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Hotels, we verdrinken erin
Marijke Winnubst

‘Laten we de stad gaan benaderen als
een levend organisme en niet als een
voortdurend te exploiteren merk’ ,
kopten jonge creatievelingen en wilden
de slogan I Amsterdam na 11 jaar
symbolisch gaan begraven. De reactie
van de marketingbedenkers luidde:
‘De sterkste troef is de diversiteit van
mensen die er wonen, werken, studeren, en bezoeken’.
BUURTBORREL
Ontmoet je buurtgenoten in Die Port van Cleve, op
de hoek Molsteeg-NZ Voorburgwal 176, elke laatste maandag van de maand vanaf 17.00 uur.
■ 28 maart ■ 25 april ■ 30 mei ■ 27 juni

tjes

De Dame

koppie onder?

nee, ik blijf
boven!

A

ch, da’s mooi, de diversiteit, de
verscheidenheid is de valuta, het
kapitaal, de troef, het lokkertje
waarop de vooruitgang van
lokale economie en werkgelegenheid is
gebaseerd. Maar zijn onze bestuurders
zich hiervan bewust? Waarom verdwijnt
de universiteit dan uit de binnenstad, is
er een schrijnend tekort aan betaalbare
woon- en werkplekken en worden alléén
toeristen rijkelijk bedeeld? Als de politiek
niet op eigen kracht de stad in balans kan
houden, is het aan betrokken burgers
te participeren om de monocultuur te
corrigeren. Belangrijke democratische
stappen zijn gezet door STADonderDAK:
het bolwerk PC Hoofthuis omtoveren in
een buurtgenootschap.
En hoe is het gesteld met de gastvrijheid
van de vijf nieuwe trendy hotels in het
kerngebied?
Van oudsher stapten we binnen bij hotels
met rijke historie voor een hapje of
drankje. Onze buurtbewoner Drs. P had
de binnentuin van het Pulitzer zelfs tot zijn
serre gemaakt, waarin hij dagelijks zijn
sigaartjes rookte en gasten ontving. Bij
het Victoria zwemmen regelmatig een paar
Stadsdorpers en het wijkcentrum d’Oude
Stadt beschouwt het sjieke hotel l’Europe
als een supergoede buur, die, van portier
tot baliepersoneel, bij hoge nood eerste
hulp biedt. En elke laatste maandag van
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Friezen in
Amsterdam (2)

We are
here

57

Ingrid de Groot

In dit nummer o.a:

de maand is Buurt 7 te gast bij Die Port
van Cleve (Maximiliaan), waar geborreld en
bijgepraat wordt.
De nieuwe sterrenhotels verleiden met
spa en wellness, want er moet voluptueus
ontstresst worden.
Ik ga een kijkje nemen bij één van hen:
W Hotel in de Spuistraat, dat zich openlijk
uitspreekt dat stadsbewoners welkom zijn.
De buitenkant en de straat zien er stoffig
uit, daar moet hoognodig een doekje over,
ook over de types op de trappen naar AH,
maar het dak met buitenzwembad trekt
als een magneet. Met de lift naar boven
naar de lounge, waar ik als buurtbewoner
bovenmate vriendelijk word ontvangen,
hoewel ik in de verste verte niet voldoe aan
de doelstelling : jonge, rijke hipster. Toch
krijg ik een charmante rondleiding van een
jongeman, die me nog per mail het concept
van de inrichting van de kamers stuurt
en me een drankje aanbiedt. Het uitzicht
op het dak is fabelachtig, een regelrecht
cadeautje, maar mijn verwachting van het
bad was iets té hoog gespannen (schuld
van de supertelelenzen). In de twintig
meter lange badkuip neem je met een forse
schoolslag de hele breedte in beslag onder
het toeziend oog van de (bijna naakte)
Griekse god Atlas. Dat wél. Alleen wordt
het niet zwemmen, maar watertrappelen
met een hapje of een drankje.

Krabbels

Marijke Winnubst

D’r is een Amsterdammer
doodgegaan...

IN MEMORIAM

Wijnand Schwithal

Amsterdam, 2 september 1923 - Amsterdam, 31 december 2015

Op een zonnige middag loop ik te kuieren
in de Spuistraat als ik op de hoek van de
Lijnbaanssteeg in een flits een buitenaards
wezen registreer: een krijtwitte tuinkabouter
onder kerstbomen op de vaalgroene
plantenbak. Onder een versleten hoedje
staart een nietsziende blik in de verte. De
benen bungelen boven de grond, de handen
torsen een harkje en een schepje. Fragiel en
onbeweeglijk als een porseleinen pop zit het
daar, te midden van een luidruchtige kudde
toeristen. Ik blijf staan en ineens herken ik
hem als Wijnand, mijn oude fietsenstallingbaasje.
Zal ik een praatje aanknopen, maar bedenk
meteen dat ‘Goh, leeft u nog ?’ geen gezellig aanknopingspunt is; daarbij is hij al jaren
stokdoof en zou het een langdurig, ongemakkelijk gestuntel worden. Ik loop door en
herinner me hoe hij in zijn raamkozijn een
vogelverblijf had gefabriceerd op zo’n manier
dat de parkieten binnen én buiten konden
kwinkeleren, bijgestaan door wapperende
vlaggen en pamfletten voor nobele doelen.
Daarna knutselde hij schuin voor zijn hoofdkwartier een mini ‘volkstuin’. Hij pootte er
‘s zomer Afrikaantjes en ‘s winters plastic
bloemen. Welig tieren deed de vegetatie
niet, des te meer zooi, peuken en bierblikjes.
Vastberaden breidde hij zijn territorium uit,
nu naar het water. Hij flanste een vlonder
in elkaar met een trapje en planken voor de
meerkoeten en legde die in de Singel, verscholen achter het transformatorhuisje. Een
typisch Wijnand product: vaalgroen, plastic
bloemen, spandoeken en uitbundige vlaggen.
Wapperden deze niet voor het Rode Kruis dan
wel voor zijn geliefd Koningshuis. Pas na véle
jaren merkte de gemeente de verrommeling
op en sommeerde de vlonder te verwijderen. Een advocaat en solidaire Singelbewoner
pleitte nog voor gedogen, zonder soelaas.
Het moest verdwijnen, maar Wijnand ging
hier niet traumatisch aan ten onder, anders
dan de andere eenling: Hannie Pastor, ‘de
burgemeester van het Johnny Jordaanpleintje’. Afgelopen oktober toen de standbeelden
van Amsterdamse volkszangers en zijn ‘kunstig’ opgesierde transformatorhuisje op de
schop gingen werd dit acuut zijn graf. Hadden
ze hem zijn bezieling gelaten dan had hij
wellicht de gezegende leeftijd van onze
‘dorpsoudste’ bereikt. Zij rusten in vrede…

Dit kwam toen zo ineens op mijn vlonder in mijn gedachten (18.1.90)
Amsterdam wat zou je zijn
zonder jouw Oude Wester
Amsterdam wat zou je zijn
zonder het Rembrandplein
de Magere en Waterloo
zij rusten in jouw veste
zonder jouw pracht van grachten
zou je geen Mokum zijn

Heldhaftig, Vastberaden zo mag het
ook wel heten, maar Barmhartigheid
is jouw kracht om Amsterdam te heten
je bent de pracht van alle steden
geen mens heeft jou daarom gemeden
een welkomst vlonder in jouw gracht
geeft mensen blijk van al jouw pracht
van het heden en verleden.!

Nieuw politiebureau bijna klaar
Van de redactie

Als alles goed gaat, wordt in mei of juni van dit jaar het nieuwe politiebureau aan
de Nieuwezijds Kolk in gebruik genomen.

N

a het sluiten van vele vestigingen in de afgelopen jaren, lijkt de komst van dit bureau
een lichtpuntje. En dat kan de buurt wel gebruiken.
De politie wil dit feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Naast een feestelijke
opening, wordt in juni ook een open dag voor de buurt georganiseerd. Teamchef Ton van
Kesteren en zijn collega’s willen iedereen van harte ontvangen en ze zullen hun best doen
er een bijzondere dag van te maken.
We houden u op de hoogte.
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Het gebouw Mercurius
Hans Bergmans

De recente film Publieke Werken, naar het gelijknamige boek van Thomas Rosenboom, heeft de
aandacht gevestigd op de radicale ontwikkelingen
in Amsterdam op het einde van de 19de eeuw. De
Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling (Wereldtentoonstelling) in 1883, met meer
dan 1 miljoen bezoekers, en de opening van het
Centraal Station droegen bij aan een nieuw
fenomeen: toerisme.

D

Ingrid de Groot

it was mede de aanleiding voor de bouw van
verschillende luxe hotels. Zo ook het gebouw
Mercurius, een diep perceel met een hoofdgebouw
zowel aan de Prins Hendrikkade als aan de
Nieuwendijk. Deze twee panden waren met elkaar
verbonden door de Passage Central, een imposante en
zeer rijk gedecoreerde winkelgalerij. De naam is nog
terug te vinden boven de ingang aan de Nieuwendijk.
In navolging van de grote Parijse passages, werd
deze gecombineerd met een weelderig hotel, Hôtel
du Passage, met 100 kamers, café-restaurant, een
bierhal en een belvedère op het dak met uitzicht
op het IJ. Het bleek echter geen succes; 3 jaar na
de feestelijke opening moest het bedrijf in 1886 de
deuren sluiten. De nieuwe eigenaren startten er in
1890 het eveneens luxueuze Hôtel de l’Europe dat zijn
gasten het modernste comfort bood, zoals een lift en
stromend water. De oorspronkelijke enorme passage
werd na een grondige verbouwing teruggebracht tot
een bescheiden doorgang. In 1896 verhuisde dit hotel
naar de huidige locatie bij de Munt. Mercurius werd
een bedrijfsverzamelgebouw.
Gebouw Mercurius
Zo’n 100 jaar later was het in onbruik geraakt. De
Kilowinkel, die gebruikte kleding bij de kilo verkocht, was gebouw Mercurius gekweld wordt door aardstralen. Dit zou de
vrijwel de enige huurder. Ronald Jan Heijn, nazaat van Albert, verklaring zijn voor de opeenvolging van mislukte ondernemingen.
zag mogelijkheden en kocht het hele pand. Hij richtte er in 1991 Nadat er nog enige tijd een grand café in was gevestigd, kocht NV
het spiritueel centrum Oibibio op. Deze New Age tempel bood Stadsgoed het pand. Deze dochter van Stichting Stadgenoot, met
bezoekers de mogelijkheid spiritualiteit en bewustwording te als doelstelling (o.a.) het herstellen van unieke panden, heeft het
ontdekken. Na enige jaren raakte de onderneming echter in gebouw grondig gerestaureerd en zo goed mogelijk in oude glorie
financiële moeilijkheden en ging failliet. Het centrum maakte nog hersteld. Sinds 6 jaar is er een filiaal van Albert Heijn in gevestigd.
een doorstart onder de naam Oininio, maar deze opvolger moest Wie voor de imposante gevel op de Prins Hendrikkade staat
het in 2001 ook opgeven. Vervolgens kocht MagicMinds het pand en omhoog kijkt, ziet op het dak de naamgever, handelsgod
en investeerde miljoenen in de verbouwing. Dit internetbedrijf Mercurius, geflankeerd door de riviergoden Amstel en IJ: een
had torenhoge multinationale ambities maar eindigde met een verwijzing naar die dynamische periode die wel de Tweede Gouden
spectaculair faillissement. Er gaat een hardnekkig gerucht dat het Eeuw van onze stad genoemd wordt.
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Taalcoaching
als tegenwicht
Ina Wilbrink

Een dag(deel) de handen uit de mouwen steken, in een
buurthuis, kinderboerderij of zorginstelling, ook in
Amsterdam zullen er voor de landelijke vrijwilligersactie
NLdoet op 11 en 12 maart weer heel wat mensen in actie
komen. De Buurtkrantredactie verzon vast een eigen vrijwilligersklus: aandacht vestigen op een vorm van vrijwilligerswerk die zich niet leent voor spectaculaire promotiecampagnes, namelijk de taalcoaching.

Ingrid de Groot

B

eeldend kunstenaar Michael Berkhemer, een buurtgenoot
met een ruime ervaring als taalvrijwilliger, is graag bereid
erover te vertellen en nodigt er ook zijn ‘slachtoffer’ bij uit.
Elena is een uit Rusland afkomstige jonge vrouw, afgestudeerd
in economie en kunstgeschiedenis. Ondanks een met hoge cijfers
afgesloten NT2 opleiding voor hoger opgeleiden, bleef ze in
contacten met Nederlanders toch struikelen over haar gebrek aan
spreekvaardigheid: ‘Zodra ik mijn mond open deed, schakelde
iedereen automatisch over op het Engels’. Haar oorspronkelijk
uit Letland afkomstige echtgenoot beheerst het Nederlands
perfect, maar thuis spreken ze Russisch en in hun internationale
expat vriendenkring is Engels de voertaal. Daarom ging Elena
op zoek naar andere mogelijkheden om haar spreekvaardigheid
te vergroten en vond die bij het project Nederlands Spreken
van Stichting KansenNet. ‘Vooraf waarschuwden ze wel dat ik
een veel ouder iemand als coach zou krijgen, ik verwachtte dan
ook een heel saai persoon’, vertelt ze schaterend in Michaels
sfeervolle atelier in een achterhuis aan de Prinsengracht. Ze
komt er inmiddels al haast een jaar voor hun wekelijkse sessie,
die ondanks het leeftijdsverschil allesbehalve saai verloopt: ‘We
hebben zoveel thema’s die ons allebei interesseren, dat we iedere
keer tijd tekort komen’, verzekeren ze in koor. Al pratend over
kunst, politiek, maar ook over dagelijkse dingen zoals gedoe
met de gezondheidszorg, de belastingen of verzekeringen, is
Elena’s spreekvaardigheid steeds groter geworden: ‘Ik heb meer
zelfvertrouwen gekregen en merk dat mensen me tegenwoordig
meestal rustig laten uitspreken’.
In de afgelopen tien jaar heeft Michael inmiddels al heel wat
anderstaligen gecoacht en soms ook praktisch gesteund. ‘Ik begon
indertijd eigenlijk uit ergernis over het enge nationalisme van
Wilders, daar wilde ik een klein tegenwicht tegen bieden. Wekelijks
zo’n anderhalf uur praten met iemand bleek heel goed inpasbaar
en het is ook een goede onderbreking van het solitair bezig zijn

Elena met haar taalcoach Michael
als kunstenaar.’ Als de match maar goed is – bij KansenNet zijn
ze daar heel goed in – is het ook leuk om te doen: ‘Je leert zoveel
dingen over het leven in andere landen waar je anders nooit achter
komt. En het is ook goed voor je zelfbeeld als Nederlander, want
welbeschouwd hebben we veel dingen hier helemaal niet zo slecht
geregeld’.
Meer weten?

Nederlands Spreken: kansennet.nl
Taalcoaching overig: hetbegintmettaal.nl
NLdoet-actie: nldoet.nl
Vrijwilligerscentrale Amsterdam: vca.nu

brood
taart
taart
bakken decoratie bakken
high tea
chocolade
www.lapatissiere.nl
spuistraat 85
1012 ST Amsterdam
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info@lapatissiere.nl
0615004109

Friezen in Amsterdam (2)
Hanna Lantinga

Een huis aan de Prinsengracht en een gewone voordeur.
Wanneer boven die deur niet een witgele gevelsteen met de
naam Zon’s Hofje had opgelicht, was je nummer 159-171 zo
voorbij gelopen.

E

Onzichtbaar vanaf de straat stond hier de kerk De Kleine Zon van
de Waterlandsche en Vlaamsche Doopsgezinde Gemeente dat de
Friese Doopsgezinde Gemeente in 1720 kocht, lezen we op het
bord. Dat we hier met doopsgezinde Friezen te maken hebben is niet
helemaal toevallig. Bij de opkomst van het protestantisme in de 16e
eeuw bekeerde de Friese RK-priester Menno Simons zich tot het
protestantisme en werd voorman van de doopsgezinde gemeente,
soms ook aangeduid met Mennonieten.
Menno Simons was echter wars van het geweld dat wederdopers
(doopsgezinden) in 1534 en 1535 gebruikten tijdens hun vergeefse
oproer in Amsterdam. In de jaren daarna werden protestanten
dusdanig zwaar vervolgd dat Amsterdam 'Moorddam' werd
genoemd. De Friese huisvrouw Anneken Hendricks had hier
dan ook niet moeten wonen. Haar doopsgezindheid werd in
1571 verraden door een buurman en de toenmalige overheid
veroordeelde haar tot een gruwelijke dood omdat zij na marteling
nog steeds de namen van haar geloofsgenoten niet prijsgaf. In het
boek Martelaersspiegel uit 1660 staat een ets van Jan Luyken met
Anneken Hendricks vastgebonden aan een ladder met buskruit in
haar mond voor zij op de vuurstapel wordt gezet.
In 1578, zeven jaar na haar terechtstelling, verving Amsterdam
het Spaansgezinde bestuur en koos de kant van de Opstand, de
Alteratie. De stad werd veilig, het Gereformeerde (Nederlandse
Hervormde) stadsbestuur gedoogde sindsdien de andere
geloofsgemeenten mits hun kerken niet vanaf de straat zichtbaar
waren. Zo kwamen op schuiladressen in onze buurt allerlei
afgescheiden en gefuseerde groepjes doopsgezinden bijeen
waaronder de Jonge Friezen op de Herengracht en de Oude Friezen in
de ‘Arke Noachs’ aan de Teerketelsteeg, voor zij verhuisden naar
het huidige Zonshofje. De 18eeeuwse stadshistoricus Jan Wagenaar
beschreef in zijn Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas… minutieus

Ingrid de Groot

en duwtje en de deur opent op een hof in wintertooi, katten
sluipen langs kale struiken, bloempotten en een informatiebord
‘welkom in het zonshofje’. Welkom in een paar eeuwen
geschiedenis, met tot mijn verrassing een spoor van Friezen in
Amsterdam lang voor mijn doopsgezinde grootvader met de 19e
eeuwse Friese migratiegolf (van allerlei gezindten) in onze stad
aanspoelde.

De Arke Noach
deze gecompliceerde 17e eeuwse doopsgezinde geschiedenis van
omzwervingen naar verschillende schuiladressen in onze buurt
onder geruzie en verzoeningen.
Toen de Oude Friezen evenals de afgescheiden Waterlanders en
Vlamingen zich in 1755 aansloten bij de doopsgezinde Zonnisten op
Singel 118, werd op de plaats van de kerk het Zonshofje gesticht
voor oude doopsgezinde vrouwen Nu wordt het bewoond door
jongeren.
Onder de klok herinnert de gevelsteen, met een zon en de ark van
Noach boven de woorden De Arke Noach, nog aan de Waterlanders,
Vlamingen en Friezen die uit Zaandam, Antwerpen en Friesland
naar Amsterdam kwamen en op deze plek ter kerke gingen.
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Open Toren Dag Amsterdam 19 maart

Foto-expositie We Are Here

A

l 3,5 jaar trekt ‘We Are Here’ door Amsterdam, op zoek naar
een veilig onderkomen. Ingrid de Groot, fotograaf voor o.a.
Buurtkrant Zeven, volgde de groep van uitgeprocedeerde
asielzoekers die hier niet mogen blijven en die ook niet terug
kunnen naar hun eigen land. Haar werk is in maart te zien in de
centrale OBA. Van Vluchtkerk tot Vluchttoren, van demonstratie
tot dagelijks leven: de expositie geeft een bijzonder beeld van het
leven onder de radar van de stad.
We Are Here – Leven in de schaduw 2 t/m 31 maart 2016 Centrale OBA, fotogalerij

O

p zaterdag 19 maart 2016 vindt
de vierde Open Toren Dag in
Amsterdam plaats. Op deze dag
openen 19 historische en hedendaagse
torens in Amsterdam tussen 10 en 16
uur hun deuren voor het publiek.
Dit jaar zijn er liefst 6 nieuwe
torendeelnemers. In Zuid en Zuidas
zijn dat VondelCS, Motel One, Ravel
Residence en Crown Plaza Amsterdam South. In Oost zijn de
nieuwe deelnemers The Student Hotel Amsterdam City en de
Rembrandt Tower Boardroom. Gedurende de Open Toren Dag zijn
er vele activiteiten in en rondom deze torens voor de bezoekers.
Waaronder kunsttours, muziek, wandelingen langs torens en een
foto- en filmwedstrijd met leuke, Amsterdamse prijzen! Kijk voor
het volledige programma vanaf 1 maart 2016 op de site:
www.opentorendag.nl

Ingrid de Groot

Mededeling van de redactie

Z

oals u wellicht al hebt opgemerkt is Buurtkrant Zeven weer in
kleur verschenen.Dit blijft ook zo. De redactie heeft besloten
het zwart-wit te verlaten.
Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt en horen graag uw reactie op
buurtkrant7@gmail.com

VRAGEN EN KLACHTEN OPENBARE RUIMTE

WESTERKERK AGENDA

gebied west:

Gebiedscoördinator Barbera Lavell: blavell@amsterdam.nl, tel. 06 306 95 193
Gebiedsbeheerder Immelien Visser: immelien.visser@amsterdam.nl, tel. 06 513 99 583
Gebiedsbeheerder Ron Onsia: r.onsia@amsterdam.nl, tel. 06 129 90 705
gebied 1012:
Gebiedsbeheerder Roel Plugge, r.plugge@.amsterdam.nl, tel. 06 517 14 579

Gebiedscoördinator Joris Bokhove, j.bokhove@amsterdam.nl, tel.06 13696031
Omgevingsmanager: Chris Seinen, c.seinen@amsterdam.nl, tel 06 288 83 440

Uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl
23 maart 2016
Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach

Studentenkoor Amsterdam in samenwerking met Strijkorkest Lundi Bleu
en het Nieuw Amsterdams Kinderkoor
De kaartverkoop zal midden februari van start gaan:
www.studentenkooramsterdam.nl

25 maart 2016
johannes Passion van Johann Sebastian Bach

Cantatediensten met medewerking van Westerkerkkoor, ensemble
’t Kabinet en solisten o.l.v. JanJoost van Elburg Toegang vrij, een bijdrage gewenst
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NUTTIGE NUMMERS
ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed.......112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal............. 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen) ..................
592 34 34
Centrale doktersdienst (nacht) ........................ 088-30030 600
Eerste Hulp O.L.V.G. ..................................................599 30 16
GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam .....................14 020
Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht ......................... 553 05 21
Klachten bestrating (openbare ruimte).................... 551 95 55
Meldpunt overlast binnenstad/terrassen/horeca 
14 020
Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn ............. 421 45 67
Openbare verlichting ............................................... 597 26 26
Meldpunt discriminatie............................................. 638 55 51
Meldpunt overlast te water - ook voor putzuigdienst/
storingen www.waternet.nl - 24 uur per dag ........0900-93 94
Meldpunten overlast short stay: ....................................14020
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen
Wijksteunpunt wonen: www.meldshortstay.nl
Reiniging – grofvuilvragen - klachten

reinigingspolitie ........................................................256 35 55
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) ......0800-70 00
HULPDIENSTEN EN ADVIES
Gemeentelijke Ombudsman.......................................625 99 99
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld.......................... 611 60 27
Wijkcentrum d’Oude Stadt ....................................... 638 22 05
Kindertelefoon [gratis] ...........................................0800-04 32
Juridisch Loket........................................................ 0900–80 20
Amsterdams Steunpunt Wonen................................. 523 01 30
Huurspreekuur d’Oude Stadt..................................... 638 22 05
Huurteam Binnenstad ...............................................421 48 68
Thuiszorg Amsterdam .............................................0900–95 51
Centram v/h Blankenberg Stichting ..........................557 33 33
Blokkeren bankpassen en pincodes ........................0800–03 13
Dierenambulance .............................................0900–210 00 00
Ongedierte Bestrijding GG&GD ................................. 555 56 00
Geluidsoverlast Schiphol .......................................... 601 55 55
Bureau Brandveiligheid ............................................ 555 66 66
Liander, storingen gas en electriciteit......................0800–9009
Sociaal Loket (Zorg & Samenleven, Participatie,
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Zorg & Overlast, Taalwijzer) ..................................... 256 48 00
Stadsdorp Buurt Zeven:
www. stadsdorpbuurt7.nl.................................. 06 4625 64 12
BUURTREGISSEURS en GEBIEDBEHEERDERS
Gebiedbeheerder Stadshart Noord Roeland Plugge .................................................06 517 14 5 79
e-mail: rplugge@centrum.amsterdam.nl
Gebiedbeheerder Westelijke Grachtengordel Immelien Visser .................................................06 513 99 583
e-mail: ivisser@centrum.amsterdam.nl
Buurtregisseur Stadshart Noord,
Harm Versloot ....................................................06 531 97 227
e-mail: harm.versloot@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Nieuwendijk, Chris Merks ..........06 200 35 225
e-mail: christiaan.merks@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel,
Piet Zwaneveld .................................................06-53 34 69 63
e-mail: piet.zwaneveld@amsterdam.politie.nl

