijn onmisbaar zijn voor de bestuiving van bloemen 
en planten en verdienen ondersteuning. Een professionele 
imker, Dorinde de Tempe, onderhoudt de kast, het volk 
en verzorgt de honing. De kruidentuin is met hulp van de 
bewoners van de Goodwillburgh aangelegd. 

Musicalster Tony Neef verrastte de aanwezigen met 3 liedjes 
van Wim Sonneveld en er werd spontaan meegezongen. 
Ook lokte het ene optreden het andere uit.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd het een 
hele gezellige middag, ook zonder de bijen dus. 
Zodra de weersomstandigheden beter zijn worden de bijen 
daadwerkelijk verhuisd. 

Yuen Keong NG vertelt over zijn 
jeugd in Chinatown

In gesprek met Tante Dees Eddy Wertwijn tatoeëert Almar Seinen 
tijdens het interview

De Uitmarkt vindt dit jaar plaats rond het Oosterdok 
van 25 t/m 27 augustus. NEMO, OBA, Conservatorium, 
Scheepvaartmuseum en Muziekgebouw aan het IJ doen mee. 
Meer dan 2.000 artiesten geven op 30 podia een voorproefje 
van het nieuwe seizoen. Elk genre is vertegenwoordigd; van 
klassiek tot jeugd, van toneel tot jazz, van hiphop tot dans 

www.uitmarkt.nl

Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam)
Tentoonstelling Achter de Gevels Nog tot 11 juni
Een kijkje achter de gevels van 17de eeuwse grachtenhuizen.

Tentoonstelling Dromen aan het IJ
Hoe had Amsterdam eruit gezien als één van de 36 (!) 
brugontwerpen van Jan Galman (1807-1891) wel was 
doorgevoerd? En waarom is het ontwerp Stad op Pampus in 
1965 gestrand, terwijl nu een vergelijkbare ontwikkeling op 
IJburg plaatsvindt? 
Ontdek het IJ van vroeger, nu en de toekomst.
Feestelijke opening op vrijdag 30 juni!
Prins Hendrikkade 600

www.arcam.nl

Werken aan een gezondere 
Valkenburgerstraat
Op 15 mei besprak de bewonersgroep 
Valkenburgerstraat hun wensen voor een leefbare en 
gezondere straat met studenten van de HvA. 
Ze bezochten het Mr. Visserplein, Tun Fun 
en uiteraard ook de Valkenburgerstraat.

De bewonersgroep werkt met o.a. De Waag Society, 
Milieudefensie, Knowledge Mile en architecten. Alles 
draait om luchtvervuiling en geluidshinder, maar ook de 
betrokkenheid van de buurt bij een gezonder leefklimaat.
Door de grootschalige veranderingen in het verkeersbeleid 
rond de Valkenburgerstraat is een permanente 
probleemoplossing nodig, maar nu moet op korte termijn al 
iets worden gedaan. 
We zoeken naar duurzame kleinschalige initiatieven.

De studenten voeren onderzoek uit, ontwikkelen 
ideeën, ontwerpen en bepalen of de initiatieven kunnen 
bijdragen aan het leefbaar en/of gezonde maken van de 
Valkenburgerstraat (op korte termijn, 0-3 jaar). 
De te maken initiatieven zijn: uitvoerbaar, duurzaam en 
passen bij de behoefte van de buurt. 
Vooral voorstellen ter bevordering van de sociale 
samenhang, betrokkenheid van de gemeenschap en een 
gevoel van verbondenheid zijn bijzonder welkom.

Het werk van de studenten heeft tot doel het bevorderen 
van het overleg tussen de bewoners, de straat van andere 
gebruikers, stadsbestuur, belanghebbende partijen en andere 
belanghebbenden. De bewonersgroep wil ook een impuls 
geven aan de uitvoering, indien mogelijk. En zal het werk 
van de studenten dan ook tentoonstellen.

Het project eindigt met een eindpresentatie. Deze wordt 
gehouden bij EcoMama (Valkenburgerstraat 124) op 
dinsdag 20 juni van 13:00-16:00. Met drankje na afloop. 

Niet alleen buurtbewoners zijn uitgenodigd, 
maar iedereen is welkom.

Stichting roze buddyzorg Amsterdam
    Heb je nog een paar uur over per week? 
    Wil je iemand ondersteunen? 
    Word dan één van de nieuwe roze buddy’s.
          Meld je aan via:                  www.rozebuddyzorg.nl
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Huis van de Buurt 
de Boomsspijker

DOCK organiseert welzijn, activering en ondersteuning 
samen met bewoners en vrijwilligers, van jong tot oud.

Ouderensoos
Maandag in de even weken 13-16 uur, € 1 per keer
Voor een kopje koffie/thee, een praatje of een potje bingo
Info Carolien Marsman, cmarsman@dock.nl 020-626 4002

Hobbyclub
Maandag in de oneven weken 13 - 16 uur. € 1,50 per keer. 
Consumpties voor eigen rekening.
Kom knutselen, breien, haken, knippen, plakken.
Je mag je eigen spulletjes meenemen. We maken er een gezellige 
ontspannen middag van. Info Yvonne Dijkhof 06-2191 7831

Meer bewegen voor ouderen
Dinsdag 11 - 11.45, donderdag 9.30 - 10.15. € 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 1070, www.mbvo-amsterdam.nl

Cursus Pilates 
Bewegingstraining op maandagen 19.15-20.15 u t/m 26 juni
informatie en opgeven via damasu@hetnet.nl

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

Roads Theater-inloop
Iedere donderdag, 13 - 15 uur. Gratis.
Voor liefhebbers van theater en improvisatie. Ontdek je talenten. 
Info en aanmelden: Elsa van der Kooy 06-2940 2039

Roads Film
Iedere donderdag, 14 - 17 uur. Gratis.
Laat je verrassen.

Roads Yoga
Iedere dinsdag 12.30 - 14.30. Gratis.
Leer ontspannen met simpele yoga houdingen.
Info en aanmelden: Marieke Starreveld 06-4673 1338

Repair Café
Eerste maandag van de maand 13 - 15 uur
Wat doe je met een CD-speler die niet meer open wil?
Wat met een broodrooster die het niet meer doet?
Met een trui waar mottengaten in zitten?
Weggooien? Mooi niet!
Kleding - Meubels - Elektrische apparaten - Speelgoed
Kosten: Vrijwillige bijdrage

Buurtrestaurant op de vrijdag
Bijna elke vrijdage kan rond 18.00 uur gessmikkeld worden.
Raadpleeg de website voor tijd, prijs en thema.

Recht Boomssloot 52
020-626 40 02 boomsspijker@dock.nl

www.dock.nl/locaties/boomspijker
www.facebook.com/boomsspijker
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Bewoners trekken noodgedwongen weg, verjaagd door 
de overlast van het ongezonde leefklimaat door overvolle 
straten met voetgangers, fietsen, bestelbusjes, taxi’s en 
giftige uitlaatgassen. Hun woningen worden ingenomen 
door rijkere buitenstaanders, die hun woning aan toeristen 
onderverhuren en geen snars geven om de leefbaarheid van 
de buurt.

Het beleid is dat ouderen zelfstandig moeten blijven wonen. 
Verpleeghuizen worden gesloten en de drempel voor 
verzorgingstehuizen is verhoogd. De verhuisnoodzaak naar 
een geschikte, zelfstandige woning wordt daardoor steeds 
groter. Maar in de praktijk zijn er nauwelijks geschikte 
woningen voor ouderen te vinden. 

Wetten en winstbejag
‘Den Haag’ verplicht verhuurders tot een verhuurbelasting 
op sociale huurwoningen. Ook daarom verkopen 
corporaties. Zij investeren liever in nieuwe sociale 
woningbouw aan de rand van de stad. Dit blijkt een 
aanjager van de gentrificatie van de Nieuwmarktbuurt 
e.o.. De woningcorporaties, die talloze woningen in 
onze buurten bezitten, hebben de afgelopen jaren op 
grote schaal hun bezit verkocht aan vastgoedhandelaars 
en investeringsmaatschappijen. Deze woningen worden 
vervolgens gesplitst en voor tonnen doorverkocht aan 
nog kapitaalkrachtiger individuen, die woningen in 
een (illegaal) hotel veranderen of in een short stay 
appartementencomplex. Waar het bestemmingsplan dit 
gebruik niet toelaat, begint men er een ‘Bed & Breakfast’. 
Hun winstbejag grenst aan ongeremd egoïsme.

Dit betekent dat vrijkomende woningen in de sociale 
huursector niet meer beschikbaar komen voor nieuwe 
huurders. Ook in 2016 is het merendeel van de vrijkomende 
woningen in onze buurt verkocht. In totaal kwamen er 13 
voor ouderen geschikte woningen vrij in de sociale sector. 
En op die dertien woningen schreven zich honderden 
kandidaten in. Door de regels van Woningnet kunnen 
mensen uit andere stadsdelen en van buiten de stad die 
woningen ook huren. Kwestie van woonduur. De oudere 
Nieuwmarktbuurt-bewoners kunnen naar de rand van de 
stad verhuizen, waar zij hun sociale netwerk kwijt zijn. 

Taskforce ouderenhuisvesting
In 2012 heeft het stadsdeel Centrum een Taskforce voor 
Ouderenhuisvesting in het leven geroepen onder leiding 
van Roeland Rengelink en Jeanine van Pinxteren. Naast 
bewoners zaten hierin ook vertegenwoordigers van 
woningcorporaties met bezit in het centrum. 
Bewoners uit het hele centrum schoven aan: leden van 
de Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt Groot Waterloo, 
vertegenwoordigers van de Ouderen Advies Raad, het 
Stadsdorp Oost en de BOJ (Jordaan). 
Alle bewoners staan voor dezelfde problemen.
Neem de ‘trapliften’. Bij het verhuizen uit een woning met 
een traplift werd volgens de regels de traplift verwijderd. 
Wij pleitten ervoor dat de traplift aan de woning wordt 
gekoppeld en de woning toegewezen aan een volgende 
oudere. Logisch toch? Niets van terecht gekomen. 
In de Taskforce werd met investeringsmaatschappijen 
gezocht naar grootschaliger oplossingen. Panden zoals 
Walenburg, St. Jacob, Blom Tandwielenfabriek, Demmenie, 

Wittenberg, het Bungehuis en het Prinsengrachtziekenhuis 
zijn voorgedragen om te verbouwen tot complexen voor 
levensloopbestendige huisvesting. Hier kwam niks van 
terecht, want eigenaren kozen simpelweg voor de meeste 
opbrengst (verkoop) en dus voor het grote geld. De 
nieuwe eigenaren bouwen de panden om tot hotel, luxe 
koopwoningen of huurwoningen in de duurste vrije sector. 
Het meest schrijnende, recente verlies is wel de 
Wittenberg, een voormalig verzorgingshuis, waar veel 
oudere buurtbewoners de laatste levensjaren woonden. 
Hier verkoos de eigenaar, de Lutherse Diaconie, om van 
Wittenberg een groot short-stay hotel te maken. 
Frappant is daarbij dat de rechter de kant van de 
diaconie koos in een rechtszaak met de gemeente over 
woningonttrekking: die ouderen, die woonden daar 
helemaal niet, het was altijd al shortstay!
Nog meer pogingen
In de Taskforce hebben bewoners nog meer voorstellen 
gedaan om geschikte woningen te labelen. Voor zo’n 
driehonderd woningen werden afspraken gemaakt. We 
introduceerden het onderscheid tussen rolstoeltoegankelijke 
woningen en rollatortoegankelijke woningen. De 
rollatorwoningen kunnen door de meeste ouderen prima 
bewoond worden. Aan rolstoeltoegankelijke woningen 
zijn veel strengere fysieke eisen gesteld. Hierdoor zou 
het potentieel aan geschikte woningen veel groter kunnen 
worden. Ook hier is niks van terecht gekomen. Woningen 
werden niet gelabeld, wel kregen ouderen voorrang bij 
inschrijving op een geschikte woning. Die voorrang gold 
echter niet voor buurtbewoners. Buurtgericht toewijzen is 
wettelijk niet mogelijk. 
Allerlei regelingen om de doorstroming te bevorderen 
(Van Hoog naar Laag en Van Groot naar Beter) zijn door 
de Taskforce verbeterd. Bijvoorbeeld het afschaffen van 
de huursprong, die betaald moest worden. Als iemand van 
3-hoog en een 4-kamer woning van 70 m² met een huur van 
€400 verhuisde naar een geschikte 2-kamer woning van 40 
m², was de nieuwe huur €700. Dat werkt niet.

Corporaties 
Om de woningmarkt op gang te brengen is de verplichte 
huursprong afgeschaft, zodat de verhuizende bewoner 
de oude huur voor de nieuwe woning gaat betalen. 
Van de vrijkomende grotere woning wordt de huur 
gemaximaliseerd. Zo ontstaat een situatie die ook voor 
de woningcorporaties voordelig is. Iedereen blij. Maar 
omdat er geen goede afspraken zijn gemaakt tussen de 
boekhouders van de woningcorpraties onderling, kwam ook 
hiervan niks terecht. 
Met name woningcorporaties met veel voor ouderen 
geschikte woningen wilden niet meedoen, want die zien 
alleen maar minder winst op verwachte hoge huren en 
hebben geen oog voor de voordelige effecten op langere 
termijn met het vlottrekken van de woningmarkt. 
De toewijzing via Woningnet kent allerlei haken en ogen 
aan deze regelingen. Denk aan de koppeling tussen huur 
en inkomen, de passendheidstoets en de voorrang van 
gezinnen boven individuen. Deze prioriteiten moesten 
binnen Woningnet herijkt worden, daar ging weer een jaar 
overheen. Eindelijk is nu het buurtgericht toewijzen in 
Woningnet geregeld (voor 70+ouderen uit 1011).

Het fenomeen ‘Wooncoach’ is in het leven geroepen om 
huurders met een verhuiswens door de brij van regels 
en obstakels heen te helpen naar een nieuwe, geschikte 
woning. Een goedbedoelde oplossing voor een probleem dat 
veel ouderen voelen, vooral omdat het hele proces ‘digitaal’ 
is. Bovendien komen er helemaal geen geschikte woningen 
voor ouderen beschikbaar door de grootschalige verkoop. 
Zo wordt dit wooncoachproject van het begin af aan 
gefrustreerd. De wooncoach staat met lege handen.

Successen
Dankzij eindeloos doorzetten van Piet Seijsener, voorzitter 
van de Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt Groot Waterloo en 
Niels van Schaik van Stadgenoot komt er dit jaar een lift in 
het Pentagon, waardoor ca. 23 extra woningen toegankelijk 
worden. Het was een paar jaar wachten en we wachten nog 
steeds, maar als die lift er is, dan hebben we een succes. 
Stadgenoot realiseert overigens een pand voor (sociale) 
ouderenhuisvesting op Oostenburg, waar ook Nieuwmarkt- 
en Groot Waterloobewoners zich kunnen inschrijven.

Er komen altijd nieuwe kansen. In onze buurt 
komt nieuwbouw op een klein stukje grond aan de 
Uilenburgerstraat, eigendom van de gemeente. 
Daar kunnen maximaal 36 woningen worden gebouwd.
Voor de nieuwbouw wordt in- of na de zomer een 
tender uitgeschreven. Leden van de Werkgroep 
Ouderen Nieuwmarkt Groot Waterloo gaan hierop 
inschrijven met een project voor ouderenhuisvesting. 
Een groep buurtbewoners heeft zich verenigd in een 
bewonersvereniging en maakt zich ook sterk om dit te 
realiseren.

Na alle mislukkingen en frustrerende tegenwerking van 
de overheid, de woningcorporaties en het (toewijzing)
systeem, is het realiseren van 36 ouderenwoningen in dit 
Uilenburgerhofje een schamele waardering voor ons werk, 
maar we doen het ervoor. Voorlopig.

Heeft u belangstelling voor de bewonersvereniging of de 
Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt Groot Waterloo dan kunt 
u contact met mij opnemen.

Cliff van Dijk
cliffvdijk@gmail.com

Ouderenhuisvesting in 1011
Al jarenlang strijdt de Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt Groot Waterloo voor levensloopbestendige huisvesting in 
onze buurt. Betaalbaar en toegankelijk voor ouderen. Dit lijkt een makkelijke opgave, want we strijden immers al 
decennialang voor een leefbare buurt. Nu dreigt onze buurt een pretpark te worden voor toeristen.
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Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Maandag 29 mei en 31 juli

20.00- 21.30 uur
Ouderensociëteit De Tweede Uitleg

Nieuwe Looiersstraat 29
amstelveldbuurt.wordpress.com

amstelveldbuurt@gmail.com

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

                                                                                                      Droom ! En schud de wereld wakker                                Loesje                    

Stadsdorp Utrechtsestraat
Buurtborrel Cafe Krom, woensdag rond de 15e van de 
maand, vanaf 17.00 
Buurttafel op iedere eerste dinsdag van de maand bij een 
van de vele buurtrestaurantjes. Inloop 18:30. 
Jeu des boules op het Amstelveld bij Nel. maandag 16.30

 stadsdorp.utrechtsestraat@gmail.com
Meer info: www.stadsdorputrechtsestraat.nl
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Herinrichting Amstel tussen Muntplein en Blauwbrug

Als kleding weer jaren lang 
mee mag, is het nieuwe 

Klederdracht museum, 
Herengracht 427, alvast 
een mooie inspiratiebron.
Bij het schoon maken van 
de ramen, tijdens NL-doet 

op 11 maart bleek zelfs dat 
met een Volendams mutsje 

op en een Spakenburger 
schort om, er op de gracht  

een gezellige internationale 
Lach en Zwaai-Naar-Elkaar 

sfeer ontstond, 
vol blije gezichten. 

Opeens bleek het Fokke Simonszhuis geheel verdwenen.
De voormalige buren vertrokken naar Osdorp en Noord

In mei besprak het algemeen bestuur het concept Definitief 
Ontwerp Amstel.
In het najaar van 2016 zijn vele gesprekken gevoerd met de 
bewoners en ondernemers van de Amstel om te praten over 
een nieuw ontwerp van de Amstel. 
Wensen voor het ontwerp zijn vervolgens meegenomen in 
een voorlopig ontwerp dat ter inspraak is vrijgegeven.
Er zijn in totaal 50 inspraakreacties ingediend.
De inspraakreacties zijn verzameld in de Reactienota 
herinrichting Amstel en deze hebben geleid tot enkele 
wijzigingen in het concept Definitief Ontwerp.

•    nieuwe bomen op het smalle deel van de Amstel;
•    nieuwe LED verlichting aan spandraden en 
     kroonlantaarns;
•    360 fietsparkeerplaatsen vooral in vakken.

Een verkeersveilig ontwerp door:

•    meer ruimte voor de voetganger: een breder trottoir van
     minimaal 2 meter aan de gevelzijde en een oplossing 
     voor laden en lossen: niet meer op de fietsstrook of 
     rijbaan, maar op het voetpad tijdens venstertijd;
•    éénrichtingsverkeer voor de auto richting de Munt.

Alle stukken voor de vergaderingen van het algemeen 
bestuur kunt u inzien en downloaden op de site van de 
bestuurskalender. 

AB-vergadering van 16 mei, punt 6
Te vinden en te beluisteren op:  https://centrum.notubiz.nl

Zie ook: www.amsterdam.nl /centrum-gebied-zuid/ 
www.amsterdam.nl /projecten/amstel-herinrichting/

Er mogen tussen 22.00 en 06.00 uur geen 
alcoholhoudende dranken verkocht worden. Bewoners 
kunnen overlast melden via 14 020. Als er sprake is van 
ernstige overlast voor de omgeving, dan kan de gemeente 
besluiten om de proef voortijdig te staken. Na een jaar 
wordt de proef geëvalueerd. Een verlenging van de proef 
met één jaar behoort dan tot de mogelijkheden.

Vanaf 1 juli kunnen 
winkeliers in een aantal 
straten één jaar lang zelf 
de openingstijden van hun 
winkel bepalen. 
De proef is alleen 
bestemd voor winkels 
zoals bedoeld in artikel 1 
van de Winkeltijdenwet, 
dus niet voor horeca, 
dienstverlening, kiosken en 
staanplaatsen. Woon je in de buurt van Rembrandtplein/

Thorbeckeplein en wil je op de hoogte gehouden 
worden van activiteiten van Stichting Buurtplatform 
De NachtWacht? Stuur een mail met naam en adres 
aan secretaris@denachtwacht.org en we voegen je 
toe aan de mailing list.

www.facebook.com/stichtingdenachtwacht

Diner op Thorbeckeplein op 31 maart voor iedereen die
betrokken is bij de Pilot Veilig en Gastvrij Rembrandtplein, 
zoals bewoners, ondernemers, ambtenaren, handhavers, 
politie etc. Aangeboden door de ondernemers van 
Rembrandtplein, waaronder Indrapura, Kitchen & Bar Van 
Rijn en NH Amsterdam Schiller. Uitstekend verzorgd en erg 
gezellig !

Gebied flexibele openingstijden winkels

Reguliersbree: Etos eruit fastfood erin.
Onee toch...Die straat kan inmiddels beter worden 
omgedoopt tot de ‘Reguliersvreetstraat’!

Het Rembrandtplein moet weer een gezellig Amsterdams 
plein worden waar het leuk is om te verblijven zonder 
overlast en zonder geweld. We zijn het zeer eens met deze 
doelstelling en hopen dat het lukt.

Met het verplaatsen van de fietsen van Rembrandtplein 
naar bewoond gebied blijven we het zeer oneens. 
Fietsenvrij maken van plein moet wachten tot over 3 jaar de 
ondergrondse fietsparkeergarge klaar is.

In het weekend rijden ‘s nachts vele taxi’s rondjes op de 
Herengracht, Utrechtsestraat en Amstel. Het lijkt wel of de 
tippelzone van twintig jaar geleden weer teruggekeerd is.

www.hetklederdrachtmuseum.nl
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Expositie  ‘IN EN OM DE TUIN’
Florentine Haak – Thecla Renders – Annemarie Verschoor

Nog tot 5 juni

Decoratieve fruit en bloemmotieven van Florentine Haak. 

Thecla Renders maakt bloemrijke schilderij collages.

Annemarie Verschoor schildert de schoonheid van groente en fruit. 
 A R T A C A S A, Kerkstraat 411

www.artacasa.nl 
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“La ma waaien!”
Onvoorstelbaar. Vandaag de dag voor Koningsdag staat 
nu ruim twee weken een afgebrand scooter wrak op het 
hoekje van de Magere Brug. 

Veel geld wordt geïnvesteerd om de stad te promoten. 
Op de Magere Brug werden tot voor kort bloembakken met 
tulpen geplaatst, prachtig. Alle lampjes van de brug doen 
het weer tegenwoordig. Te lang geparkeerde fietsen worden 
verwijderd hetgeen is toe te juichen want het zijn er nogal 
wat. Kosten nog moeite gespaard. Zelfs voor Koningsdag 
worden overal afvalbakken geplaatst om de stad maar zoveel 
mogelijk schoon te houden en noem maar op. 

Meerdere malen bellen met 14020, zelfs ook daar verbazing 
dat het verbrande schroot niet wordt verwijderd, maar 
de handen uit de mouwen; ho maar. Dus beste gemeente 
veel “babbel de babbel” maar gewoon je werk doen is 
waarschijnlijk iets teveel gevraagd. Er zullen waarschijnlijk 
weer wat diensten naast elkaar heen werken en de naar 
elkaar met de vingertjes wijzen. Bah. Dus tot slot een oproep 
uit het hart: ruim dit soort schroot zo snel mogelijk op als je 
echt van je stad houdt!

Wouter Perquin 

Huiskamerconcerten bij Fonsa ten Velde
Gewoon bij mij thuis met de stoelen verschoven en let niet op de 
rommel. Informeel met na afloop een glas wijn of een sapje.
De entree wordt gebruikt om de kosten te dekken, de rest, het 
merendeel dus, voor de restauratie van de vleugel.

Deur open: 15.30, Aanvang 16.00
Concert duurt ruim een uur
Entree 15 euro inclusief een glas wijn of sap
Adres Prinsengracht 820-hs 
aanmelden per email of telefoon, want vol is vol.
contact: fonsatenvelde@xs4all.nl, 06-8324 0619
Vol is vol, maar let op de website, er komen meer data.

www.muziekprinsengracht.nl

Op vrijdagavond 15 september wordt tijdens de 
openingsavond Walt Disney’s Fantasia uit 1940 vertoond.

Zaterdag 16 september start met optredens van jeugd vanaf 
5 jaar. Kinderen van alle niveaus krijgen tijdens het Open 
Podium de kans op een groot concertpodium te staan en te 
ervaren hoe het is om een artiest te zijn. Kinderen kunnen 
zich hiervoor opgeven tot uiterlijk 7 augustus. 
In de middag en avond treden jonge toptalenten en 
grootmeesters op.  

Op zondag 17 september kan men genieten van workshops, 
masterclasses en familieconcerten. In de Amstelkerk en De 
Duif kan jong en oud deelnemen aan een workshop van 
Nationale Opera & Ballet en een workshop blokfluit door 
Lucie Horsch. Dirigent László Nemes geeft een masterclass 
aan het Nationaal Jeugdkoor. Alexander Gavrylyuk zal 
een masterclass piano geven aan jonge talenten van 
het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag.

Meer op: www.klassiekophetamstelveld.nl

Klassiek op het Amstelveld
15, 16 en 17 september

ASVO-speelplein bijna klaar
Voor een grote boom was geen plaats meer op het nieuwe 
schoolplein. Gelukkig zijn de mozaïek tegels van de 
leerlingen, gemaakt o.l.v. Akelei Herzberger, wel elders 
op het schoolplein terug geplaatst.

Dat kan toch niet waar zijn!

Stadsdeel Centrum -13 april 2017:
“Aanvraag woningonttrekking eerste t/m derde verdieping, 

ten behoeve van het bedrijfsmatig gebruik tot hotel, 
datum ontvangst 1 maart 2017. BWT 16-17-0006.”

Op https://zoek.overheid.nl krijg je met je postcode de 
bekendmakingen (omgevingsvergunningen etc) per email 
voor je buurt in een straal, die je zelf bepaalt (500 m, 1 km).
Voordat je het weet loopt je postvak over van vergunningen 
voor bomenkap, dakkapel, verbouwing tuinhuis, etc.
Maar om nog anno 2017 vergunning te krijgen om in 
de Amstelveldbuurt woningen tot hotel om te katten is 
onbegrijpelijk. Volgens het bestemmingsplan uit 2001 zou 
dat hier niet toegestaan zijn, maar blijkbaar is er bij de 
vernieuwing van dat plan in 2012 iets grondig mis gegaan.
Graag snel een nieuw voorbereidingsbesluit!

PS

Nachtrit koetsjes 15 juli
Voor tijden en route zie:

www.hoofdstadaanspanning.nl

Mieke Martelhoff, eigenaar 
van café Vivelavie, ontving 
de ‘Women Friendly City 
award’, een intiatief van 
de gemeente om vrouwen 
te bedanken die de stad 
vrouwvriendelijker maken. 

             Rechts: Mieke Martelhoff

NEON ENSEMBLE
De Duif 4 juni 16.00
Neon Ensemble speelt onder leiding van Bas Bijvoet en met 
solotrombonist Jörgen van Rijen
Wagner - Ouverture Der Fliegende Holländer, Tomasi - 
Trombone concert, Fauré  - Suite Pelléas et Mélisande, 
Wagenaar - Ouverture Cyrano de Bergerac
Toegang gratis

NIKITOV~MAMELOSHN~TOUR 2017
Amstelkerk 6 juni 20.00 uur
Niki Jacobs is een van de beste Jiddische zangeressen van 
dit moment. Ze zoekt naar de verbinding tussen de Jiddische 
traditie en het hedendaagse leven.
Niki Jacobs (1978) zingt al meer dan tien jaar Jiddische 
liederen.. 
Nikitov bestaat uit: Niki Jacobs, vocals/guitar, Ruud Breuls, 
trumpet, Peter van Oss, accordeon, Ro Krauss, altviool, 
Emile Visser, cello, Edwin Wieringa, double bass
www.nikitov.com
Toegang € 12,50 (ex. boekingskosten)

MEDITEREN TIJDENS DE VOLLE MAAN
Amstelkerk 9 juni 20.00 uur
De meditatie wordt begeleidt door de Hector Ramos, 
Deborah Quibell en Keshen Mathura. De meditatie is een 
vorm van de Twee Harten meditatie en heeft tot doel in zo 
kort mogelijke tijd (20-30 minuten) innerlijke rust, vrede en 
geluk te ervaren.
Toegang Vrijwillige donatie

Voor nog veel meer zie de cultuuragenda op:

www.stadsherstel.nl

Ruimte voor vrede
De Nederlandsche Bank, verkoper van de pakhuizen op de 
Achtergracht, heeft geen gebruik gemaakt van het bod door 
buurtbewoners om daar 12 PaXXXhuizen van te maken.
Het voorstel voor een intercontinentaal centrum voor het 
oefenen van leven in vrede via handwerk, (volks)cultuur en 
inclusief denken, is helaas nog geen prioriteit.

Stel dat een andere buurtbewoner, burgemeester Van der 
Laan, dit idee had aangeboden aan de jarige koning van 
Nederland. Deze kon, bij het zien van Abraham, iedereen 
trakteren op een ruime ruimte in Amsterdam om vrede te 
verwezenlijken als lichtend voorbeeld. 

Stel je voor dat we er achter kwamen hoe dankbaar we 
kunnen zijn over hoe mooi de wereld is vanuit de ruimte en 
vanuit de eeuwigheid gezien.

CTvM

  Links: Ellie Lust

Weet u al dat per 1 januari de Chemokar is 
wegbezuinigd? Amsterdam Duurzaam?
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Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

 

  Voor zorg welke
  aansluit op uw
  wensen...

...uitstekend verzorgd
 door Zuster Jansen!

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

      ZusterJansen
                       Particuliere ThuiszorgDhr. B. van Beele, apotheker

Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

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

Café
Waterlooplein ‘77

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

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

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

7 juni Kat-en-muisspel Michelle (Isabelle Huppert) wordt in 
haar huis verkracht. Onverwoestbaar blijft ze met haar leven met 
zoon, ex-man en minnaar doorgaan. Als de verkrachter haar begint 
te stalken, besluit ze achter hem aan te gaan. Zo ontstaat een 
mysterieuze en gevaarlijke verhouding. Regie Paul Verhoeven

21 juni Wroeging in tijden van oorlog en vrede  Een Franse 
soldaat Adrien (Pierre Niney) schiet aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlog de Duitse soldaat Frantz (Ernst Stötzner) dood. 
Na de oorlog gaat hij vol wroeging op zoek naar de ouders van 
Frantz. Hij vertelt niet wie hij is, ook niet aan Frantz‘ verloofde. 
Er bloeit liefde tussen hen op, die van Anna’s kant voorbij is als 
hij vertelt wie hij is. Regie François Ozon

Afsluitingsborrel voor het einde van het seizoen
Vrijdag 30 juni vanaf 16.00 uur

Zomerstop
De Tweede Uitleg is gesloten

van 3 juli tot 1 september
Alleen Eettafel en Bridge gaan door

Feestelijke opening van het nieuwe seizoen
Vrijdag 1 september vanaf 16.00 uur

Vast Weekprogramma:
FITGYM, COMPUTER- EN INTERNET-INLOOP, 

MUZIEKCURSUS, MUZIEKCLUB, YOGA, 

MEER BEWEGEN, BRIDGEN, BREI-INLOOP, LEESGROEP, 

DIALOOGGROEP, FRANSE CONVERSATIE, SCHILDEREN 

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

14 juni Waterbeheer in een dynamische omgeving
Leny van Vliet-Smit, bestuurslid Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht
Wat waren de taken van dit waterschap vroeger en wat zijn ze nu?
Wat zijn de karakteristieken van dit gebied dat zowel stad als 
platteland omvat? Wat is de functie van het waterketenbedrijf 
Waternet?

28 juni Anne-Wil vertelt
Anne-Wil Blankers, actrice
Het duizelingwekkend aantal van 125 theaterrollen staat op 
haar naam. Daarbij nog 20 televisiespelen en 10 filmrollen. Ook 
speelde Anne-Wil drie keer Wilhelmina in de musical Soldaat van 
Oranje. Dit seizoen schittert zij in Moeders en zonen met o.a. Paul 
de Leeuw.

Exposities
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00

Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.

Van 26 mei tot 28 juni
De Amstel als bron van inspiratie

Rob Brandes

‘Het water van de Amstel heeft altijd
een magische invloed op mij gehad 

sinds ik in mijn jeugd een zolderkamer kreeg
in een huis aan de Amstel’
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CentraM op zoek 
naar vrijwilligers 

CentraM is op zoek naar vrijwilligers die affiniteit 
hebben met ouderen voor het afleggen van Preventieve 
huisbezoeken (PHB). Preventieve huisbezoeken zijn 
eenmalige huisbezoeken aan zelfstandig wonende ouderen 
boven de 75 jaar. De huisbezoeken hebben als doel inzicht te 
krijgen in de vragen en wensen van de oudere op het gebied 
van wonen, financiën, sociaal netwerk en gezondheid en het 
geven van informatie over regelingen en voorzieningen. 

Daarnaast zijn wij op zoek naar vrijwilligers die mensen 
met schulden willen helpen bij het sorteren van papieren en 
het maken van een budgetplan of willen assisteren bij het 
inloopspreekuur van het Pluspunt waar bezoekers terecht 
kunnen voor ondersteuning bij het lezen en afhandelen 
van brieven, bellen met instanties en aanvragen van 
voorzieningen. 

Heeft u belangstelling of wilt u  meer informatie? 
Neem dan contact op met José Kersten of Dian Mekkes.

jose.kersten@centram.nl of dian.mekkes@centram.nl
020-557 33 38

Zomer 2017

Samen met vastberadenheid 
de administratie aanpakken 

Astrid is vrijwilliger bij één van de projecten van De 
Regenboog Groep waarin mensen in (sociale) armoede 
worden geholpen. In het project wordt iemand met een 
schuld gekoppeld aan een maatje die hem of haar helpt 
met het op orde brengen van de administratie. 

Je steekt gewoon je kop in het zand
Astrid en Lydia werken nu samen aan de administratie van 
Lydia, ex-ondernemer uit de Jordaan. De schulden liepen 
op en de laatste zes jaar maakte Lydia geen envelop meer 
open. “In mijn kantoortje stonden tien vuilniszakken met 
ongeopende post. Je steekt je kop in het zand.” Totdat de 
schuldeisers op de stoep stonden. De schuldhulpverlening 
bracht Lydia in contact met De Regenboog Groep. Zo 
maakte ze kennis met haar coach Astrid. “Samen hebben 
we de administratie met vastberadenheid aangepakt,” 
lacht Lydia. “Ze dekte de stapels ongeopende brieven 
gewoon af met een oude deken,” zegt Astrid. “We spraken 
af samen orde te scheppen in de chaos. Stap voor stap. De 
post openmaken, splitsen in jaren en onderwerp en dan 
in ordners. Zo krijg je overzicht. Dat het Lydia niet meer 
alleen lukte is pure emotie. Ze durfde niet meer naar die 
stapels post te kijken.”

Samen een stukje oplopen
“Ik vraag niet naar hoe mensen aan die schulden komen”, 
aldus Astrid. “Ik vind dat je onbevooroordeeld moet zijn. 
Er kunnen je in het leven nou eenmaal dingen overkomen 
waar je niet om gevraagd hebt. En dan heb je iemand nodig 
die je steunt en die je stuurt. Dan loop je samen een stukje 
op. Zo’n periode kan iedereen overkomen. Ik ben graag 
dat steuntje in de rug voor iemand. Het geeft me een goed 
gevoel als iemand dan weer verder kan.” “Astrid heeft mij 
enorm geholpen”, zegt Lydia. “Ik had jarenlang slapeloze 
nachten en zie nu de zon weer schijnen.’’

De Regenboog Groep is op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers
Om coach te worden hoef je geen boekhouder te zijn, 
maar je moet wel kijk hebben op het ordenen van 
administratie. Het kost je een paar uur per week en je 
krijgt goede begeleiding vanuit De Regenboog Groep 
en je hebt gratis toegang tot het trainingsaanbod van de 
Vrijwilligersacademie. 
Wil jij ook een stadsgenoot in sociale armoede weer 
perspectief bieden? 

www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk-amsterdam
mail: vrijwilligerswerk@deregenboog.org

of bel naar 020-531 76 00

Training ‘Werk aan je Toekomst’

Gratis training gedurende vier ochtenden bij de Sociale 
Kruidenier, Herengracht 18. Start: 21 juni a.s. 9.30 uur.
Heeft u (tijdelijk) iets minder te besteden? 
Het gevoel meer uit het leven te kunnen halen? 
Zoekt u een bezigheid maar weet u nog niet precies wat 
u wilt doen? Of wilt u bijvoorbeeld oefenen met het 
solliciteren naar een baan? 
Dan is de training ‘Werk aan je toekomst’ iets voor u. 
Om na de training verder te komen, maakt u kennis met 
coachingsprojecten van De Regenboog Groep en andere 
organisaties uit de buurt. 
Na afloop ontvangt u een certificaat.

Aanmelden via: opeigenkracht@deregenboog.org. 
U wordt daarna teruggebeld. 
Of telefonisch 020-6839260 (bereikbaar di.woe.do)

Donderdag 15 juni is de jaarlijkse internationale 
dag voor bewustwording van ouderenmishandeling 
waaronder financieel misbruik. Amsterdam besteedt dit 
jaar extra aandacht aan financieel misbruik. 
Naar schatting zijn ongeveer dertigduizend ouderen 
jaarlijks het slachtoffer van financieel misbruik. 

Financieel misbruik is het ongepast gebruik nemen van 
de bezittingen van een oudere. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om pinpasfraude, diefstal van geld, goederen of sieraden 
door familieleden, misbruik van machtigingen of 
betalingsrekeningen, financieel kort houden of gedwongen 
testamentwijziging en zelfs hypotheekopname.

Afnemende mobiliteit, slecht horen of zien, lijden aan 
gevolgen van dementie of hersenbloeding kunnen een reden 
zijn waarom ouderen grotere kans lopen financieel uitgebuit 
te worden. 

Dit geldt ook voor ouderen met een klein sociaal netwerk of 
door onwetendheid omdat veel ouderen niet bekend zijn met 
nieuwe (digitale) betaalwijzen. Veel ouderen laten als zij dat 
zelf niet (meer) kunnen hun financiële administratie over 
aan een familielid, vriend, goede kennis of zelfs buren. 

Ouderen die meer willen weten over dit onderwerp 
kunnen vanaf donderdag 15 juni een gratis puzzel- en 
informatieboekje ophalen bij één van de PlusPunten in 
Amsterdam Centrum. 
De PlusPunten zijn open op de maandag van 9.30 – 11.30 
(Boomsspijker), dinsdag van 14.00 – 16.00 uur (Claverhuis) 
en op de donderdag van 9.30 – 11.30 uur (Witte Boei).
In dit boekje vindt u enkele puzzels en kunt u lezen wat 
ouderenmishandeling is en bij wie u terecht kunt wanneer u 
hiermee te maken heeft maar ook wat u kunt doen wanneer 
het u niet meer goed lukt uw financiën zelf te regelen. 
Dit boekje is samen gesteld door Veilig Thuis Amsterdam. 

Wilt u met een medewerker praten dan kan dat ook. 
Bewoners of organisaties die rond dit thema zelf iets 
willen organiseren kunnen contact opnemen met de 
preventiemedewerker Huiselijk Geweld in Amsterdam 
Centrum, Dian Mekkes: 

tel. 020-557 33 38 of per mail dian.mekkes@centram.nl
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Het eerste jaar zonder gemeentelijke 
subsidie zijn we boven verwachting 
doorgekomen. Het verlies bleef onder de 
€ 10.000, hetgeen met name kwam door 
de fantastische ondersteuning van onze 
donateurs en de Vrienden van Euwe. 
Ook ons 30-jarig jubileum heeft een 
aantal fraaie schenkingen opgeleverd, 
waardoor we nu al kunnen melden dat 
we ook in 2018 open kunnen blijven!

Op zaterdag 8 juli organiseren we ons 
jaarlijkse schaakfestival op het Max 
Euweplein. Dit jaar met medewerking 
van de Chess Queens, de beste 
schaaksters van Nederland. Tussen 
12.00 en 17.00 uur worden er door 
de dames simultaans, klokseances en 

snelschaakpartijen gespeeld. 
Voor de jeugd is er een aparte 
jeugdhoek, dus voor ieder wat wils!

Meer informatie over het Max Euwe 
Centrum of het Pleinfestival kunt 
u vinden op onze website, maar als 
buurtgenoot kunt u natuurlijk ook een 
keer binnenlopen in dit unieke museum. 
We zitten op de eerste etage boven het 
bekendste schaakspel van Nederland, 
Max Euweplein 30a. 

We zijn van dinsdag tot en met vrijdag, 
en de eerste zaterdag van de maand, 
geopend van 12.00-17.00 uur.

www.maxeuwe.nl

Tijdelijke halte tram 24 bij Muntplein
De tramhalte ligt aan de Vijzelstraat ter hoogte van Carlton 
(stad-uit) en Pathé (stad- in). De ‘Keizersgracht’ op de 
Vijzelstraat is hiermee vervallen. 

Proef hosts tijdens weekenden in de Leidsebuurt
Net als op het Rembrandtsplein, worden vanaf juni in de 
Leidsebuurt tijdens weekendavonden hosts ingezet, die 
feestgangers de weg wijzen en aanspreken op overtredingen.
De hosts op Leidseplein hebben een achtergrond in de 
beveiliging. De hosts op Rembrandtplein hebben juist geen 
achtergrond in beveiliging, maar zijn studenten en ‘peers’ 
van bezoekers die uitgaan op Rembrandtplein.

I am so sorry
Een zin die je veel hoort, als er iets mis gaat op straat. 
Zo overkwam mij ook een geval van ‘I am so sorry’
Rustig fietsend op de Weteringschans werd ik door een 
achterop komende fietser omver gereden bij de afslag 
naar het Max Euweplein. 

De voorgesorteerde fietser en ik lagen op de grond. 
De slingerende inhaler lag boven op ons. Omstanders waren 
zeer behulpzaam. De eigenaar van het pannekoekenhuis 
kwam uit zijn zaak gelopen
De veroorzaker van de valpartij krabbelde zelf ook overeind 
en sprong op zijn fiets en reed snel weg terwijl hij bij 
herhaling ‘I am so sorry, I am so sorry, I am so sorry’ riep.
Ik was al blij dat ik nog kon staan en lopend mijn huis kon 
bereiken.

Langzaam aan begonnen de knieën dikker te worden. 
Niet gebroken, alleen een schaafwond door de stof van mijn 
broek heen. Omwonenden vragen belangstellend naar de 
verminderde soepelheid van je lopen en dan kan ik mijn 
verhaal doen.

Wat blijkt! Telkens als ik mijn verhaal doe, krijg ik een 
zelfde of bijna hetzelfde verhaal te horen. Soms nog erger 
met hechting van de bovenlip of een val met gebroken 
tanden en hechtingen in het gezicht. En allemaal door 
achterop komende fietsers die een niets verwachtende 
medefietser omver reden. Soms ook door fietsers die de 
regels negeren en die alleen rijden volgens de regel: ik heb 
altijd voorrang, of de klassieker van de automobilist: portier 
openen zonder te kijken.
Voor deze ongelukken komt de politie vast wel als je er op 
wilt wachten, maar zelf wil je zo snel mogelijk van de straat. 
Veilig naar huis.

Dit soort ongelukken komen niet in de statistieken terecht. 
Het zou wel moeten. Nog moeilijker is het om een omslag 
in het gedrag van de verkeersdeelnemers te bereiken en daar 
reken ik ook de voetgangers bij, die met drie personen naast 
elkaar over straat lopen.

UW

Tussen Koningsplein, Singel, 
Vijzelstraat, Weteringcircuit, 
Singelgracht en Leidsegracht,

Max Euwe Centrum kijkt hoopvol naar de toekomst!

FLOWER MARKET BLOEIT MAAR MATIG
Een bron van ergernis is voor mij de Bloemenmarkt op 
het Singel! Een rotte plek in onze stad, waar in plaats 
van mooie oude schuiten met bloemen of leuke stalletjes, 
een wildgroei is aan lelijke permanente en te grote 
bouwsels. Waar men doodleuk alle bomen illegaal heeft 
gekapt en waar de toerist alleen troep kan kopen terwijl 
wij, de Amsterdammers, zodoende tegen een vernield en 
verpauperd stuk Singel kunnen aankijken. Een schande 
voor onze stad!
Neem de maandagmorgen bloemenmarkt op het 
Amstelveld als voorbeeld en kijk niet alleen naar de 
inkomsten die deze rommel op het Singel oplevert, maar 
maak van Amsterdam een echt mooie en kwalitatief 
hoogstaande stad, in plaats van genoegen te nemen met 
deze goedkope en schaamteloze bende!

FIETSOVERLAST
Gezien de enorme overlast van de vele fietsen in de 
binnenstad, is het van het grootste belang om overal in de 
stad grote fietsenstallingen te maken zodat er wat meer 
orde in de stad komt en de voetgangers niet hoeven te 
struikelen over neergegooide fietsen. Op de Dam en dan 
met name bij ons oorlogsmonument is het een grote bende, 
wat eigenlijk een aanfluiting is op zo’n plek...!

Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede

Klimaat demonstratie

Red onze planeet

Soep op het Museumplein

Hello, I’m A’DAM
Nog tot 9 juli in de hal van het Stadsarchief

Marc Faasse fotografeerde een jaar lang toeristen met zijn camera 
aan een glazenwassersstok van negen meter. Zo ontstonden 
ongebruikelijke beelden van bezienswaardigheden als het Anne 
Frankhuis, de A’DAM Lookout en bezoekers van een wafel- en 
ijsparadijs in de Damstraat. Elk eindbeeld bestaan uit tientallen 
secuur in elkaar gepuzzelde foto’s. Een bijzonder tijdsbeeld 
van een stad die volop in verandering is.              Vrij toegang.

Krappe toegang tot de Noord/Zuid-lijn
Bovenaan de roltrappen belemmeren een paar smalle draaideur-
poortjes een vlotte in- en uitstroom van de metrogebruikers. 
Grote opstoppingen en rijen zijn hier te verwachten.
Ook bij die enkele lift naast café Mulder zal een lange file ontstaan 
van reizigers met kinderwagen of rollator.                                 PS

Entree roltrappen 
bij Maison Descartes

De lift-ingang
bij café Mulder
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Hoe 
jouw ogen 
ook verdrinken 
in de mijne

steeds verschiet 
mijn blik

om de oevers 
van verlangen

te behoeden 
voor een snik.

( Pas de deux )

Erica Lastdrager

voor b/m

                                                                   Kijk eens door een telescoop en verruim je blik op de wereld met lichtjaren tegelijk                  www.volkssterrenwachtamsterdam.nl
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Stadsdorp Wetering+

Zomer 2017

Wat is er gepasseerd en wat staat er te 
gebeuren in ons Stadsdorp? Gepasseerd zijn: 
een tablet cursus, een brainstorm ‘toekomst 
voor het Stadsdorp’, een buurtmaaltijd, een 
derde leesclub en een onderzoek naar de leeftijd 
vriendelijke inrichting van de openbare ruimte.

Het thema ‘langer thuis wonen’ is behandeld in 
een viertal bijeenkomsten waarin een ambtenaar 
van de gemeente, een financieel deskundige, een 
trapliften leverancier en een ICT deskundige op 
het gebied van domotica informatie gaven. 

Voor de vierde keer vond een cursus ‘Tablet 
gebruik’ plaats. Opnieuw zijn er zes stadsdorpers 
hierdoor ingewijd in het gebruik van een tablet. 
Op 21 maart  luidde het Stadsdorp de lente in. 
Zo’n tachtig buurtbewoners genoten aan het 
Eerste Weteringplantsoen van een vegetarische 
couscous met salade en een heerlijk dessert. 
Het eten, verzorgd door buurgenoot 
HotMamaHot, smaakte uitstekend en de sfeer 
was, zoals je van een buurtfeest verwachten mag, 
vrolijk en ontspannen.

In de presentatie stond de ‘kruidenpluktuin’ 
centraal. Bezield vertelde Karen Gamester 
over de smakelijke verleiding van veel aldaar 
groeiende en te plukken kruiden. 
Ook riep zij de aanwezigen op om op vrijdag 
middagen een handje te komen helpen bij het 
onderhouden van de pluktuin.
Als gevolg van die 21ste maart hebben een zestal 
buurgenoten een derde leesclub gestart. 

Meer info over dit alles is te vinden op:

www.stadsdorpweteringplus.nl 

Buurtkijken 
Onder deze titel participeert Stadsdorp Wetering+ in een initiatief 

van de Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum. 
Een onderzoek naar leeftijd vriendelijke inrichting van de 

openbare ruimte van de binnenstad. 

Het onderzoek verloopt langs twee informatie kanalen: 
Interviews met oudere buurtbewoners door UVA studenten en een 

buurt(schouw)wandeling van bewoners en ambtenaren. 
Dit om obstakels en hindernissen in de straten in kaart te brengen.

Inmiddels zijn de interviews gedaan en verwerkt. 
Het resultaat daarvan is op 22 mei gepresenteerd.

De buurtwandeling vond 11 mei plaats in de Den Tex-, Noorder- 
en Weteringbuurt. De resultaten daarvan zullen binnenkort op 
onze website verschijnen. Wat ik er wel vast over kwijt wil is 
dat het ons is opgevallen dat straatmeubilair en fietsparkeren, 

zeker in samenhang, in de vaak smalle straatjes(trottoirs) van ons 
stadsdorp, voor overmatig veel hinder verantwoordelijk zijn.

Verhoogde stoepen bij woongebouwen met lift (daardoor 
geschikt voor bewoning door ouderen) blijkt ook een belangrijk 

aandachtspunt. Zo is er bij nog veel meer details stil gestaan.
Meer over dit project is te vinden op:

www.buurtkijken.nl/amsterdamcentrum 
Frans Scheen kwartiermaker Stadsdorp Wetering+

Fiets of scooter parkeren op het Muntplein 
behoort tot de verleden tijd. 

Het plein wordt fietsvrij gehouden voor de voetgangers. 
Natuurlijk zijn er andere mogelijkheden om toch fietsen en 
scooters te parkeren. Op de plattegrond hieronder is in kaart 
gebracht waar de fietsen en scooters meer dan welkom zijn.

In de fietsenstallingen bij station RAI en Paradiso 
test de gemeente samen met de NS een nieuwe 

manier van toegangscontrole en betaling. 
Bij het binnenkomen in de stalling ‘checkt de klant zijn fiets 
in’ met zijn bankpas of OV-chipkaart. 
Bij het verlaten van de stalling ‘checkt de klant de fiets uit’ 
met dezelfde pas. Abonnementhouders wordt nog extra 
snelheid en gemak geboden door de mogelijkheid om 
een tag (chip) op de fiets te plaatsen waarmee het in- en 
uitchecken automatisch gebeurt.
Elke eerste 24 uur blijft gratis. 
Na 24 uur kunnen klanten betalen met de bankpas. 
Voor de klant makkelijker en sneller dan de oude methode 
met bonnetjes. De proef loopt tot eind 2017. 

Voor vragen mail pilotfietsparkeren@amsterdam.nl.

Bericht uit de Kruidenpluktuin 

Sinds de NLdoet dag op 10 maart ligt de tuin (op de 
Weteringschans tegenover Carl Denig) er weer pico bello 
bij en maakt zich op om zoveel mogelijk kruiden voor onze 
buurtgenoten voort te brengen.
We werken op iedere vrijdagmiddag van 16 tot 19.00 uur. 
Alle hulp is meer dan welkom. Ook al kom je maar één 
keertje, het is altijd de moeite waard.
We zullen in de zomer een aantal workshops geven over 
het plukken, drogen en toepassen van kruiden in gerechten, 
azijn, olie, likeuren, geurkussentjes, etc.
Houd de Facebookpagina van Wetering Groen in de gaten, 
want daar worden ze aangekondigd.

www.facebook.com/wetering-groen

 Bent u fan van architectuur en geschiedenis? 
 Wordt vrijwilliger bij Open Monumentendag.
Op zaterdag 9 en zondag 10 september openen zo’n 60 
Amsterdamse monumenten hun deuren. Tijdens deze 
31ste editie staat de relatie tussen stad en land centraal. 
De deelnemende monumenten vertellen het verhaal van 
de diverse routes van bezoekers en bewoners die door de 
eeuwen heen de stad in en uit gingen.
Aanmelden en meer info

www.amsterdam.nl/openmonumentendag

Nachtelijk onderwaterwerk Leidsebrug
Duikers branden de buispalen van de hulpconstructie af. 
De buizen worden uit het water gehesen en afgevoerd. 
Totaal gaat het om 32 palen. Overdag is hier veel 
scheepvaart. Met oog op de veiligheid is daarom de 
Singelgracht hier een aantal nachten gestremd.
Het werk vindt plaats tussen 00 en 07 uur en geeft enige 
geluidshinder van de duwboot en de mobiele kraan.
Het laatste werk wordt gedaan tussen 26 en 30 juni.
De gerenoveerde brug, met monumentale omlijsting 
uit 1925, is eind 2017 helemaal klaar, maar fietsers en 
voetgangers kunnen er vanaf september al overheen.
Rond het Leidseplein is echter nog veel werk te doen voor 
o.a de ondergrondse Kleine-Gartman-Fietsenstalling.
Vragen over werkzaamheden en hinder aan toezichthouder
Frans Blüm, 06-5571 7786, frans.blum@amsterdam.nl
Of bel omgevingstelefoon 06 5333-8331 of mailen naar 
projectleidseplein@amsterdam.nl
Inloopspreekuur: elke dinsdag tussen 16:00 en 17:30 uur, 
Vondelstraat 11E (begane grond).

www.amsterdam.nl/leidseplein



                                                                                              Ik red het nét, maar ik heb reuzepret                                                Reinier Sijpkens

BUURT 6

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

Het stadsdorp Gracht en Straatjes floreert.
Sinds de oprichting in 2013 is het stadsdorp Gracht en 
Straatjes gegroeid naar meer dan 160 leden.
Al deze enthousiaste leden organiseren ook steeds meer 
leuke activiteiten. Zo is er recent een museumclubje 
opgericht, waarmee we maandelijks de kleine musea in 
de buurt bezoeken. Er is een theatergroepje gestart dat 
de lunchvoorstellingen in Bellevue bezoekt. De filmclub 
kiest maandelijks een interessante film uit in Cinecenter. 
Daarnaast wordt lang en kort gewandeld door de 10 km+ en 
de 5 km- wandelclub.
Deelname aan alle activiteiten is voor leden geheel 
vrijblijvend. Ook het starten van iets nieuws is niet aan 
regels gebonden, behalve dat het in het teken moet staan van 
het bevorderen van de sociale cohesie in de buurt. 
Niets moet, veel mag!
Daarnaast komen met regelmaat lastige onderwerpen als 
veiligheid op internet en veiligheid in de buurt aan de orde. 
Een of twee keer per jaar organiseren we een thema-avond 
over maatschappelijke kwesties.

Heb je zin om eens kennis te komen maken, kom dan langs 
op de maandelijkse buurtborrel. Kijk op onze levendige en 
actuele website voor meer informatie.

www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl 
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Nieuw gezicht voor de Nieuwezijds
Over 2 jaar gaat de gemeente de zuidzijde van de 
Nieuwezijds Voorburgwal en de stegen aanpakken. De 
inspraakperiode over de uitgangspunten loopt tot 2 juni!

Bewoners van de Postzegelmarkt hebben grote problemen 
met het verdwijnen van zoveel parkeerplaatsen. Die 
worden gecompenseerd in de Rokingarage, terwijl het 
zoveel handiger zou zijn als ze terecht kunnen in de 
parkeergarages dichterbij in de Wijdesteeg of de Kolk. 
Het gaat niet eens om het lopen, maar juist om het rijden. 
Dat moet met een mega-omweg, want het Rokin is alleen 
bereikbaar via een oost-zuid route, terwijl het aanrijden 
naar de Nieuwezijds juist via een westelijke route gaat. 
De auto gebruiken voor het afzetten van mensen en zware 
boodschappen is geen optie meer. 

De globale uitgangspunten van rust in de centrumdrukte, 
groen en een kinderspeelplek zijn eerder uitgebreid 
besproken en iedereen is het daarmee eens. 
De belangrijkste issues van de avond op 15 mei: verkeer 
en gemeentelijke/politieke vaagheid over sommige 
uitgangspunten. Bijvoorbeeld: de politiek moet de 
rijrichting nog bepalen. Wel ligt vast dat ook het 
zuidelijkste puntje van de Nieuwezijds fietspaden in 2 
richtingen krijgt. 
O.a. daardoor moeten de haltes bij het Spui verplaatst 
worden. Dat ze helemaal verdwijnen in het grote zwarte 
‘GVB-gat’ is mogelijk, maar niemand in de zaal wil dat. 
Onduidelijkheid over de ventweg bij de Postzegelmarkt. 
Blijft dan toch rijverkeer in noordelijke richting mogelijk? 
En over de venstertijden voor laden en lossen (7-12 uur). 
Hoe hard zijn die? En gaan ze ook gelden voor bewoners?

Een ander heikel punt zijn de fietsroutes. Veel visies hangen 
samen: krijgt de Spuistraat nu wel of niet 2-richtings 
fietsverkeer? Gaan de smalste stegen misschien eindelijk 
dicht voor rijdend fietsverkeer? Hoe veilig is 2-richtings 
fietsverkeer aan beide zijden van het Spui. Fietsen 
vlak voor Athenaeum is sowieso een gotspe. Komt de 
fietsgarage er nu wel of niet in de KASbank?
Er is al begonnen met verwijderen van graffiti en 
zwerffietsen. Rommelige fietsenrekken zijn vervangen door 
fietsparkeervakken. Het alcoholverbod bij de AH achter het 
Paleis zorgt voor vermindering van overlast en troep.
Bewoners moeten in hun inspraakreactie (Zienswijze) 
gewoon concreet melden voor welke uitgangspunten zij 
kiezen, bijv.:
- Geen enkele extra cm2 voor horecaterrassen
- Buurtparkeerplekken
- Tramhaltes zo dicht mogelijk bij het Spui
- Geen vrachtauto’s buiten de venstertijden

Inspraakreacties tot en met 1 juni per mail of brief. 
www.amsterdam.nl/inspraak 

Tussen Brouwersgracht en Amstel zijn meer dan 30 tuinen 
van particulieren en instellingen opengesteld.
Statige oude bomen, zeldzame planten, fraaie tuinhuizen 
en zowel klassieke als nieuw aangelegde tuinen zijn te 
bewonderen in de besloten percelen, die zelden voor het 
publiek toegankelijk zijn.

Dit jaar is het thema Hofjes en Gezamenlijke tuinen. De rijke 
regenten van Amsterdam leefden in weelde in hun grandioze 
huizen en prachtige tuinen, maar hebben ook een groot aantal 
hofjes gesticht, waar weduwen en minder vermogenden van 
een rustige oude dag konden genieten. 
NB. De tuinen zijn helaas vanwege stoepen en trappen niet 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Honden en kinderwagens worden niet toegelaten. 
Open op 16, 17 en 18 juni van 10.00 tot 17.00 uur
Ticketprijs: € 20,00 Voorverkoop: € 18,00 via webshop 
Museum Van Loon: www.museumvanloon.nl/webshop
De opbrengst van de Open Tuinen Dagen is bestemd voor het 
Grachtentuinen Fonds.

Meer informatie via: www.opentuinendagen.nl 

Nieuwe markt op de Oude Turfmarkt
14 mei - 11 juni - 10 september - 8 oktober

sundaymarket.nl

Straatfeest Spuibuurt    
zondag 18 juni

Vanaf 12 tot 23 uur barst het straatfeest van de Spuibuurt 
weer los! Voor en door buurtbewoners en -ondernemers. 

Veel te beleven en te doen voor oud en jong: dansen, 
meezingen, spelen en spelletjes. 
Zoals altijd puike muziek van DJ’s tot bakbrommerband 
onder het genieten van prima hapjes en drankjes. 
Op de Postzegelmarkt een heuse vrijmarkt met stalletjes 
waar bewoners hun spullies kunnen verkopen. 

Aanmelden voor de bewonersmarkt bij Moheb Alecozy: 
06-5255 6066 of moheb@alecozyconsult.nl

Het programma en foto’s: 
faceboook.com/spuibuurtstraatfeest

Tot ziens op 18 juni in de Spuibuurt!

Photo by John Lewis Marshall

Nieuwe Zijds-Kapel

Eén Mirakel-kolom gered

Nu nog even uitpakken

STADonderDAK - update
Wellicht hebben de Vrienden van STADonderDAK zich afgevraagd 
‘we horen niets meer, hoe staat het ermee?’
We bestaan zeker nog, alleen is er op het moment even weinig 
nieuws te melden. Samen met de projectdirecteur houdt het bestuur 
nauw contact met de UvA en worden alle relevante ontwikkelingen 
in de gaten gehouden. De UvA kreeg zowel een nieuwe Rector 
Magnificus als een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. 
Zij zijn met alle medezeggenschapsorganen opnieuw in beraad 
over de toekomst van het BG, de nieuwe bibliotheek en het PC 
Hoofthuis. Men is er nog niet uit en dus kan het nog wel even 
duren. Een lichtpuntje: STADonderDAK wordt gezien als een 
serieuze partner. 
In het najaar willen we een open avond voor studenten en 
medewerkers van de UvA organiseren.
Van 11 - 14 oktober vindt de internationale ‘Placemaking 
week’ plaats in Pakhuis de Zwijger. Daar zijn presentaties van 
maatschappelijke initiatieven. STADonderDAK heeft zich daarvoor 
aangemeld. 

Marijke Winnubst

Open Tuinen Dagen
16, 17 en 18 juni
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Menselijk gedrag & financiën
Dat is de spil van de AFM, Autoriteit Financiële 
Markten. Zij waken over de eerlijkheid en transparantie 
van financiële producten waar we allemaal mee te 
maken hebben. Als je niet belegt heb je wel spaargeld, 
een hypotheek of een pensioen. 

Menselijk gedrag betekent dat onze financiële keuzes vaak 
minder rationeel zijn dan we denken of zouden wensen. 
Aanbieders van financiële producten kunnen hier handig op 
inspelen. Wanneer ze zich daarbij niet aan de wet houden 
grijpt de AFM in. En dat doet ze ook bij producten die de 
consumenten ongewenste schade toebrengen. Dan gaat de 
AFM het gesprek aan met de aanbieders. 

Wanneer je als consument een hypotheek wilt afsluiten 
of je pensioen wilt aanvullen dan geeft de AFM vóóraf 
handige tips op haar website www.afm.nl. Wat weet je over 
boilerrooms en Ponzifraude? Ga niet af op een betrouwbaar 
klinkende stem (phishing), een fraaie website, glanzend 
drukwerk of de fraaie ogen van een bekende. Check 
de aanbieder op de registers van de AFM en bekijk de 
waarschuwingen. Leren van de ellende van het verleden en 
het voorkomen van problemen in de toekomst is het motto. 
Een financieel product, een foute belegging of investering 
is geen televisie die je kunt terugbrengen als hij ’t niet goed 
doet. De schade blijkt meestal ook pas jaren later.

Crowdfunding
Dat is relatief nieuw fenomeen en daarom is er nog 
nauwelijks wet- en regelgeving. Crowdfunding is meestal 
heel onschuldig als het gaat om kleine bedragen om een 
muziek of een boek te produceren. Ook kan het worden 
‘misbruikt’ om risicovolle beleggingen van een sympathiek 
sausje te voorzien. De rol van crowdfunding is: een donatie, 
een lening, sponsoring met beloning in natura (krat bier 
van de gesteunde brouwerij) of de aanschaf van aandelen. 

Betrouwbaar een project starten met crowdfunding of 
kennis of een aanbieder te vertrouwen is: er staat een 
register crowdfundingsplatformen op de AFM-site, onder de 
tab “professionals”.

Signalen uit de samenleving
Om de ontwikkelingen qua  financiële markten nog beter 
te kunnen volgen is de AFM ook afhankelijk van vragen 
en het melden door consumenten via het meldpunt op de 
site. Sommige uitleg is complex, mail dan. Vragen is juist 
slim: hadden destijds maar meer mensen naar de status van 
Icesave gevraagd…
Een ander belangrijk instrument om te weten hoe 
consumenten financiële beslissingen nemen is 
het Consumentenpanel. Dat geeft de AFM beter 
inlevingsvermogen in ons financieel handelen, waarmee zij 
ons nog beter kan informeren en toezicht houden. 
Meedoen: afmconsumentenpanel.nl

Tips voor je spaargeld:
1) ‘too good to be true’ is inderdaad te mooi om waar te zijn
2) hypotheek aflossen
3) belegging spreiden over meerdere portefeuilles
4) niet doen wat je niet snapt
www.afm.nl

APD

HUURDERSVERENIGING CENTRUM

behartigt de belangen van de huurders in de binnenstad. 
Door zich te verenigen staan huurders sterk. Dan zijn zij ook 
een goede gesprekspartner voor verhuurders en de overheid. 
De vereniging komt op voor voldoende betaalbare, goed 
onderhouden huurwoningen en een leefbare woonomgeving. 
Wij geven signalen over misstanden door aan de 
beleidsmakers, stimuleren een brede discussie over wonen 
en huren en ondersteunen acties ter versteviging van de 
positie van de huurders o.a. om de uitverkoop van sociale 
huurwoningen te voorkomen.

De Huurbrief, kwartaalblad, www.huurdersverenigingcentrum.nl 
en de facebooksite van Huurdersvereniging Centrum zijn 
onmisbaar voor huurders, die op de hoogte willen blijven en actief 
meedoen.
Het lidmaatschap kost € 10,- per jaar (stadspashouders € 7,50).

De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers en we 
kunnen altijd hulp gebruiken. 
Als u zin en tijd hebt neem dan contact met ons op.

Adres: info@huurdersverenigingcentrum.nl 
of Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam, tel. 020 4209962
Opgeven kan ook via www.huurdersverenigingcentrum.nl 

Inspiratie en 
sprinkhaantoerisme

Verbanning fastfood in Venetië! Fantastisch dat lef 
van buitenlandse burgemeesters. Ook elders. Overal 
ter wereld ondervinden steden en stadjes hinder en 
overlast van de sprinkhaan toeristen. Het is geen 
exclusief Amsterdams probleem.

Treksprinkhanen kunnen zich in grote groepen verzamelen 
en vreten dan hele velden (lees: steden) kaal. En dat is 
precies wat er nu gebeurt: men eet en gooit de troep over 
zijn schouder weg. Men jat ‘goedkope’ overnachting, ten 
koste van woonruimte van stedelingen. En bovendien 
vervuilen ‘ze’ de planeet met hun te goedkope vluchten of 
spotgoedkope dagtrips met touringcars (35,- vanuit Zuid-
Duitsland, 12,- vanuit Antwerpen). 
Sprinkhanen worden steeds meer gegeten. Insectenmenu’s 
met sprinkhanen  winnen aan populariteit, maar toeristen 
op het menu dat staat me toch tegen. Te vet.

De vervuiler betaalt, maar hoe dan? De toeristenbelasting 
geldt alleen voor legale overnachtingen, illegale verhuur 
en de dagtoeristen betalen helemaal niets. De helft van het 
dagelijkse sprinkhanenbestand bestaat uit dagtoeristen. 
De toeristenbelasting gaat bovendien vooral op aan 
nog meer marketing en algemene middelen, terwijl de 
gemeente bezuinigt op handhaving, het verwijderen van 
vuilnis, politie en ambulancevervoer. 
Wanneer is voor het laatst een boete uitgedeeld voor het 
weggooien van afval of openbare dronkenschap? 

Elk evenement moet betalen voor zijn eigen ordeploeg 
en vuilverwijdering, waarom het toerisme niet, noch het 
voetbal? Terwijl daar zoveel verdiend wordt: het zijn 
de 2 entertainment branches waar het meeste geld in 
omgaat. Waarom moeten wij allemaal daarvoor betalen? 
En waarom wordt de belasting voor horeca-terrassen 
afgeschaft? Juist zíj als grootverdieners aan deze 
sprinkhanenplaag zouden moeten betalen voor het vuil, 
de overlast en het inpikken van de OPENBARE ruimte. 
De ruimte van ons allemaal.

Zoals een buurman laatst nog tegen me zei: “prima om 
belasting te betalen, zoals voor goede sociale wetgeving, 
wegen en onderwijs, graag zelfs”. 
Maar waarom moeten wij burgers naast alle overlast dan 
óók nog meebetalen aan de schade als gevolg van de 
hufterigheid van ‘mensen’ van elders die overal schijt aan 
hebben.
Veel inspiratie en lef voor onze bestuurders!

Amsterdammeren

AFM Bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven 
in gesprek met leden van het consumentenpanel

Paasbest 
2017 

4 prullenbakken op een rij, 
allemaal overvol!

8 bierfietsen en 3 busjes  blokkeren 
urenlang  ongestraft de stoep.

in de Spuistraat
e.o.

Boete, betere verlichting, camera?
 
Op het korte stukje Prinsengracht tussen Looiersgracht en 
Elandsgracht vindt herstel van de kademuur plaats. Dit herstel 
kan nog wel even duren. Het verkeer wordt omgeleid naar de 
Looiersstraat.  De fietsers en scooterrijders moeten afstappen en 
een stukje lopen. Het is maar een klein stukje, maar bijna niemand 

doet het. Er kwam een bord waarop een boete werd aangekondigd 
van 35 euro, maar zonder een handhaver werkt dat niet. 
Vervolgens 7 hindernissen zoals op de foto’s is te zien. 
Tussen hindernis 1 en 2 wordt hard gefietst. Het blijft een naar punt 
voor voetgangers, moeders met kinderwagens en kinderen aan de 
hand. Camera registratie is geen optie omdat fietsers anoniem zijn. 
Of misschien toch als preventie een camera?                      

UW
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Woont u thuis en hebt u zorg of 
ondersteuning nodig die u niet zelf in uw 
omgeving kunt regelen? Dan kunt u hulp 
aanvragen bij een hulpverlener bij u in 
de buurt. Heeft u hulp nodig om wegwijs 
te raken in het brede aanbod van zorg en 
ondersteuning. Dan kan het Sociaal Loket 
u daarbij ondersteunen. 

Denk bijvoorbeeld aan hulp bij 
dagbesteding, uw administratie, mensen 
ontmoeten, medicijnen innemen, naar een 
afspraak gaan, hulp bij het huishouden, 
wassen en aankleden, begeleiding bij 
zelfstandig wonen, een vrijwilliger zoeken, 
wondverzorging of mantelzorg. 

U kunt vragen over zorg of ondersteuning  
ook rechtstreeks bespreken met uw 
huisarts, het maatschappelijk-werk, de 
welzijnscoaches (huizen van de buurt) of de 
wijkverpleging. Of neem contact op met de 
vele vrijwilligersorganisaties die actief zijn 
in het Centrum.

Sociaal Loket
Amstel 1, ingang Amstelzijde
Inloop en op afspraak: maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 16.30 uur
Telefonisch te bereiken: maandag t/m 
vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur op 020 
255 2916.

Postcode 1011, 1012, 1017:
De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Aanmelden via het telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag tussen 9 en 11.00 uur 
020 557 3338.
Inloop bij het Pluspunt CentraM
maandag tussen 09.30 en 11.30 uur.

Postcode 1013, 1015, 1016:
Het Claverhuis, Elandsgracht 70
Aanmelden via het telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag tussen 9 en 11.00 uur
020 557 3338.
Inloop bij het Pluspunt CentraM
dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Nieuws van stichting !WOON

Huurverhoging 2017
De huurverhoging zal ook dit jaar weer 
inkomensafhankelijk zijn. Voor inkomens 
t/m €40.349 zal een maximale verhoging 
van 2,8% gelden. Huishoudens met een 
inkomens vanaf €40.349 kunnen maximaal 
4,3% aangezegd krijgen. 
Wel moet de verhuurder een verklaring van 
de Belastingdienst meezenden.
Deze inkomensafhankelijke verhoging 
mag niet in rekening worden gebracht bij 
huishoudens waarvan tenminste 1 persoon 
op 1 juli 2017 de pensioensgerechtigde 
leeftijd heeft bereikt. Ook huishoudens van 
4 of meer personen en chronisch zieken/
gehandicapten worden uitgesloten.

In de corporatiesector zullen 
de huurverhogingen wat lager 
uitvallen vanwege de zogenaamde 
huursombenadering. De gemiddelde 
huurverhoging moet namelijk onder de 
1,3% blijven. Omdat dit een gemiddelde 
betreft over het gehele bezit van de 
corporatie, kan je daar als individuele 
huurder geen rechten aan ontlenen.
Lees meer in het !WOON magazine dat in 
heel Amsterdam huis aan huis verspreid 
is. Deze is ook te downloaden via onze 
website, of af te halen in de Huizen van de 
Buurt en wijkcentrum d’Oude Stadt. 
U kunt ook een huurverhogingscheck doen 
op www.huurverhoging.nl

Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten 
dient u het huurcontract er op na te slaan. 
Uiteraard kunt u met al uw vragen over de 
huurverhoging terecht bij het huurteam en 
inloopspreekuur van stichting !WOON.

Waarborgsomperikelen
Een voormalig huurder van een vrije 
sector woning in de Nieuwmarktbuurt 
beklaagde zich bij !WOON omdat zij haar 
waarborgsom niet terugkreeg. 
Bij de eindopname werd door de 
verhuurder opgemerkt dat er twee wanden 
beschadigd waren. Navraag door !WOON 
leerde dat de verhuurder onder meer de 
hele woning opnieuw had laten schilderen 
en de kosten daarvan op de huurder wilde 
verhalen, inclusief nog een aantal andere 
kosten. Omdat de verhuurder voet bij 
stuk hield, was een juridische procedure 
onafwendbaar. De kantonrechter oordeelde 
uiteindelijk dat de verhuurder een groot 
deel van de borg moet terugbetalen.

Het valt !WOON op dat het regelmatig 
voorkomt dat verhuurders de waarborgsom 
ten onrechte inhouden ten behoeve 
van mutatieonderhoud (onderhoud bij 
huurderswisseling). Dat is dus niet 
toegestaan. Alleen bij schade waar 
huurders voor aansprakelijk zijn, kan 
(een deel van) de waarborgsom worden 
ingehouden en dat geldt dus niet voor de 
gewone gebruikssporen. 
Als een verhuurder zijn woning op en top 
aan een nieuwe huurder wil verhuren, dan 
zal hij daar zelf de kosten voor moeten 
dragen. 

Heeft u ook vragen over 
waarborgsommen? Neemt u dan contact 
met ons op.

Bel of kom langs op ons spreekuur
Voor alle vragen over huren, wonen en VvE 

aangelegenheden kunt u elke woensdag 
van 14-17 uur en van 19-20 uur terecht op 
het woonspreekuur, Recht Boomssloot 52. 

U kunt ons ook bellen op 020-523 0130. 
E-mail: centrum@wooninfo.nl 

website: www.wooninfo.nl.

Zorg en ondersteuning in het Centrum

Kent u iemand die chronisch ziek is en een oppepper kan gebruiken? 
De stichting oppepper4all organiseert wensdagen voor chronisch zieken 

en hun familie/verzorgers (en zoekt nog vrijwilligers/sponsors)

HAAST JE! 
Overlast van verhuur aan toeristen?
Het college van B&W wil op 1 oktober een 
meldplicht invoeren voor iedereen die zijn 
woning incidenteel verhuurt aan toeristen. 
Het maakt niet uit via welk platform de 
vakantiewoning wordt verhuurd. Helaas zet de 
gemeente de deur wel wagenwijd open voor 
woningen als 2e huis en Bed & Breakfast, dat 
vergunningsvrij wordt. Geef t/m 1 juni je mening 
over de wijziging van de huisvestingsverordening 
op www.amsterdam.nl/inspraak. 

Inspraak op de valreep 
Meerjarenplan Fiets 2017-2022
Om de doorstroming in het fietsverkeer te 
verbeteren werkt de gemeente aan het ‘Plusnet 
fiets’, fietsroutes met een breedte van 2,5 meter. 
Andere plannen zijn groene fietsroutes en het 
beter stallen van fietsen zodat meer openbare 
ruimte vrijkomt: BIKE & WALK. 
Het Meerjarenplan Fiets beschrijft deze 3 thema’s 
en de 53 maatregelen waarmee de gemeente aan 
de slag gaat. De inspraak loopt t/m 31 mei. 
www.amsterdam.nl/inspraak 

Sociaal Loket .......................... 255 29 16

Veilig Thuis ............................ 0800 2000

Meldpunt Horecaoverlast ..... 421 45 67

Meldpunt Overlast te Water . 0900 9394

Met de app van verbeterdebuurt.nl is het 
mogelijk om met je telefoon een melding 
openbare ruimte te doen b.v. bij overlast 
door vuilnis fietswrakken of een kapotte 
container. Deze melding komen bij de 
gemeente terecht en er volgt binnen 5 
dagen terugkoppeling. Een goede manier 
om efficiënt meldingen te doen.

Gemeente Amsterdam  Algemeen nummer    14 020

Voor o.a.: Reiniging, Grofvuil, Fietswrakken, Storing straatverlichting, Fout 
geparkeerde auto’s en touringcars, Woonfraude, Overlast personen op straat.

Woonfraude • illegale verhuur/ illegale 
bewoning • een woning die al lang 
leegstaat • een woning die aan toeristen 
wordt verhuurd • een wietplantage of 
drugshandel in een woning • prostitutie in 
een woning • meer dan vier volwassenen 
in één woning • een woonboot die aan 
toeristen wordt verhuurd • overlast door 
particuliere vakantieverhuur
Kunt u melden via 14 020:
•    maandag t/m woensdag van 9 – 17 uur
•    donderdag en vrijdag van 9 – 22 uur
•    zaterdag en zondag van 14 – 22 uur
U wordt dan direct doorverbonden met 
een handhaver. Wanneer mogelijk gaat 
handhaving meteen langs. 
Als u niet anoniem belt, hoort u binnen 24 
uur wat er met uw melding is gebeurd. 

Bewoners in stadsdeel Centrum die 
overlast ervaren van personen op 
straat (schreeuwen, plassen, etc) kunnen 
tegenwoordig 24/7 bellen met 14 020. 
Zij worden dan direct doorverbonden 
naar de meldkamer van Handhaving 
en Toezicht. Daar wordt gekeken of er 
handhavers ter plekke zijn die direct 
op het probleem af kunnen gaan. 
Binnenkort kan dit type overlast ook 
worden gemeld via www.amsterdam.nl.

Meer informatie op:.
www.amsterdam.nl/centrum-gebied/

centrum-actueel/nieuws-centrum/
nieuws-stadsdeel/last-personen-straat/

Digitale meldingen openbare ruimte:
www.amsterdam.nl/mor


