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Wijkcentrum d’Oude Stadt werkt ruim 60 jaar samen met lieve buurtbewoners aan een gezonde, mooie, vriendelijke en leefbare binnenstad

Groot Waterloo Amstelveldbuurt    Leidse/Wetering Buurt 62 6 14

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
www.facebook.com/wijkcentrum.doudestadt/

Onafhankelijke uitgave van en voor de bewoners van deze buurten
10

1960-1964 Princenhofsteeg 60-64
1964-1977 Sint Olofspoort 4
1977-1980 Oudezijds Achterburgwal 80
1980-1982 Geldersekade 101
1982-1987 Grimburgwal 10
1987-2018 Nieuwe Doelenstraat 55

Ter gelegenheid van het 
60-jarig bestaan doken 
we in onze archieven met 
als resultaat een aardige 
expositie, die nog wel even 
te zien is.

Op pagina 15 een kleine 
impressie van het jubileum 
op 26 oktober.

Experimenteren met bewoners
 
In juni drongen bewoners van de Valkenburgerstraat bij 
wethouders Litjens en Choho aan op actie om hun straat gezonder 
en leefbaarder te maken. Er was al een heus team van ambtenaren 
op gezet, maar dat team liep volgens bewoners niet hard 
genoeg. Toch praten ambtenaren en bewoners nog steeds in een 
zogenaamde klankbordgroep. Het laatst dinsdag 14 november over 
de stand van zaken en maatregelen in de nabije toekomst.

Burgerparticipatie
De klankbordgroep Valkenburgerstraat is onderdeel van een 
beperkt, maar wel erg langdurig burgerparticipatietraject. Dat 
gaat niet uit van eigen planvorming van de bewoner (zoals de 
uitvoering van het AMSTEL-IJPARK), laat staan een gedelegeerde 
bevoegdheid, of in co-creatie samen een plan maken. Bewoners 
hebben een jaar geleden 40 ideeën aangedragen. De ambtenaren 
kwamen met 3 eigen ideeën, die niks deden aan de vervuiling door 
stikstofdioxide. Ideeën die worden voorgelegd aan de klankbord in 
een ‘formele dialoog’ (Gemeente Amsterdam anno 2017!).

In eerdere klankbordgroepen werden de bewoners teleurgesteld 
over de bedachte maatregelen. De vorige keer kwamen er 
maar 3 mensen opdagen. Op 14 november was het weer volle 
bak, maar later liep de zaal weer leeg. Gepresenteerd werd het 
aanstaande onderzoek over langdurige geluidsmetingen in en om 
de Valkenburgerstraat, ook binnenshuis. Pas na de metingen wordt 

er een advies geformuleerd om de geluidsoverlast te verhinderen. 
Ook kwam even de vergroening van de straat weer ter sprake. 
Pas ergens maart 2018 gaat dat van start. Nieuw was de introductie 
van een negen maanden durende test met 8 gehuurde CityTrees. 
Een object aan de straatkant die lucht aanzuigt en door het filter 
van levend mos voert om te ontdoen van fijnstof, CO2 en kennelijk 
dus ook stikstofdioxide. 

Volgens bewoners betekent minder verkeer toch echt minder NO2 
en minder geluidsoverlast. Al loopt de test maar tot september 
2018, de City Tree’s zijn 8 grote panelen, 3 meter breed en 4 
meter hoog, die dwars op de Valkenburgerstraat komen. Bewoners 
zijn er niet gerust op hoe dat ruimtelijk, stedenbouwkundig 
en gevoelsmatig gaat uitpakken. De panelen benadrukken de 
scheiding van de twee zijden van de weg en accentueren daarmee 
juist de ‘Urban Canyon’, dat de Valkenburgerstraat nu is. Terwijl 
bewoners juist meer verbinding wensen, een betere cohesie en 
vooral een mooie straat. Een straat waar het prettig en gezond is 
om te wonen, te verblijven, door heen te lopen en te fietsen.

De gepresenteerde aanpak gaat kennelijk buiten iedere politieke 
toetsing om. De ambtenaren verontschuldigden zich bijna, omdat 
zij door de wethouder Litjens gebonden zijn aan zijn eis dat er 
niks aan de hoeveelheid verkeer gedaan mag worden. Minder 
uitstoot en geluidsoverlast is volgens bewoners te realiseren tegen 
een geringere investering van de stad en met veel meer effect dan 
lokaal rond een object een deel van de vervuilde lucht zuiveren. 

Bewoners wijzen op de stelselmatige overschrijding van de 
Europese norm van stikstofdioxide in deze straat. Intussen ligt er 
een uitspraak van de voorzieningen-rechter en oordeelt de rechter 
in januari over het schenden van het mensenrecht op gezondheid. 
De bewoners kijken intussen uit naar de verkiezingen in maart!

Een paar maanden uitstel! Goed nieuws? 
Op 3 november heeft de rechter positief beslist op 
ons verzoek om te mogen blijven zitten in de Nieuwe 
Doelenstraat. Tot 1 april 2018.

Al 30 jaar zit d’Oude Stadt aan de Nieuwe Doelenstraat 
55. Het pand is van de oude eigenaar (Coöperatie De Key) 
overgegaan naar een beleggingsmaatschappij. De nieuwe 
eigenaar heeft het huurcontract opgezegd en wenst in plaats 
van € 18.000 incl BTW per jaar € 75.000 te ontvangen 
(ex BTW!). Bij de rechtbank Amsterdam hebben wij een 
verzoek tot ontruimingsbescherming ingediend.

Uitspraak
De zitting was op 13 oktober. De (kleine) rechtszaal zat vol 
met supporters van d’Oude Stadt. De rechter benadrukte 

toen al het beschermingsrecht dat de wet biedt aan de 
huurder. In de uitspraak van 3 november geeft de rechter 
meer gewicht aan het maatschappelijk belang van d’Oude 
Stadt, dan aan het commerciële belang van de verhuurder. 
Ook benadrukte de rechter dat d’Oude Stadt niet van een 
ruimte van 160 m2 ineens genoegen zou moeten nemen met 
slechts 50 m2. We mogen blijven tot 1 april 2018.

Het is een mooie uitspraak. De complimenten gaan naar 
onze advocaat Jan Overes, die iedere donderdagmiddag het 
juridisch spreekuur doet bij d’Oude Stadt.
De uitspraak geeft ons tijd om verder te zoeken naar een 
passende ruimte. 
Dat hangt ook af wat de bestuurscommissie beslist op ons 
verzoek om een groter subsidiebedrag in 2018. 

Nieuwjaarsreceptie
d’Oude Stadt

Woensdag 10 januari 
vanaf 17.00 uur

Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur 
van advocaat Jan Overes
Juridisch advies voor bewoners en ondernemers. 
Bij 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

Amstelveld februari 1958, foto: G.L.W. Oppenheim, bron: http://archief.amsterdam/archief/10028
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Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag 14 december, 8 februari 

en 8 maart 20.00-23.00 uur
In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52

Iedereen is welkom

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

December 3 , 5/6 Nicolaas, 10 ,  17 Chanouka, 18 , 21 Midwinter, 22 Beukenboom, 25 Kerst, 26 ,     Januari: 1 Nieuwjaar, 2 , 6 Driekoningen, 8 , 

Winter 2017

Sint Antoniesbreestraat 69
www.huisdepinto.nl

NEMO Kennislink Live
Maandelijkse interactieve discussieavonden voor volwassenen 
over actuele wetenschap op het dak van NEMO Science Museum 
op een dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur.
12 december: Vinden we het milieu wel de moeite waard? 
Waarom voordelige duurzame technieken nog weinig gebruikt 
worden. Meld je van te voren aan om zeker te zijn van een plaats.
Toegang is gratis.                            www.nemokennislink.nl/live
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Hoek Daniël Meijerplein/Nieuwe Herengracht

Grand Vista wordt binnenkort verbouwd, maar hopelijk wel 
met zorg. Het door Dik Tuijnman ontworpen gebouw heeft 
monumentale waarde meent o.a. het Cuypersgenootschap.
De verzameling documenten en voorwerpen van Dik Tuijnman 
is door ‘Het Archiefcomitee van de Toekomst - voor het publieke 
domein’ geordend, bewerkt en deels digitaal on-line gebracht. 

Zij die documentatie materiaal willen toevoegen of anderszins een 
bijdrage willen leveren kunnen per email contact opnemen met 
Karen Stenekes Tuijnman: karent100@hotmail.com
Uiteraard is ook steun voor behoud van het karakter van dit 
unieke sociale woningproject van harte welkom.
Meer info op:                      www.archiefcomitee.org/dt37

Kom eens eten bij de Flesseman
Vele bewoners van de Flesseman kunnen niet meer zelfstandig 
een ommetje door de buurt maken, maar verlangen wel naar een 
praatje met buurtgenoten. Kom gerust bij ons eten. 
Elke dag wordt om 17.30 uur een drie-gangen menu geserveerd 
voor slechts € 7,50.                        Vooraf aanmelden hoeft niet.

C
T

vM
 2

01
7

Gezicht vanaf de Oosterse Kade

Zondag 10 december, 10.30 uur o.v. Toegang € 5
Zondagochtendconcert in samenwerking met het Conservatorium 
Amsterdam. Inloop 10 uur

Maandag 11 december, 20.30 uur. Toegang € 10, cjp € 7
Solo: Michiel Scheen/piano
Ensemble: Mirko Montaldi Ensemble

Zondag 17 december, 16.15 uur. Toegang € 5
Gevarieerd programma met het Kugoni Trio
Nicolas Dupont (viool), Bert Koch (piano), Kurt Bertels 
(saxofoon)

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  

Iedere 6 weken is er een nieuwe tentoonstelling van 
kunstenaars die in hun beeldende kunst een link hebben met 
literatuur. Toegang gratis tijdens openingstijden. 

Twee keer per maand is er op zondag muziek te beluisteren. 
Iedere tweede zondag van de maand een koffieconcert 
en iedere derde zondag van de maand een muziekmatinee.

Voor het Koffieconcert werken we samen met het Conservatorium 
van Amsterdam. Het concert begint altijd om half 11, maar vanaf 
10 uur kunt u al terecht voor een sfeervol ontbijt met koffie/thee, 
croissants en gebak. 

Tijdens het Muziekmatinee kunt u vanaf 16.15 uur genieten van 
een gevarieerd aanbod aan muziek. Na afloop van het concert is 
er gelegenheid om met de musici te praten en bij een drankje na te 
praten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief op www.huisdepinto.nl. 
Eens per maand ontvangt u dan het complete programma.

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

Zaterdag 16 december, 12-16.30 uur. Boekenmarkt
Veel buurtbewoners hebben de afgelopen jaren hun weg gevonden 
naar de ruilbibliotheek van Huis De Pinto. Ze brengen boeken naar 
de bibliotheek en meestal lopen ze met een ander boek de deur 
weer uit. Meestal… Want het blijkt dat we toch gemiddeld meer 
binnenkrijgen dan dat eruit gaan. 
Vandaar dat we drie keer per jaar een grote opschoningsactie 
nodig is. Dan houden we een boekenmarkt waar we voor een klein 
bedrag onze boeken te koop aanbieden.

Vanaf 5 oktober 2017 staat Amsterdam in een deel van het 
centrum geen nieuwe winkels meer toe waarvan het aanbod 
alleen op toeristen is gericht. Voorbeelden hiervan zijn 
ticketshops, fietsverhuurbedrijven en attracties. Ook beperkt 
het stadsbestuur het aantal winkels dat eten voor directe 
consumptie verkoopt, zoals ijs en andere zoetigheden.
Een groot deel van het centrum blijft echter vogelvrij.

De gemeente besloot dat bierfietsen in het centrum niet 
meer welkom zijn. Daar is de openbare weg niet geschikt 
voor exploitatie van rijdende pretbedrijfjes. Het verbod 
geldt vreemd genoeg niet voor Centrum-Oost. Hier zitten de 
bewoners en culturele instellingen evenmin te wachten op 
dronken malloten op mega-kermisfietsen. Alleen de rijweg 
van de Weesperstraat komt daarvoor in aanmerking.

1e prijs Geveltuinen 2017

Uitreiking Geveltuinenprijzen 2017

Begrafenisceremonie op het Waterlooplein van een Stopera-
maquette tijdens een Anti-City-Circus manifestatie 

met Dik Tuijnman, Tjebbe van Tijen en Piet van de Akker.

Het bouwgat van Grand Vista gezien vanaf het dak van het oude 
Maupoleum met op de achtergrond de bouwput van de Stopera.

Details van balkons van het Grand Vista-gebouw op de hoek van 
het Waterlooplein en de Houtkopersdwarsstraat.
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Onze vrolijke Ouwe Siem is niet meer
Jarenlang bezorgde hij de Binnenkrant, met name in 
de Waterloopleinbuurt. Ook was hij een vaste bezorger 
van de Jordaankrant. Als d’Oude Stadt pamfletten wilde 
verspreiden stond Siem klaar en laadde zijn fiets vol. 

Hij was zeer betrokken bij acties voor betaalbare 
huren en ondersteunde de rafelrandjes van de stad, van 
Buurtboerderij, ADM-nomaden tot aan het Einde van 
de Wereld. Hij hielp de kraakbeweging om tientallen 
leegstaande panden weer bewoond te krijgen. Toen hij 
op de laatste Nieuwjaarsreceptie hoorde dat onze huur 
was opgezegd stond hij al bijna op de barricades. Pas nu 
hij plotseling is overleden weten we zijn officiële naam: 
Simon Buijs. Maar het is Ouwe Siem die we zullen missen. 
Vanwege de kranten en vooral vanwege het praatje bij de 
koffie. Een verlies voor zeer velen …

Op 7 november stond voorafgaand aan de vergadering 
van de bestuurscommissie Centrum een presentatie 
gepland van het ontwerp van het monument. Deze 
werd te elfder ure afgelast omdat men bang was 
voor discussie. Dat hoefde niet want het comité ‘Niet 
Hier’, onlangs omgedoopt in het vriendelijker comité 
‘Voor Een Groen Weesperplantsoen’, is niet tegen 
een monument, maar wel tegen de locatie aan de 
Weesperstraat 5, tegenover de Hoftuin. 

Ons bezwaar komt neer op het volgende. Reeds eerder was 
de locatie Wertheimpark afgevallen. Van der Laan beloofde 
destijds plechtig een nieuwe locatie beter voor te bereiden. 
Het Auschwitz Comité kwam met de Weesperstraat 
aanzetten en op 22 juni 2016 besloot de gemeenteraad de 
Weesperstraat toe te wijzen als locatie voor het Holocaust 
Namenmonument. De andere 15 door de gemeente 
onderzochte plekken vielen in de prullenmand. Het parkje 
langs de Weesperstraat met meer dan 30 volwassen bomen 
was ineens de meeste ideale locatie. De gemeente wilde 
van het ‘gezeur’ af, maar liet daardoor een paar lelijke 
steken vallen. De informatie en inspraak werd beperkt tot 
voornamelijk de bewoners van de Weesperflat. Andere 
betrokken buurtbewoners en belanghebbenden werden met 
een kluitje in het riet gestuurd. 

Intussen had ontwerper Daniël Libeskind, het monument 
met zeer hoge muren zo gewijzigd dat alle bomen moesten 
verdwijnen, terwijl de gemeenteraad had ingestemd met de 
locatie én behoud van de bomen’. Het besluit zou alleen 
al hierom moeten worden herzien. Maar ook omdat het 
indruist tegen het groen- en milieubeleid. Het doolhof 
is bovendien onveilig en belemmert juist het schoonste 
(beschermde) uitzicht in de Weesperstraat.
Steun, ook voor het juridische traject, is zeer welkom

e.l.matser@planet.nl

Ondanks de regen demonstreerderden een paar 
honderd fietsers door het Centrum.
Vrijdag 22 september was het ‘de internationale autovrije 
dag’ die in Amsterdam al heel lang vergeten lijkt.
De demonstratie ging vanaf de Dokwerker door de 
Valkenburgerstraat, Prins Hendrikkade en verder dwars door 
het spitsverkeer. En eindigde rond 19.00 uur bij de Balie.
De fietsers waren uitgerust met mondkapjes, fluitjes, toeters 
en borden met teksten als: ‘Geef het fietspad terug’ en 
‘Schone Lucht en Ruimte’. Vanwege de spits waren er al 
opstoppingen met nog meer getoeter tot gevolg. 

Automobilisten en verkeersregelaars reageerden behoorlijk 
gestresst. Sommige demonstranten haakten onderweg af, 
omdat de drukte en het getoeter hen te veel werd.
Doel van de demonstratie is Amsterdammers ervan bewust 
te maken dat de luchtkwaliteit in Amsterdam echt niet 
goed is. Ondanks de geruststellende woorden van sommige 
wethouders en andere politici. De demonstratie ging daarom 
juist door straten waar de lucht sterk vervuild is met fijnstof 
en stikstofdioxide. Juist hier moet er meer ruimte komen 
voor voetgangers en fietsers. Milieudefensie deed daar 
onderzoek naar en bracht het rapport uit: Van wie is de stad.

Stand van zaken geplande Holocaust Namenmonument

Amsterdam is in hoog tempo op weg uit te groeien 
van middelgrote stad tot metropool. Deze sterke groei 
vraagt om grootstedelijke visies met een balans tussen 
bebouwing, bereikbaarheid en gezondheid.
 Groen en water spelen een groeiende cruciale rol en het 
AMSTEL-IJPARK past in deze ontwikkelingen.

Wereldwijd zijn vele steden met dezelfde transitie bezig. 
Zij inspireren ons dan ook bij het ontwikkelen van het idee 
AMSTEL-IJPARK. Denk aan de High Line in New York 
City, fietsbruggen in Kopenhagen, de waterkanten van 
Seattle en het Skypark in Seoul.
Het AMSTEL-IJPARK is een lint park en het verbindt de 
twee belangrijkste waterwegen van Amsterdam met elkaar: 
de AMSTEL en het IJ. Het gaat om het gebied tussen het 
Stadhuis en Stopera aan de AMSTEL tot aan de Prins 
Hendrikkade, het Oosterdok en het IJ. 
Het idee past bij de gebiedsontwikkelingen rondom het 
Oosterdok. Door de ligging en structuur biedt het AMSTEL-
IJPARK meerdere grootstedelijke functies tegelijkertijd:

• Meer groen zorgt voor gezondere lucht, betere geluids- en 
verkeerssituatie, heeft een positieve invloed op menselijk 

gedrag, is uitnodigend om doorheen te lopen en fietsen; 
kortom een aangenaam leefklimaat voor iedereen;
• Meer groen en waterbeheersing helpt Amsterdam rainproof 
te maken, bovendien ondersteunt het de biodiversiteit;
• Aangrenzende buurten worden weer met elkaar verbonden;

• Via het AMSTEL-IJPARK is het prettig om van en naar 
het centrum te gaan, van en naar de vele musea, pleinen 
en attracties die deze buurt rijk is: Artis, de Hortus, de 
Hermitage, het toekomstige Namenmonument, het Nemo, 
Arcam, het Scheepvaart Museum en het Marineterrein;

• Het AMSTEL-IJPARK inspireert aangrenzende gebieden 
en gebouwen in de buurt om ook te vergroenen. Zo 
ontstaan er grootstedelijke en prettige openbare ruimtes met 
hangende tuinen, grootse fonteinen, openbare kunstwerken, 
sport en cultuur programma’s en markante nieuwbouw. 
Dit hoort allemaal bij een aantrekkelijke en dynamische 
metropool;
• Het lintpark AMSTEL-IJPARK dient als een natuurlijk en 
aangenaam entree tot onze stad.

www.amstel-ijpark.amsterdam
facebook: gezonde lucht voor de Valkenburgerstraat

AMSTEL-IJPARK

Op 19 november kwam de Sint door de Valkenburgerstraat. 
Al voor achten in de ochtend werden de dranghekken 
geplaatst. De auto’s reden nog af en aan tussen de hekken 
door, totdat de afsluiting compleet was. Vanaf Noord kon het 
verkeer alleen rechtsaf de Prins Hendrikade op, richting CS.

Vanaf halfeen was de Weesperstraat autoluw. Daar waren 
zelfs twee knippen aangebracht; één bij de Nieuwe 
Keizersgracht en één helemaal bij de Sarphatistraat. 
Precies zoals bewoners het wensen. Het Mr. Visserplein was 
autovrij. Dat duurde tot ongeveer 14.30 uur.

Jammer was dat in de welkomsttocht dieseltracktoren 
meereden. Dat deed de kwetsbare longetjes van het zeer 
jonge publiek toch weer geen goed.

Fietsdemonstratie 22 september

Verkiezing 2018

De ‘Spitse Fietsdemonstratie Amsterdam’ is een signaal aan 
de bestuurders van onze stad. Maak Amsterdam NU schoner, 
ruimer en veiliger. En prettiger om in te leven, wonen, 
werken en verblijven. De oproep aan de politiek is dan 
ook: “Laat schone lucht en ruimte hét thema worden van de 
Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen 2018!”
Aandacht werd ook gevraagd voor de snorscooters, die nu 
echt van het fietspad af moeten; geen vertragingen meer 
voor helmplicht vanuit Den Haag. En ook meer ruimte voor 
fietsers en duurzame mobiliteit. 

Valkenburgerstraat autovrij



   Realiseer je dat alles door jou wordt beïnvloed in een oneindige hoeveelheid universa.                   Realiseer je dat er leven is in Alles, en dat je niet bent wat je werd geleerd.
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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

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

Twee nieuwe medewerkers in de Boomsspijker

Rick Leeuwestein en Zoe Schulz.
Rick heeft ervaring met jongerenwerk en coaching, en 
gaat zich bezighouden met jongeren en kinderen in de 

Boomsspijker en de ontmoeting van jong en oud.
Zoe gaat zich bezighouden met activiteitenbegeleiding, 

vrijwilligers en is aanspreekpunt voor iedereen met goede 
ideeën voor de buurt. 

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
Kosten: Vrijwillige bijdrage

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

www.dock.nl/locaties/boomspijker
www.facebook.com/boomsspijker 

Nieuwjaarsreceptie 
donderdag 11 januari, 17 tot 19 uur

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

Elke maandag heerlijke buurtstoep 
voor maar € 1,50 zolang de voorraad strekt.

Kinder-kook-café in de Boomsspijker
Sinds een paar weken koken wij elke woensdagmiddag 
met een groep kinderen van groep 7/8 in de keuken van de 
Boomsspijker. We koken samen tussen 14-16 uur elke keer 
wat anders, uit een ander land, zoals Mexico (wraps), Italië 
(pizza) of de VS (hamburgers). 

Jullie kunnen langskomen om 14.00 uur in de 
Boomsspijker. Aanmelden via Rick Leeuwenstein, 
rleeuwestein@dock.nl, deelname is gratis.

Roze Koffie-Inloop voor 50-plus LHBT-ers 
van 10 - 12.00 uur op iedere dinsdag in de even weken 

https://derozepoort.amsterdam
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Het lijkt een wild idee. Een ‘wormenhotel’ op de 
Bantammerbrug. Hoezo hotelstop? Een wormenhotel is 
een bak waarin wormen van groente-, fruit- en tuinafval 
hoogwaardige compost maken voor de geveltuinen. Kan 
dit wel in deze drukke buurt? 
Bewoners en ondernemers op de Geldersekade en 
omgeving geloven dat dit buurtinitiatief een tegenwicht 
kan bieden tegen de pretparkdrukte. Via wijkcentrum 
d’Oude Stadt is een crowdfunding-actie gestart. 

De Bantammerbrug, een rijksmonument, verbindt de 
Wallen met de Lastagebuurt. De brug is ontworpen door de 
Amsterdamse-Schoolarchitect Van der Mey, bekend van het 
Scheepvaarthuis. Mede door de toegenomen drukte is de 
brug een ‘hotspot’ van onleefbaarheid. Horecaondernemers, 
toko’s en Airbnb-verhuurders gebruiken de brug als 
dumpplek voor grofvuil. Trouw ruimt de gemeentereiniging 
de rotzooi op, maar direct ontstaan er nieuwe Napolitaanse 
vuilnisbergen. ’s Avonds staan hier katvangers voor 
criminelen in het Red Light District. De brug is ook een 
illegale taxistandplaats. En op de laad- en losplekken 
parkeren particulieren. Motoren en scooters belemmeren de 
vrije doorgang voor voetgangers. Er moest iets gebeuren.

Positief tegenwicht
De eerste stap is dat stadsdeel Centrum de bovengrondse 
glas- en papierbak weghaalt omdat daaromheen het afval 
wordt gedumpt. Maar er is meer nodig: een positief 

tegenwicht tegen wangedrag. Een manier om de vele 
bezoekers te laten zien dat onze buurt geen pretpark is 
waar ‘alles mag’. Er wonen mensen met hart voor hun 
buurt. Het wormenhotel is daarom behalve een bijdrage 
aan duurzaamheid en afvalscheiding vooral ook een 
buurtinitiatief. Een groep bewoners heeft zich opgegeven als 
beheerders. Zij voeden de wormen met rauw groenteafval, 
fruitresten en licht tuinafval. Restaurant Lastage doet mee. 

Er bestaat een mogelijkheid om een wormenhotel in 
bruikleen te krijgen via de gemeente (www.amsterdam.
nl/afval/nieuws/compost-maken-buurt/). Dit project 
heeft echter zijn maximum bereikt; er is een wachtlijst 
voor volgend jaar. Daar komt bij dat het gemeentelijke 
ontwerp voor deze lastige locatie niet robuust genoeg is. 
Daarom kiest het buurtinitiatief voor zelf aanschaffen en 
via crowdfunding bekostigen van een wormenhotel van Le 
Compostier. De kosten zijn € 1900,-, training vrijwilligers 
en installatie inbegrepen. De initiatiefnemers kunnen 
gebruik maken van de bankrekening en de Anbi-status 
van het wijkcentrum NL03 INGB 0004 8718 88 onder 
vermelding van ‘Wormenhotel’. 

Samenwerking met stadsdeel
Met het gevraagde bedrag voor het wormenhotel ben 
je er nog niet. De plek waar het moet komen, aan de 
schaduwzijde van het Lianderhuisje op de noordelijke 
brugvleugel, heeft enige aanpassingen nodig. Er staat nu 
een fietsenrek. Dat zou herplaatst kunnen worden naar de 
oostkant van het huisje. 
Verder zijn er rondom het wormenhotel drie corstenstalen 
plantenbakken nodig met struiken erin. Deze beschermen 
het wormenhotel en geven extra beschaduwing en 
verkoeling. Het buurtinitiatief doet voor deze aanpassingen 
aan de openbare ruimte een beroep op stadsdeel Centrum. 
Zo komt het wormenhotel tot stand via een mooie 
samenwerking. 

Wormenhotel Bantammerbrug

Verjaardag Kindermuseum
Open dag 17 december

Groot feest ter afsluiting van het jubileumjaar van het 
Kindermuseum in het Joods Historisch Museum! 

Bovendien is het Chanoeka, het lichtjesfeest. Je maakt zelf 
kaarsen in het atelier en nog meer licht in de studeerkamer. 
De keuken gaat lekker ruiken van wat jij daar bakt. Tot slot 
steken we samen Chanoekakaarsjes aan in het Museumcafé. 

Kinderen hebben gratis toegang.
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Siemon de Jong in de museumkeuken

Van Junkiebond tot Straatvangnet?
Symposium vrijdag 8 december

Dokzaal, Plantage Doklaan 8

De Medisch-sociale Dienst Heroïne Gebruikers (MDHG) 
bestaat 40 jaar. Opgericht als eerste ‘Junkiebond’ ter wereld.
Om problemen en hiaten in de zorg en hulpverlening te 
signaleren en de ‘junk’ als mens een stem te geven in het 
beleid en bij instellingen.
De MDHG lijkt zich tegenwoordig meer bezig te houden 
met (de problemen van) dak- en thuislozen, dan specifiek 
met druggebruikers; meer met sociale en financiële zaken 
dan met medische aangelegenheden.
Het 40 jarig jubileum wordt met een symposium 
aangegrepen om kritisch te kijken naar de wensen anno nu:
Belangenbehartiging, cliëntenondersteuning, 
maarschappelijk werk, een leuk inloophuis?
Met o.a. wethouder Eric van den Burg en August de Loor

De toegang is gratis. Om zeker van een plek te zijn, kun je 
je aanmelden via Kerri Hennessey (kerri@mdhg.nl)

www.mdhg.nl



   Sta toe dat Bewustzijn zich met jou verbindt.                                                                           Bob Toben (Space-Tme and  Beyond)
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 Winterstilte

De grond is wit, de nevel wit,
De wolken, waar nog sneeuw in zit,
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt.
Het fijngetakt geboomte zit
Met witten rijp beijzeld.

De boom houdt zich behoedzaam stil,
Dat niet het minste takgetril
‘t Kristallen kunstwerk breke,
De klank zelfs van mijn schreden wil
Zich in de sneeuw versteken.

De grond is wit, de nevel wit,
Wat zwijgend tooverland is dit?
Wat hemel loop ik onder?
Ik vouw de handen en aanbid
Dit grootsche, stille wonder.

( Jacqueline E. van der Waals 
Uit Nieuwe verzen 1909 )

Het repertoire van Het Zeedijkkoor bestaat uit zeventig unieke 
Nederlandstalige levens-en kleinkunstliederen met teksten van o.a. 
Jan Boerstoel, Lennaert Nijgh, Willem Wilmink, Friso Wiegersma 
en Drs. P.  Centraal staat de betaalde liefde, het leven op en rond 
de rosse buurt in Amsterdam. Het begon allemaal in een café op de 
Zeedijk, waar vaak door stamgasten aan de tapkast werd gezongen. 
De eerste repetitie vond plaats in september 1993 in buurthuis de 
Boomsspijker, nu nog steeds de oefenruimte van het koor.
Na jaren enthousiaste inzet van koorleden én dankzij de 
professionele leiding van dirigent, pianist en arrangeur Paul Tijink 
heeft het koor zich kunnen ontwikkelen tot een gemengd koor van 
ongeveer 40 leden met een een ‘eigen gezicht’ en wordt geprezen 
om zijn uitbundige aankleding en optredens.
In 2018 bestaat Het Zeedijkkoor 25 jaar wat gevierd gaat worden 
met een jubileumconcert.
Maar eerst zoeken we nog wat nieuwe leden uit de buurt:
bent u bereid elke maandagavond uw muzikale stem te verheffen 
en ons repertoire te leren kennen. Bent u tussen 25 en 65 jaar meldt 
u aan via onze website                                www.zeedijkkoor.nl/

Broodrooster kapot? Een wollen trui met mottengaatjes? 
Een cd-la die niet meer opengaat? Gooi het niet weg! 
Kom naar het Repair Café waar deskundige vrijwilligers 
klaar staan om u te helpen met de reparatie. Spullen worden 
na een eenvoudige reparatie weer bruikbaar gemaakt en 
hoeft u niet weg te gooien. Op de locatie van het Repair 
Café is gereedschap en materiaal aanwezig om alle 
mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, elektrische 
apparaten, fietsen, speelgoed etc. Het Repair Café laat niet 
alleen zien dat repareren leuk is, maar vaak heel makkelijk. 
Bovendien is ook goed voor een duurzame samenleving. 

Heb je niets te repareren? Kom gezellig een kop koffie of 
thee drinken en wie weet kunt u iemand helpen met een 
reparatie of juist leren hoe het moet. Aanmelden is niet 
nodig, de kosten zijn een vrijwillige bijdrage. 

Het Claverhuis; Elandsgracht 70
elke donderdagmiddag van 14-16 uur
fikhouane@dock.nl of 06-3488 1835 

De Boomsspijker; Recht Boomssloot 52
elke 1e maandag van de maand van 13 -15 uur

vesser@dock.nl of 020-626 4002 / 06-4354 3083 

In oktober 2015 werden er steigers rondom de 70 meter 
hoge toren van de Zuiderkerk geplaatst. Het exterieur van 
het kerkgebouw is in 2012 gerestaureerd. Hierna was de 
toren aan de beurt. Om het bovenste gedeelte van de toren 
werd nieuw lood geslagen, lei en houten delen vervangen, 
het carillon opgeknapt, voeg- en schilderwerk gedaan, de 
windvaan van een nieuwe verf voorzien en de haan kreeg 
een verse laag bladgoud.

Begin 2018 is de renovatie aan de buitenkant afgerond en 
de toren oude luister hersteld. De Zuiderkerk is gebouwd 
tussen 1603 en 1611 en voor het ontwerp tekende de 
Amsterdamse stadsbouwmeester Hendrick de Keyser.

Op Pinksterzondag 22 mei 1611 werd de Zuiderkerk met 
een godsdienstoefening in gebruik genomen. In 1614 is 
de toren van de Zuiderkerk voltooid. Op 12 september 
1929 vond de laatste kerkdienst van het originele 
kerkgenootschap plaats in de Zuiderkerk.

Het fotowerk in de vitrines is van buurtbewoners René 
Louman, Sjaak van der Leden, Flip Lambalk, Henri van 
Poll en Rogier Fokke. Tevens is in deze expositie fotowerk 
opgenomen van monumentenfotograaf Léontine van Geffen 
en Archivolt Architecten.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd om bij de opening 
aanwezig te zijn.

Firma List en Bedrog
- Een zogenaamde stichting voor zieke kinderen gaat langs de 
deuren met een kalender. Dat mag alleen met een vergunning. 
Deze stichting bestaat natuurlijk niet. Een mooi jasje en een nep-
(vergunnings-)pasje zijn zo gemaakt. Nooit aan de deur pinnen!
TIP: zeggen dat je alleen zelf via je eigen bank doneert. Of dat je al 
aan de betreffende organisatie hebt gegeven.
- Een zielig iemand ’s nachts op straat die vertelt al uren op haar 
afspraakje te wachten. Ze klampt passanten aan. 
TIP: De vraag niet afwachten, meteen afkappen en doorlopen voor 
je meegaat in een zielig verhaal. Plassen mag in elke horecazaak.

Digitaal: Openbare WiFi en internetcafé’s zijn niet veilig. Lekker 
om te surfen, filmpje te kijken of iets op te zoeken wat niet 
privé is. Je mail kan meegelezen worden, je wachtwoorden en 
bankgegevens gejat.
TIP: Inloggen, mailen en zeker bankieren: alleen thuis of bij 
vrienden/familie of een eigen beveiligd netwerk.

Mail zogenaamd van jezelf of van een bank, zelfs je eigen bank? 
Antwoord op een niet gestelde vraag van je provider? 
Een bekende op vakantie bestolen? 
Een niet-besteld pakketje van een postbedrijf volgen?
TIP: meteen wissen! Zonder op een link te klikken, kijk op de site 
van je bank, je provider of de organisatie. 
Bel eventueel om te checken wat er aan de hand is

Zwembad van het jaar, de beste koffietent, de beste etc. 
TIP: Wil je graag spam ontvangen? Vooral doen. 
Anders meteen ongelezen wissen.
Meer list en bedrog tips: mail de redactie

Amsterdammeren

De Zuidertoren herboren
Expositie in de vitrines van de Sint Antoniesbreestraat       Opening vrijdag 19 januari om 16.30 uur in huis De Pinto

HET ZEEDIJKKOOR zoekt nieuwe leden
Cees Holtkamp
Bij het 60 jarige jubileum van het Wijkcentrum was er een taart van Banketbakker 
Cees Holtkamp. Op de taart stond een afbeelding van het wijkcentrum. 
Het was een kunstwerk. Cees Holtkamp en zijn vrouw Petra verdeelden de taart 
vakkundig, zodat iedereen een smakelijke ontvangst kreeg.
Door deze taart ben ik op het internet gaan kijken en vond op foodtube een groot 
aantal filmpjes waar bakker Cees vaak geassisteerd door zijn kleindochter Stella 
allerlei heerlijke dingen bakt. Hij legt de recepten goed uit en Stella voert zijn 
aanwijzingen perfect uit. Het is heel inspirerend voor de kijker.                             UW

Laatste hand(en) aan de jubileumtaart

Ook de VVAB ontving een taart ter ere 
van de verjaardag van Amsterdam 
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Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Op maandag 12 februari 20.00- 21.30 uur

Ouderensociëteit De Tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Voor data, verslagen en berichten zie:
amstelveldbuurt.wordpress.com

amstelveldbuurt@gmail.com

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

Ruzies beperken?       Slechts 7 procent van communicatie zit in woorden!                                        www.mirmethode.nl (Nieuwsbrief 210)
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Onlangs is het bestuur van de Vereniging 
Amstelveldbuurt gewisseld. Het nieuw bestuur 
bestaat uit de buurtgenoten Jan-Maarten Mulder, 
voorzitter, Marco Cornelisse, secretaris, Han Milder, 
penningmeester, Helen Ignatius, bestuurslid. 

In de laatste jaren hebben vooral Albert Jan Tuijn en Marlies 
Tuijn zich ingezet voor de Vereniging en de buurtraad. 
Zij hebben in het voorjaar 2016 aangegeven het werk graag 
te willen overdragen. Door het onverwachte overlijden van 
Albert Jan is een en ander in een stroomversnelling geraakt. 
Het uitbrengen van veel dank aan de bestuursleden die zich 
jarenlang actief ingezet hebben is hier op zijn plaats, met 
name aan Marlies Tuijn.

De Vereniging Amstelveldbuurt, opgericht in 1982, heeft ten 
doel de woonfunctie en het leefklimaat in het werkgebied 
van de Vereniging te bevorderen en/of te verbeteren. 
Het werkgebied van de Vereniging is het gebied begrensd 
door Muntplein, Binnen-Amstel, Singelgracht, Eerste 
Weteringplantsoen, Vijzelgracht en Vijzelstraat. 

De Vereniging komt bij de gemeente en instanties 
actief op voor zaken die de buurt betreffen en heeft zich 
o.a. met succes sterk gemaakt voor het behoud van de 
vleugelnootbomen op het Amstelveld. 
Dit jaar zette zij zich in voor bijvoorbeeld parkeren in 
de Utrechtsestraat, reiniging en zwerfvuil, terrassen, 
woningverhuur en handhavingsvraagstukken. 
In november is gesproken met ambtenaren van het 
marktbureau over de markt op het Amstelveld. 
De plantenmarkt op maandag wordt geroemd vanwege het 
specifieke eigen karakter. Dit wordt door het marktbureau 
erkend en onderschreven. Een nieuw soort markt of een 
additionele markt is volgens de beleidsregels van het 
marktbureau en economische zaken niet mogelijk. 
Gekeken wordt of het karakter van de plantenmarkt ook in 
de toekomst zo veel mogelijk kan worden gewaarborgd. 

Ook is bij gemeente aangedrongen op een prettiger en beter 
verloop van de Pride Amsterdam (canal parade en 
pleinfeesten). In de buurt is een buurtenquête georganiseerd 
over de beleving en het verloop van de Pride 2017. 
De uitkomsten zijn met gemeenteambtenaren besproken. 
Wat nu speelt is o.a. het nieuwe evenementenbeleid 
dat in 2018 ingaat en voor vijf jaar zal blijven gelden. 
Hierin wordt vastgelegd hoeveel evenementen er per 
evenementlocatie, bijv. het Amstelveld, plaats mogen 
vinden en onder welke condities, zoals maximaal toegestane 
geluidsterkte en bezoekersaantallen. 

De Vereniging organiseert ca. 4x per jaar een 
buurtvergadering waar elke buurtbewoner welkom is. 
Vergaderdata, agenda’s, notulen en meer voor buurtgenoten 
interessante zaken zijn te vinden op de website: 

https://amstelveldbuurt.wordpress.com 
Agendapunten die de belangen van de gehele buurt 
betreffen kunnen voorafgaand aan de vergaderdatum 
ingestuurd worden via amstelveldbuurt@gmail.com, of 
direct bij bestuursleden onder de aandacht worden gebracht. 

Nieuw bestuur Vereniging Amstelveldbuurt

Jan-Maarten   Han      Marco     Helen

Drukwerk voor fijnproevers
De gouden letters Drukkerij Boekdruk en Offset op de 
etalage ruit van Utrechtsestraat 44 stralen niet minder 
door de stutten tegen de gevel met de Andreas kruizen in 
de kozijnen. Soms klinken vanuit de drukkerij drums, 
zang en gitaren. Dan oefent de huisband

Drukkerij Joachimsthal verhuisde in 1954 hier naar 
toe van de Prinsengracht 346. Jarenlang rolde het Nieuw 
Israëlitisch Weekblad hier van de pers. De drukkerij (geen 
familie van de bekende boekhandel Joachimsthal) is 38 jaar 
geleden overgenomen door Ferry en al 10 jaar verzorgt hij 
samen met Nick hoge kwaliteit handwerk in boekdruk (dat 
heet nu Letterpress) met als specialiteit: diepdruk, foliedruk, 
preeg en stanswerk op bijzonder papier en karton. 

De vele letterkasten met loodzetsel (ook Hebreeuws is er 
volop), de verschillende Heidelberg boekdrukpersen, de 
drukinkt en de vele kunst en schilderingen die de wanden 
opluisteren geven de bezoeker het gevoel in een spannend 
Teylers museum te zijn, waar gloednieuwe en tijdloze 
druktechnieken elkaar mooi aanvullen. Laat je inspireren 
door de vele voorbeelden van familiedrukwerk. 

Het 300 jaar oude fundament van de drukkerij heeft zoals 
veel winkels in de Utrechtsestraat wel te Leiden gehad maar 
is nu stabiel. Deze ‘delicatesse-drukkerij’ blijft gelukkig nog 
jaren volop draaien.

CTvM

Op zaterdagmiddag 6 januari is er een Open Dag waar je in 
allerlei proeflessen kunt kennismaken met het uitgebreide aanbod. 
Op zaterdag 2 januari is er een feestelijke Nieuwjaarsavond met 
een Engelstalige lezing ‘Journey of Transformation’ gevolgd door 
de Volle Maan mantra chant. 

Goede voornemens voor 2018? De programma’s van Nyingma 
Centrum zijn erop gericht je daarbij te helpen. 
Je leert rustiger, creatiever en gezonder met je mogelijkheden om te 
gaan. Dure vakanties zijn dan misschien op den duur minder nodig 
om je goed te voelen in je eigen lichaam en leven. En je omgeving 
profiteert vanzelf mee van elke positieve ontwikkeling. 
Van harte welkom!
Meer informatie vind je op de website 

www.nyingma.nlReguliersgracht 25

Mw. Biggar vraagt een evenementenvergunning aan voor een 
kerstmarkt met eten en drinken waarbij ‘Christmas gifts’ 

van kunstzinnige aard worden verkocht op 
zondag 24 december van 10 tot 18 uur op het Frederiksplein 1. 

Bij dit evenement wordt gebruik gemaakt van versterkt geluid.
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Pakhuizen Achtergracht

Wie hier naar binnen stapt treft eerst de veelkleurige schoonheid 
van de Lotus Design Winkel, waar artikelen worden verkocht 
die je nergens anders vindt: een grote collectie eigen import 
klankschalen, Pashmina shawls, wierook, beelden en thanka’s uit 
Nepal. Daarnaast handgemaakte fair trade artikelen, Lotus Design 
meditatiekussens (eigen fabricaat) en boeken over boeddhisme. 
De winkel is van maandag t/m zaterdag vanaf 12 uur geopend. 
Je vindt hier ook informatie over de lessen.

Achter de winkel stap je de onvermoed ruime meditatieruimte 
binnen, waar je in serene rust lessen meditatie, Tibetaanse yoga en 
boeddhisme kunt volgen. Dagelijks is er van 17.30-18.30 uur een 
Open Les Meditatie of Kum Nye yoga en drie keer per week is 
er vroege ochtendmeditatie van 8-8.50 uur. Maar er zijn nog veel 
meer cursussen, workshops en lesprogramma’s.

‘Had ik dit maar eerder ontdekt’ zei een buurvrouw die voor het eerst een Open Les Tibetaanse yoga volgde bij Nyingma Centrum, het Tibetaans Boeddhistisch Centrum. 

In navolging van de Sarphatistraat wordt het Frederiksplein 
vanaf medio 2018 als ‘fietsstraat’ ingericht. Daarnaast wordt de 

kruising veiliger gemaakt. Dat gebeurt door het verplaatsen van de 
tramhaltes en het kleiner maken van de kruising met het Westeinde.

Dit levert een overzichtelijker en veiliger gebied op.

Stadsdorp Utrechtsestraat
Samen met onze buren de Utrechtsebuurt nog leefbaarder. 
Zien we elkaar weer maandagochtend op het Amstelveld?
Bij Marcella of de plantenmarkt komt inmiddels een vaste crew!
Tot 18 december vind je er o.a. Dirk de Winter met herfstplanten, 
zoals asters, grassen, groenten en veel anders. 
Wilt u voor meer info de nieuwsbrief ontvangen? Mail naar:

 stadsdorp.utrechtsestraat@gmail.com--------------------------------------------
Feestverlichting Utrechtsestraat

Dit jaar gelukkig pas ná Sint Maarten geïnstalleerd.
De kinderen konden met zang en lampionnetjes schitteren in 
de al vroeg donkere najaars-avond. In vorige jaren hing de 
kerstverlichting vaak al eind oktober en bedorf het bedelsprookje.
Nu krijgen Sint & Claus, Oud & Nieuw weer alle ruimte. Proost!
Meer info over de Utrechtsestraat. http://utrechtsestraat.nl/

Dankzij de ingezonden brief van Els (zie onder) genoten 
we nog eens 10 dagen extra van de Tilanus’ tekening. 
Achter de schutting kwam de nieuwe etalage tevoorschijn.
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Nog steeds gaan sociale huurwoningen in de verkoop. Ook hebben steeds meer huurders slechts een tijdelijke contract 
waarvoor geen huurbescherming geldt. Dat pakt soms dramatisch uit.          http://fuckflex.bondprecairewoonvormen.nl/

Op 17-11-2017 is de ontruiming aangekondigd van 
onze woonplek in het pand Nienoord 2 te Diemen. 
Wij zijn een groep van 60 ongedocumenteerden 
van Wij Zijn Hier, dat al vijf jaar strijdt voor ‘een 
normaal leven’, gelijkwaardig aan dat van alle andere 
mensen die hier leven. Hoewel dat pand de komende 
twee jaar niet gebruikt zal worden en de gemeente 
Diemen en de eigenaar van het pand zich tot nu 
toe welwillend hebben opgesteld, is er toch geen 
overeenkomst gekomen. De koude maanden komen 
er aan en wij worden op straat gezet.
Wij zijn kapot van het rondzwerven en hebben 
besloten niet vrijwillig te vertrekken. 
Wij roepen onze sympathisanten op ons te komen 
ondersteunen in ons vreedzaam verzet.
Ongeveer honderd van ons hebben inmiddels alsnog 
een verblijfsvergunning gekregen. Wij snappen niet 
waarom sommigen wel en sommigen niet. 

Wij willen graag een toekomst opbouwen in 
Nederland. Wij zijn gevlucht en kunnen niet terug. 
Vanwege de omstandigheden in ons land of omdat de 
papierhandel voor terugkeer niet te regelen is. 
Maar allereerst vragen we om onderdak.
De bed-bad-broodvoorziening voldoet niet en zit 
bovendien vol met een wachtlijst van 200 mensen. 
Lege panden zijn steeds moeilijker te vinden. Ons 
rest geen andere optie dan leven op straat of een 
massa-arrestatie. We kwamen om te zoeken naar 
veiligheid, maar worden hier langzaam gek.

Wij roepen op tot echte verandering. 
Wij hebben al genoeg problemen en onzekerheid 
als ongedocumenteerden. Wij zijn op zoek naar 
stabiliteit. We roepen op tot humanitair handelen en 
begrip, zodat we in elk geval kunnen wonen zonder 
constante angst en stress.

www.facebook.com/FairCity

Van scheve stoeptegels tot ‘Dat lossen we samen op’ 
Hoe maken we Amsterdam Centrum ouderenvriendelijk

De Ouderen Advies Raad van Amsterdam Centrum 
nodigt u uit voor een symposium in samenwerking met 

drie stadsdorpen en de Hogeschool van Amsterdam

Vrijdag 8 december, van 13.45 tot 17.00 uur
in de Boekmanzaal van het Stadhuis, 

In oktober 2016 hield de Ouderen Advies Raad Centrum een 
symposium over Mobiliteit Buitenshuis. Omdat de aanwezigen het 
een goede bijeenkomst vonden en wij er graag dieper op in wilden 
gaan hebben we sindsdien een aanjaagteam, een onderzoek (door 
studenten van de HvA), en een vijftal wandelingen (‘schouwen’, 
met stadsdorpen en ambtenaren) achter de rug. 

De website www.buurtkijken.nl geeft daar een weerslag van.
Nu we de resultaten daarvan willen laten zien om er verder over te 
discussiëren, willen wij al diegenen uitnodigen van wie we hopen 
dat ze in deze materie en dus in deze middag geïnteresseerd zijn. 
De bijeenkomst staat onder leiding van Evelien Eshuis. 

13.45: Presentatie van de resultaten in woord en beeld van het   
           onderzoek en de wandelingen door enkele betrokkenen.
14.45: Thee- en koffiepauze 
15.15: Inleiding van Katinka Fledderus, verkeerskundig ingenieur
           bij de gemeente, over ‘shared space’ - of zoals wij het in het
           Nederlands willen noemen ‘Dat lossen we samen op’. 
           Na die inleiding discussiëren wij met haar en andere experts. 
16.15: Afsluiting: Conclusies die we meegeven aan o.a. 
           Bestuurscommissie, c.q. Gemeente. 
Tot slot bieden wij u nog een drankje aan.

Stuurt u een mailtje aan mij als u wilt komen? 

Tonny van Velzen    tonnyvv@versatel.nl

SPR (Society for Psychical Research) is de verzamelnaam 
voor een aantal verenigingen in diverse landen die zich 
richten op de bevordering van het wetenschappelijk 
onderzoek naar ‘paranormale verschijnselen’. 
Een belangrijke activiteit van de Nederlandse SPR is 
het uitgeven van het Tijdschrift van Parapsychologie en 
Bewustzijnsonderzoek. 

Parapsychologie is een wetenschappelijke discipline. 
Ze onderzoekt controversiële verschijnselen als telepathie, 
helderziendheid, precognitie en psychokinese. Daarbij worden de 
algemeen geaccepteerde wetenschappelijke methoden gebruikt. 
De SPR onderscheidt zich dan ook van mediaprogramma’s als 
‘het zwarte gat’ of van paranormale beurzen.

De SPR kent een aantal studiekringen. Een SPR-kring maakt 
het mogelijk om wat diepgaander met parapsychologie en 
bewustzijnsonderzoek bezig te zijn dan alleen door het lezen van 
het tijdschrift.

Bij een studiekring kunnen de leden naar eigen inzicht in overleg 
met elkaar besluiten hoe men die verdieping vorm geeft. Dit kan 
zijn door samen literatuur te lezen en te bespreken, samen een 
webinar te bekijken, een lezing of film te bezoeken, deskundigen 
uit te nodigen voor een presentatie, of zelf experimenten uit te 
voeren. Om een experiment aan wetenschappelijke eisen te laten 
voldoen is ondersteuning vanuit de SPR mogelijk.

Interesse in deelname aan de SPR studiekring Amsterdam?

Bezoek dan:     http://dutchspr.org/spr/node/2989

Pril begin van een mini stadstuintje

Plastic reclame soep na een evenement

Boven: Geel Gevaar  Onder: Zwarte Cross

Gratis parkeren, maar voetpad versperren

Voordeur geblokkeerd, struikelen bij glasbak

Zie ook: www.wij-amsterdam.eu
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  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 Thuiszorg

Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl
open:
maandag tot en met vrijdag 8.30-17.30 uur
donderdag tot 20.00 uur
zaterdag 10.00-14.00 uur
bij spoed buiten openingstijden tel. 624 13 63

Binnenk ant 80Winter 2017
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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

Exposities
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00

Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.

Nog tot 20 december
‘Wat zij wilde schilderen’

Marieke Bos, Joke Goossens, Nicky den Hartog, 
Wiesje van der Steen & Vimela Tummers

Ze vormen een hechte groep vrouwen die thema’s uit hun 
leven op kunstzinnige wijze verwerken. Droombeelden, 

politiek, gebeurtenissen uit het dagelijks leven of het 
ervaren van pure schoonheid. De titel van de expositie is 

ontleend aan een gedicht van Judith Herzberg.

Van 12 januari t/m 21 februari
Kleur en Variatie, Josee Voormans

Experimenten met kleur en compositie. Kenmerkend zijn 
haar kleurrijke schilderijen en variatie in stijl.

Opening vrijdag 12 januari van 16.30 tot 18.30

Van 23 februari t/m 25 april
Dubbelexpositie  

In Beweging, Machteld Wijnbergh
Haar werk gaat voornamelijk over beweging in Afrikaanse 

dans, met gebruik van verschillende technieken
Souvenir, Sabine Lebesque

Ordening van simpele materialen, gevonden in de natuur, 
als ode aan het detail en herinnering aan de plek
Opening vrijdag 23 februari van 16.30 tot 18.30

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

6 december Wij willen alleen maar ons geld terug  
Het pensioenfonds kan door de bankencrisis geen pensioen 
meer uitbetalen. Drie mannen zijn wanhopig omdat ze de 
rekeningen niet meer kunnen betalen voor de behandeling 
van hun zieke geliefden. Altijd op het rechte pad gebleven, 
besluiten ze nu de bank te gaan beroven. 
Met Michael Caine, Morgan Freeman en Alan Arkin. 
Regie Zach Braff
20 december Kerstavond met de Muppets
Het beroemde verhaal van Charles Dickens A Christmas 
Carol opnieuw verfilmd. Ook nu krijgt de vrek Scrooge op 
kerstavond bezoek van geesten die hem de gevolgen van 
zijn zelfzuchtige handelen laten zien, maar nu gespeeld 
door de figuren uit de Muppet-show. 
Met Michael Caine, regie Brian Hanson, 2015

10 januari Jazzgitarist Django Reinhardt
Levensverhaal van deze beroemde Belgische zigeuner 
(1910-1953) die, toen hij 18 jaar was, bij brand in zijn 
woonwagen ernstig verminkt raakte aan zijn linkerhand. 
Zijn muziek was ook geliefd bij de nazi’s. Bij een 
vluchtpoging werd hij opgepakt, maar vrijgelaten. 
Met Reda Kater, Cécile de France, en het Rosenberg 
Trio, regie Etienne Comar, 2016

24 januari De advocaat van Nelson Mandela
Bram Fischer neemt de verdediging op zich van de negen 
gevangen genomen ANC leden, waar ook Mandela toe 
behoort. Het apartheidsregime weet niet dat hij eigenlijk 
ook deel uit maakt van die groep. Gaandeweg het proces 
ontdekt de geheime politie zijn dubbelrol. 
Met Peter Paul Muller, regie Jean van der Velde, 2017
7 februari De rest van de dag
Kazuo Ishiguro kreeg in 2017 de Nobelprijs voor 
Literatuur. Eén van zijn beste boeken werd verfilmd. Het 
indrukwekkende verhaal van de onuitgesproken liefde 
tussen butler Stevens en huishoudster Miss Kenton, beiden 
in dienst van nazi sympathisant Lord Darlington. 
Met Anthohy Hopkins en Emma Thompson, regie 
James Ivory, 2006

21 februari Vrouwendiscriminatie in India
Rani moet elke cent opzij zetten om voor haar zoon een 
bruid te kopen. Janakin knipt haar haren af in de hoop dat 
haar bruiloft dan niet door zal gaan. Lajjo wordt door haar 
man mishandeld omdat ze niet zwanger wordt. Bijli is de 
paria van het dorp, maar de mannen komen wel naar de 
erotische club waar zij werkt. Regie Leena Yadav, 2016

Filmspecials
Vrolijke kerstfilm bij de kerstboom

20 december van 14.30 tot 17.30 uur
en vanaf 16.00 Glühwein en kerstbrood

De koningskroon
Zondag 18 en 25 februari, aanvang 10.30 uur
Deel 1 van de dramaserie over het leven van de Engelse 

Koningin Elisabeth II (Claire Foy). De eerste tien jaar van 
haar huwelijk met prins Philip (Matt Smith) en van haar 
koningschap. Met John Lithgow als Winston Churchill

Beide dagen vijf afleveringen, 
onderbroken door een lichte lunch.

Opgeven vóór 15 januari. Toegang Є 15 (vooruit betalen)

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

13 december Berthe Morisot (1841-1895)
Gerda J. van Ham, kunsthistorica 
Als enige vrouw exposeerde zij met een groep 
impressionisten in Parijs. Haar sprankelende schilderijen, 
pastels en tekeningen verraden een gedreven en intiem 
talent. Morisot’s leven werd overschaduwd door verdriet 
en tegenslag. Ineke Swanevelt leest passages voor uit de 
liefdevolle jeugdherinneringen van haar dochter Julie.
17 januari Wat is (on)mogelijk bij begraven en 
cremeren? Coco Snoek, oud-directeur begraafplaatsen en 
crematoria De wet op de lijkbezorging geeft slechts enkele 
voorschriften. Dat maakt het voor mensen mogelijk zelf 
rituelen te verzinnen. Ook begrafenisondernemers reiken 
ideeën aan. Hoe komen prijzen tot stand? Is het mogelijk 
zonder begrafenisverzekering begraven of gecremeerd te 
worden?
31 januari Fryderyk Chopin, negentiende-eeuwse 
vluchteling Božena Kopczynska, celliste Welke invloed 
had de geschiedenis van Europa van de negentiende eeuw 
op het leven en werk van de bekendste Poolse componist? 
Welke talen sprak hij? Was hij Frédéric François Chopin 
of Fryderyk Franciszek Chopin of misschien Fryderyk 
Szopen? Was hij misschien de eerste echte Europeaan?
14 februari De vele gezichten van de Waalse Kerk
Willem van Bennekom, oud-advocaat en oud- 
rechter De kerk op de plaats van het Amsterdamse 
Paulusbroederklooster was vanaf 1578 (de Alteratie) 
het toevluchtsoord van de uit de Zuidelijke Nederlanden en 
Noord-Frankrijk gevluchte protestanten. Uiteindelijk 
veranderde de kerk in de negentiende eeuw van volkskerk 
tot een plek voor Amsterdamse deftigheid.

28 februari DNA en de genetische toekomst
Nora Walsarie Wolff, oud-docente biologie Het is het 
belangrijkste molecuul op aarde: DNA, de broncode van 
het leven. Razend interessant voor de wetenschap, maar 
ook voor elke burger. DNA-technieken roepen ethische, 
juridische en maatschappelijke vragen op. Mogen we 
ingrijpen in de natuur? Willen we weten wat in onze genen 
besloten ligt? Van wie is een gen eigenlijk?

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. 

Nieuwjaarsreceptie
5 januari van 16.00 tot 18.00 uur

SPONSORSBinnenk ant 80 Winter 2017

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

Café
Waterlooplein ‘77

Een dappere poging om een moeilijk te 
begrijpen ziekte begrijpelijk te maken. 
Zo kunnen we de debuutroman ‘Poppetjes, 
leren leven met borderline’ van Lieve de 
Rooij (1963) het best omschrijven.
  
In dit boek stappen we in de belevingswereld 
van Bernadette. Ze is tweeëntwintig en 
verblijft in Psychiatrisch Ziekenhuis 
Zonlicht, waar ze de diagnose ‘borderline’ 
heeft gekregen. In haar dagboek lezen we de 
dialogen die zij heeft met ‘haar poppetjes’. 
Zo noemt ze de stemmen in haar hoofd, waar 
ze al sinds haar kindertijd mee praat. 
We lezen hoe ze zich in een jaar ontwikkelt 
van iemand die haar leven laat bepalen door 
de poppetjes en overleeft met behulp van

een fantasiewereld, tot iemand die meewerkt 
met de behandeling en leeft in de realiteit. 

Ze schrijft in directe en beeldende taal hoe 
zij de vergeten trauma’s uit haar jeugd onder 
ogen ziet en de meedogenloosheid van de 
poppetjes weerstaat.
 
Dit half autobiografische boek is een echte 
aanrader voor iedereen die met borderline te 
maken heeft of erin geïnteresseerd is.
 
 
POPPETJES, Leren leven met borderline 
van Lieve de Rooij is te verkrijgen via 
tobivroegh.nl en bij de (online) boekhandel. 
ISBN: 9789078761617
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Wat je kan doen of waar je van droomt dat je het kan, doe het. In directheid zit genialiteit en toverkracht!                  Goethe

LEIDSE / WETERING Binnenk

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

Werkzaamheden Leidseplein
De eerste helft van het vernieuwde Leidseplein is klaar! 
Inclusief betonnen blokken om joyriders te ontmoedigen. 
Voetgangers en fietsers hebben hier nu alle ruimte. 
De nieuwe taxistandplaats op de Leidsebrug moet nog even 
wennen. Vanaf 8 januari mogen alleen nog schone taxi’s op 
de Leidseplein-standplaats komen.
Begin 2018 start de complete herinrichting van het Kleine-
Gartmanplantsoen, waarbij een ondergrondse fietsenstalling 
van 2.000 plekken wordt gebouwd.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden pas gereed in 2023.

Commiezenhuisje Weteringpoort

ant 80Winter 2017

Parkeergarage Vijzelgracht
In het vorige nummer van de Binnenkrant heb ik mijn 
verbazing en ergernis uitgesproken omdat het gemeentelijke 
plan onduidelijk is en summier aangeeft dat auto’s en 
voetgangers op straatniveau door elkaar hun weg moeten 
zoeken op het middenplein van de Vijzelgracht. 
Dit ongewenste ongemak werd niet naar voren gebracht. 
Ons voorstel was om een ondergrondse toegang via de 
gratis kelderruimte naar de 3 autoliften te maken. 
Dat is indertijd afgedaan als te duur, terwijl dan een geheel 
vrij voetgangersplein gewonnen wordt. Dit zou een enorme 
winst geven. 

Tijdens de laatste voorlichtingsavond werd bij opnieuw 
navragen wat openhartiger informatie gegeven. Namelijk 
dat er niet alleen een ondergrondse vloer gemaakt moest 
worden opdat de auto’s naar de liften konden rijden, maar 
dat ook de reeds aanwezige vloer op straatniveau vrijwel 
geheel nieuw gemaakt moest worden. 
De nu aanwezige vloer is niet gemaakt op de mogelijkheid 
dat er twee gaten moeten komen: één voor een helling naar 
beneden en de 2e voor een helling naar boven. Dit zou 
betekenen dat er twee nieuwe vloeren gemaakt moeten 
worden. Daarvoor zijn de kosten te hoog.

Dus krijgen we te maken met auto’s en voetgangers die door 
elkaar hun weg moeten vinden. Als deze oplossing om een 
ondergrondse toegang naar de autoliften te maken eerder 
bekend zou zijn, was dit waarschijnlijk financieel mogelijk 
geweest. De gemeente stelt dat het een voetgangersgebied 
wordt, waar de auto’s te gast zijn. Goed fatsoen zal het 
dan moeten doen. De fietsers krijgen een eigen fietspad en 
zullen dus geen overlast geven. De onlangs gereedgekomen 
verbrede stoep aan de oostkant van de Vijzelgracht is een 
aangename aanwinst voor de stad.

Carlo van Someren

Vanaf maart is het team van de Wetering Groen met hulp 
van buurtgenoten elke vrijdagmiddag in de tuin aan het 
werk geweest met het zaaien, planten en verzorgen van de 
kruiden, het wieden van onkruid, het snoeien, bemesten en 
oogsten van bloem en blad van de kruiden. Grote aantallen 
blauwe kevertjes, die zich te goed doen aan de vele soorten 
mint zijn wekelijks verzameld in potjes om later te worden 
vrijgelaten in de natuur ver van de tuin. Melde, een oud 
soort spinazie, groeit waar het maar kan tussen de kruiden 
evenals boerenwormkruid, als je ze niet een beetje in de 
hand houdt.

Tussen het werk door wordt thee gezet met wat vers 
pluksel als citroenverbena, thijm, Marokkaanse of één 
van de andere mintsoorten, zoals peper-, eau de cologne-, 
aardbeien-, bananen- en chocolade munt.
Om de belangstelling voor de kruidenpluktuin te wekken en 
levend te houden zijn ook dit jaar verschillende activiteiten 
georganiseerd.

Er was een dag in het voorjaar, de NLdoet-dag, waar 
met grote inzet van merendeels jongeren de tuin werd 
klaargemaakt voor de zomer. Op de Burendag in september 
konden buurgenoten kennis maken met de toepassing en het 
zelf bereiden van kruiden in azijn, olie, tinctuur en liqueur, 
of in gedroogde vorm verzamelen voor geurkussentjes.
Volgende jaar is er op 9 maart weer een NL doet-dag. 
Wetering Groen hoopt op hetzelfde enthousiasme als dit 
jaar. Want veel handen zijn nodig om de voorjaarscompost 
te verspreiden, de haag rond te tuin te verzorgen, maar 
ook de verschillende kruiden te voorzien van de juiste 
naambordjes, ze bereikbaar te maken door de aanleg van 
paadjes tussen de perken. 

Dan doet de kruidenpluktuin volgend jaar voor het eerst 
mee aan de Open Tuinen dagen op 15, 16 en 17 juni, om de 
tuin bij een groter publiek bekend te maken.
Op het programma staan daarnaast kinderworkshops op de 
woensdagmiddag, die we nog nader zullen aankondigen.

Maar ook buiten de tuin is Wetering Groen actief: in 
de Weteringbuurt geplaatste boombakken, die door 
buurtbewoners zijn geadopteerd behoeven onderhoud. 
Twee van de boombakken zijn weer ter adoptie omdat de 
boombakkers ervan zijn verhuisd!

Voor nu, in de donkere dagen, voorziet de tuin in iets 
mindere mate aan de kruidenbehoeften, veel is gekortwiekt, 
maar de salie staat er nog en de thijm en nog wat andere 
winterharde planten. Het blijft er sowieso een lust voor het 
oog van de wandelaar.

WETERING GROEN www.facebook.com/wetering-groen

Kruidenpluktuin in het Weteringplantsoen
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Amsterdam in Gesprek 
In het Stadsarchief worden spraakmakende gasten 

geïnterviewd over onderwerpen uit de Amsterdamse 
geschiedenis, of een actueel onderwerp wordt in 

historisch perspectief geplaatst.

Elke 1e en 3e zondag van de maand
Bv. zondag 3 december: Mata Hari in Amsterdam
Met Angela Dekker en Jessica Voeten.
De toegang is gratis, aanvang 15.00 uur.
LET OP: de capaciteit van de zaal is beperkt. 

Met de herfst op zijn retour en de winter voor de boeg, worden veel van de planten in de kruidenpluktuin voorzien 
van een laagje compost als dekentje voor de kou. Maar niet voordat de grote goudgele herfstbladeren van de 
erboven hangende plataan en de kleine grijsgroene van de wilg zijn weggeharkt uit de perken. 

Centrum-Oost

Centrum-West

Attentie! Het Centrum is tegenwoordig in tweeën gedeeld
elk deel met een eigen ‘Gebiedsplan’. 

Wonderlijk genoeg wordt nu zelfs het Leidseplein 
gerekend tot de Oostelijke Binnenstad.
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Alleen in het donker
ontwaken je ogen

alleen in het donker
je ware gezicht

alleen in het donker
is het niet donker

alleen in het donker
ben jij het licht.

( Alleen in het donker )

Erica Lastdrager

Wees de verandering die je wilt zien in de wereld.                                                   Mahatma Gandhi

LEIDSE / WETERINGBinnenk ant 80 Winter 2017

Drie gangen voor vijf euro 
voor alle Amsterdammers!

In tien buurtrestaurants door heel Amsterdam verzorgen 
deelnemers, samen met vrijwilligers van De Regenboog Groep 
bijna dagelijks diners voor mensen met een kleine beurs. 
Maar ook voor elkaar en ja, eigenlijk voor álle Amsterdammers 
die langs willen komen en eens heerlijk driegangenmenu voor 
maar €5 willen eten.

De Regenboog Groep gelooft dat er een enorme kracht zit in het 
creëren van plekken in Amsterdam waar verschillende soorten 
mensen samen kunnen komen. Onze buurtrestaurants zijn van die 
plekken, waar verschillende mensen, uit verschillende lagen van de 
bevolking bij elkaar komen om samen te koken én samen te eten. 

Els van Koeverden vertelt: “We hebben mensen kunnen plaatsen 
die al een hele tijd geen baan hadden en nu wekelijks staan te 
koken en dat heel leuk vinden. Zoals Johan, hij zat al maanden 
thuis door omstandigheden. Johan kwam drie keer als hulpkok 
meewerken en vorige week stond ‘ie als chef!  En dat is mooi, dan 
ben ik plaatsvervangend trots.”

Oók voor Vrijwilligers
De voornaamste toegevoegde waarde voor vrijwilligers is dat het 
je wereld vergroot. Je bent, kookt en eet een avondje met mensen 
die je anders niet zo snel tegen zou komen; vaak zelfs uit je eigen 
buurt. Het is niet alleen leuk, maar ook nuttig. Samen creëren we 
een setting waar kwetsbare mensen zich veilig voelen om wekelijks 
terug te komen en plezier te hebben.

Onze droom
Wij dromen van een stad waarin plek is voor iedereen. 
Waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede door 
elkaar en met elkaar samenleven en -werken. 
Onze buurtrestaurants passen perfect in dat plaatje. 

U vindt onze buurtrestaurants bij u in de buurt op:
 www.deregenboog.org/regenboog-buurtrestaurants

Reserveren kan, tot 24 uur van te voren, via 020-531 7639 of
 ikdoemee@deregenboog.org.

De jaarlijks door Paradiso georganiseerde Beurs van 
Bijzondere Uitgevers (voorheen de Beurs van Kleine 
Uitgevers) met website www.beursbijzondereuitgevers.nl 
wil de uitgaven van zelfstandige, veelal kleine uitgevers uit 
het Nederlandse taalgebied onder de aandacht brengen. 
Het gaat hier om oorspronkelijke titels die vanwege 
plaatsgebrek in boekhandels en de heersende cultuur van 
bestsellers geheel ten onrechte nauwelijks zichtbaar zijn. 
De Beurs van Bijzondere Uitgevers is uniek op dit gebied.

Gezellig druk op buurtmaaltijd 
Stadsdorp Wetering Plus

Druk was het op 1 november. Gezellig druk. Negentig 
stadsdorpsbewoners lieten zich de vegetarische 
moussaka, dit maal verzorgd door ‘Marleen Kookt’, 
goed smaken. Het toetje dat Cees Holtkamp ons speciaal 
voor deze bijeenkomst aanbood bleek een culinair 
hoogstandje. Elkaar weerzien en bijkletsen dus, ook met 
nieuwe gezichten die moeiteloos in de avond op gingen. 
Maar er was meer dan eten. 

Hoewel er binnen het stadsdorp inmiddels verschillende 
activiteiten lopen, waaronder bijvoorbeeld: leesclubs, 
stadswandelingen, de buren-hulplijn, horen we op zo’n 
avond ook graag ideeën over nieuwe initiatieven die het 
nabuurschap in de buurt kunnen versterken. 
Op de tafels lagen daartoe kleurige ‘placemats’ waarop je, 
discussiërend met je tafelgenoten, ideeën kon uitwisselen 
over nieuw te starten activiteiten. De inventarisatie leverde 
een reeks suggesties op, van bijvoorbeeld het oprichten van 
een ‘repair-café’ tot het ‘samen op salsa-dansles gaan’. 
In de komende nieuwsbrief geven we een totaal-overzicht 
met een voorstel over hoe hiermee verder te gaan. 

Bezoekers konden ook kennis maken met de vernieuwde 
website. Die stelt stadsdorpsgenoten nu ook in staat 
oproepen te doen, overbodige spullen aan te bieden of met 
elkaar in discussie te gaan. Allemaal binnen het stadsdorp. 
Bijkletsen, informatie uitwisselen, en lekker eten: een 
formule, voor herhaling vatbaar. En dat doen we ook: let 
komende lente op de flyer met de aankondiging! 

Interesse gewekt? Bezoek www.stadsdorpweteringplus.nl 
en abonneer je op de site op de digitale nieuwsbrief. 
Een aanrader!

Paradiso zondag 10 december, van 13-17 uur, toegang € 3

Het 4 & 5 mei comité 
Amstelveld/Weteringbuurt 

vraagt versterking
Afgelopen 4 mei vond er weer een bijzondere herdenking 
plaats. Harm Botje hield een toespraak en het koor 
‘Esthers Tiental’ zong prachtige liederen met na afloop 
accordeonspel. Het belangrijkste is natuurlijk dat de 
leerlingen van de school de Kleine Reus gedichten maken 
en deze voorlezen. Hier gaat een traject in de klas aan 
vooraf. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren op vele 
fronten kennis van WO II hebben en hoe dat in de huidige 
samenleving nog een rol speelt. 

Welke buurtbewoner wil meedraaien in het organiseren van 
de jaarlijkse herdenking bij ‘De Gevallen Hoornblazer’? 
We zoeken een jong iemand die de wereld van de kinderen 
en jongeren kent. 

Loes Mulders
mulders.boot@wxs.nl

Aan de voet van de enige statige iep 
in de straat, kwam in de jaren ’60 een 
speelplaats dankzij hartstochtelijke 
buurtbewoners en moeders, die het 
plaatsje toen bezetten om te voorkomen 
dat er een groot gebouw werd neergezet. 

Nu, jaren later, is het speelplaatsje nog 
altijd even geliefd in de buurt. Een aantal 
buurtmoeders nam in 2014 opnieuw een 
initiatief: het toen redelijk onopvallende 
en vaak smerige speelplaatsje kon wel wat 
meer aandacht gebruiken. 
Samen met de gemeente organiseerden 
zij de afgelopen jaren vele momenten met 
elkaar en de buurt om de speelplaats nieuw 
leven in te blazen. Seizoensbloeiers, een 
zandbak, schone tegels en buurtborrels 
zorgden ervoor dat niet alleen de kinderen 
uit de buurt maar ook vele buren er nu 
graag komen. 

Door de vervuilde grond en de verjaarde 
speeltoestellen bleef de bewonersgroep in 
gesprek met de gemeente met als resultaat: 
de speeltuin op de schop. 
Binnen enkele weken zal de speeltuin een 
grote metamorfose ondergaan. 
De grond wordt afgegraven en ververst 
en de speeltoestellen worden vervangen. 
Met behulp van een groenarchitect zal 
het plaatsje in het voorjaar van 2018 een 
geheel nieuw uiterlijk hebben gekregen.
• Wil je als buurtbewoner iets bijdragen: 
doneer een pot! Liefst van aardewerk en 
minimaal een doorsnede van 25 cm
• Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u 
contact opnemen met de projectopzichter  
Dhr. L. Koenders, via tel. 06 54982687 
of via email: lkoenders@vandertolbv.nl
De verbouwing is te volgen op:

www.facebook.com/leidsedwarstuin/ 
www.instagram.com/leidsedwarstuin

Herinrichting speelplek 
Lange Leidsedwarsstraat 156-158

Er had een huis kunnen staan of een vijf verdiepingen hoog hotel, 
maar het stukje grond in de Lange Leidsewdarsstraat bleef open. 

Aan de voorzijde is een gezellige buurthuiskamer 
ingericht. Op de tijden dat de Buitenschoolse 
Opvang is gesloten (o.a. de weekenden), is deze 
ruimte beschikbaar voor activiteiten voor en door 
buurtbewoners (t.b.v. van kinderen en volwassenen). 
Daarnaast kan de ruimte worden gehuurd door 
derden. Gebouwbeheer en ruimteverhuur wordt 
georganiseerd door welzijnsorganisatie DOCK, 
die ook een aantal vrijwilligers begeleidt bij 
buurtactiviteiten. 

Het is de bedoeling al op korte termijn een 
beperkte weekendopenstelling te realiseren zodat 
speeltuinbezoekers gezamenlijk koffie en thee kunnen 
drinken. 

Ook BSO ‘Buutvrij’ organiseert incidenteel 
activiteiten die voor de hele buurt open staan. 

•     Vrijwilligers die zich willen inzetten voor de 
buurthuiskamer of zelf activiteiten aanbieden kunnen 
zich aanmelden bij Alex Te Paske 020-622 3879 / 
06-4153 1035  atpaske@dock.nl
•     Een aanvraag om de buurthuiskamer UJK 
te huren kan worden ingediend via het digitale 
reserveringssysteem van DOCK: www.dock.nl
•     De Buitenschoolse Opvang ‘Buutvrij’is een 
onderdeel van Montris: www.montris.nl

Buurthuiskamer UJ klaren Speeltuingebouw UJ Klaren is onlangs flink verbouwd. 
De opslag voor fietsjes en ander materiaal is verplaatst naar een aparte berging. 
Hierdoor is extra ruimte beschikbaar gekomen voor de nieuwe Buitenschoolse Opvang ‘Buutvrij’. 



Waarom moeilijk doen als het samen kan?        Loesje
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De Adempauze voor mantelzorgers
Zorg combineren met gezin, school, werk en een sociaal 
leven kan een hele opgave zijn. Daarom is het belangrijk 
om de zorgtaken af en toe een paar uur te kunnen 
overdragen om overbelasting te voorkomen. 

Goed getrainde vrijwilligers van Markant kunnen uw naaste 
gezelschap houden, iets leuks met hem/haar ondernemen 
of helpen met de administratie. De vrijwilliger kan één 
of enkele dagdelen per week komen, overdag, ‘s avonds 
of ‘s nachts. Thuis maar soms ook in het verpleeghuis 
of woonzorgcentrum. Markant zet vrijwilligers in bij 
volwassenen en kinderen die langdurig ziek zijn of een 
beperking hebben, mensen met dementie, jonge moeders 
met een licht verstandelijke beperking, mensen in de laatste 
levensfase. De hulp is gratis. 

Bel of mail naar Markant, centrum voor mantelzorg:  
020 – 886 8800  |  info@markant.org

Wilt u ook iets voor een ander betekenen? 
Markant verwelkomt graag nieuwe vrijwilligers.

Hulp voor mantelzorgers in het centrum

Als u in het centrum woont, kunt u voor al uw vragen over 
mantelzorg terecht bij het Sociaal Loket van de gemeente 
Amsterdam. Zo kunt u een parkeervergunning, verzekering 
of vergoeding voor kosten van openbaar vervoer aanvragen.

Voor meer informatie:       www.amsterdam.nl/mantelzorg 
www.centram.nl

www.markant.org 
www.meeaz.nl

Markant
Markant zet vrijwilligers in om uw naaste gezelschap te 
houden of iets leuks met hem/haar te ondernemen zodat 
u wat ruimte krijgt om iets voor uzelf te doen. Voor 
mantelzorgers is er ook de cursus ‘De Zorg de Baas’. Daarin 
worden tips en handvatten aangereikt om de juiste balans te 
vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor uzelf.

MEE AZ
MEE AZ biedt directe ondersteuning aan uw naaste met een 
beperking maar ook aan u als mantelzorger.

CentraM
U krijgt individuele mantelzorgondersteuning van CentraM. 
De maatschappelijk werkers van CentraM helpen u graag 
bij vragen over financiële regelingen of vragen over hulp bij 
de zorg. 
Zij bekijken samen met u de situatie en nemen u werk uit 
handen om de zorg makkelijker te maken.
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CentraM op zoek naar vrijwilligers 
voor ondersteuning aan ouderen

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. 
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met José Kersten. Telefoon 020-557 3338. 

 E-mail josé.kersten@centram.nl 

Bewustwording en preventie van geweld 
in huiselijke kring 
Honderdduizenden vrouwen delen via #metoo hun 
ervaringen met seksuele intimidatie. Naast seksuele 
intimidatie op de werkvloer hebben veel vrouwen ook thuis 

te maken met grensoverschrijdend gedrag zoals fysiek 
of psychisch geweld. Deze vormen van huiselijk geweld 
komen vaak voor, maar vanwege angst of schaamte spreekt 
men er nauwelijks over. 
Huiselijk geweld kan iedereen overkomen ook bij mensen 
waarvan je het niet zou verwachten.
Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand 
uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen 
zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en 
huisvrienden. Er is meestal sprake van een machtsverschil.

Amsterdam stimuleert initiatieven die een bijdrage 
leveren aan de bewustwording en preventie van huiselijk 
geweld waaronder partner-geweld, kindermishandeling of 
ouderenmishandeling. Het vrijwilligersnetwerk Blue is één 
van de initiatieven dat huiselijk geweld in de eigen kring 
bespreekbaar wil maken. 
Wilt u mee helpen met de bewustwording en preventie van 
huiselijk geweld? Heeft u ideeën? Sluit dan bij ons aan! 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen 
met Dian Mekkes, tel 020-557 3338 of mail naar:

 dian.mekkes@centram.nl  

Je wordt bed♥nkt!
Op 7 december is het Nationale 
Vrijwilligersdag: Tijd om alle vrijwilligers 
in de stad (ruim 261.000!) te bedanken 
voor hun inzet. Daarom is de jaarlijkse 
‘Amsterdam Bedankt’ campagne weer van 
start gegaan, een initiatief van Vrijwilligers 
Centrale Amsterdam (VCA). 
Stuur gratis een kaartje of bloemetje naar 
een vrijwilliger die je wil bedanken. 
Ook kunnen vrijwilligers zich aanmelden 
voor heel veel leuke bedankacties.

Vrijwilligers doen veel waardevol werk en 
zetten zich soms op onzichtbare manieren in. 
Hun bijdrage is van groot belang voor vele 
Amsterdammers en voor de stad als geheel. 
Daarom verdienen ze het om rondom 7 
december, Nationale Vrijwilligersdag, extra in 
het zonnetje gezet te worden. Dat kan natuurlijk 
op heel veel manieren. Om een beetje te helpen 
biedt VCA, met haar jaarlijkse campagne 
‘Amsterdam Bedankt’, hiervoor verschillende 
mogelijkheden aan. Met als doel om samen met 
elkaar zoveel mogelijk vrijwilligers in de stad te 
bedanken. 

Kaartje, bloemetje, vrijkaarten
Ken je iemand die mooi vrijwilligerswerk doet? 
Stuur diegene gratis een kaartje of bloemetje. 
Ben jij één van de ruim 261.000 vrijwilligers 
in Amsterdam? Meld je aan voor één van de 
bedankacties op de campagnewebsite van 
Amsterdam Bedankt. Zo stellen o.a. musea, 
theaters, filmhuizen, rederijen, cafés, Artis, 
Badhuis da Costa, de Jaap Eden IJsbaan, Team 
Kappers vrijkaarten beschikbaar voor leuke 
uitjes voor vrijwilligers.

Laten we met z’n allen ons best doen om zoveel 
mogelijk vrijwilligers te bedanken!

www.amsterdambedankt.nl

Meld uw klus aan voor NLdoet 2018! 
NLdoet is dé kans om elke klus te klaren. U legt nieuwe 
contacten, er wordt extra werk verzet met nieuwe vrijwilligers 
en u zet uw organisatie in het zonnetje. Het Oranje Fonds 
ondersteunt u hierbij graag!

Elk dorpshuis en wijkcentrum kent het: klussen en activiteiten 
die belangrijk zijn, maar waar de mankracht voor ontbreekt. 
Achterstallig schilderwerk, het repareren van kapotte meubels, 
opruimen van het rommelhok of een maaltijd organiseren voor 
geïsoleerde buurtbewoners… 
Voor dat soort klussen organiseert het Oranje Fonds ook dit jaar 
weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
Doet u ook mee op 9 en 10 maart?

U kunt tot 30 januari maximaal € 400 per locatie aanvragen. 
Doe snel een aanvraag, want op = op. Op nldoet.nl leest u de 
voorwaarden en vindt u het aanvraagformulier. Iedere organisatie 
krijgt begin maart ons NLdoet promotiepakket. In februari 2018 
roepen wij heel Nederland op om tijdens NLdoet de handen uit de 
mouwen te steken. Zo maken we samen van NLdoet een succes!

Co-creatie & Participatie
Hoe denken actieve Amsterdammers over 
participatie en hoe kunnen meer burgers 
deelnemen? Dat is de vraag van de gemeente nu het 
bestuurlijk stelsel al weer verandert.  

Dus organiseerden de gemeente en wethouder Choho 
3 avonden over (burger-)participatie. Het werden er 2. 
Eén van de dilemma’s is, dat de gemeente denkt in 
gebieden, terwijl de meeste issues op de kleinere 
schaal van buurten spelen. Erg belangrijk is goede 
feedback: wat wordt er gedaan met de inbreng van 
burgers en waarom. Hoe zorgen we ervoor dat alle 
bewoners en (kleine) ondernemers kunnen meedoen 
aan participatie? Bijvoorbeeld ook de tijden en plekken 
aanpassen aan de mogelijkheden van de participanten. 
Koppelen aan een ouderavond op school bijvoorbeeld.
Bewonersloketten komen aan de orde en het blijkt 
dat de gebiedsmakelaars de contactpersonen zijn voor 
initiatieven. De meeste bewoners weten dit niet. En zo 
zijn er nog vele drempels. 

De belangrijkste uitkomsten van de 6 werkgroepen 
zijn:

- Ontmoeting! Fysiek: buurtruimtes en digitaal: 
platforms (communities). Toegankelijk zonder 
drempels voor zowel fysieke beperkingen als mentaal 
door laagdrempelig taalgebruik, zonder digitaal 
oerwoud. Toegankelijk en ontmoeting voor iedereen: 
bewoners, ambtenaren (bijv. spreekuren), ondernemers 
en politici.

- Educatie: zowel burgers als ambtenaren en politici 
leren hoe te participeren. Kennis verwerven en delen. 
Participatie is co-creatie. Kloof dichten, wederzijds 
inleven en talentontwikkeling.

- Betrekken: al meteen in het begin de bewoners 
betrekken in het besluitproces en niet pas bij het 
verplichte inspraakavondje als de tekeningen klaar zijn 
en 99,9 % al vastligt. Ook een ‘ja, tenzij’ in plaats van 
het botte ‘nee’ zal burgers beter motiveren. 
Afwijzing demotiveert. Herkenbaarheid motiveert!

Parool 16 november 2017
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Let’s dance….! 
 
In de laatste Binnenkrant van 2017 ligt een vooruitblik op 
2018 voor de hand. Er staat, zoals altijd, een hoop te gebeuren 
en naast alle reguliere zaken zullen we bovendien een nieuwe 
burgemeester krijgen en alwéér een nieuw bestuurlijk stelsel. 
Die nieuwe burgemeester mogen we met z’n allen wel succes 
wensen. Het lijkt volstrekt onmogelijk om onze zo geliefde 
Eberhard zelfs maar te evenaren. Het vraagt grote moed om de 
taak van Van der Laan nu over te nemen.
Wat betreft het nieuwe bestuurlijk stelsel verdienen we 
allemáál succeswensen. Het lijkt erop dat niemand kan 
overzien wat het helemaal gaat inhouden maar een paar forse 
bedenkingen zijn er op voorhand wel. Want met oude wijn in 
nieuwe zakken schiet niemand wat op.

Ogen en oren
De nu bestaande Bestuurscommissies van de Stadsdelen 
gaan (alweer) op de schop en zullen vervangen worden door 
‘Stadsdeelcommissies’ van (in Stadsdeel Centrum) acht gekozen 
burgers, lokaal voorgedragen/verkiesbaar gesteld (in Stadsdeel 
Centrum vier per gebied) en niet per se gebonden aan politieke 
partijen. De teams gaan het dagelijks bestuur nieuwe stijl van 
het stadsdeel gevraagd en ongevraagd adviseren. Dit advies heet 
‘zwaarwegend’. Dat dagelijks bestuur zal bestaan uit drie leden 
die worden benoemd door het College van B&W. Hoe precies, 
dat horen we na de verkiezingen. De Stadsdeelcommissie kan ook 
onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad zetten.

De leden van de Stadsdeelcommissie worden geacht te 
functioneren als ‘ogen en oren’ van de buurten waar ze uit 
voortkomen, en daartoe met bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke instellingen te praten. Ze vergaderen tweemaal 
per maand met het Dagelijks Bestuur. De vergoeding voor het 
werk is €700 per maand. Als we het goed zien gaat het om 
heel veel werk, een schamele vergoeding en veel vrijheid voor 
het stadsbestuur om naar eigen inzicht veel of weinig met de 
uitgebrachte adviezen te doen. Wie deze functie toch op zich 
neemt brengt zichzelf in een onmogelijke positie. 
Daar schieten we ook als burgers niet veel mee op. Tsja!
 
Samenwerking
We willen allemaal een slagvaardig stadsbestuur dat besluiten 
neemt die op veel draagvlak kunnen rekenen. Maar de vraag is: 
“Hoe organiseer je dat?” Hoe ziet een bestuurlijke organisatie 
eruit die het ‘belang’ dient van alle bewoners? Hoe zorg je dat alle 
informatie die nodig is voor een goede afweging van belangen 
ook werkelijk gehoord en meegewogen wordt? En hoe zorg je 
dat bewoners medeverantwoordelijk worden en zich niet langer 
kunnen terugtrekken in woede, onvrede en gemok? Kortom: hoe 
organiseer je een samenwerking tussen bestuurders en bestuurden 
ten behoeve van het algemeen belang? 
Die vragen zijn actueel sinds mensen samenleven in 
gemeenschappen. Sinds een besef ontwaakte van macht en 
machtsmisbruik, van eigen belang en belangentegenstellingen, van 
gedeelde verantwoordelijkheid en algemeen belang. 
En een antwoord is: dat kun je niet eenzijdig organiseren. 
De overheid kan de samenwerking met burgers niet afdwingen. 
Voor samenwerking zijn twee (of meer) partijen nodig. 
Die moeten samen verantwoordelijkheid nemen. 

Stapjes
Onze stedelijke overheid heeft al jaren de mond vol over “meer 
ruimte voor burgers, betere samenwerking met de burgers, betere 
voorlichting aan de burgers, meer betrokkenheid van de burgers”. 
En hoewel het moeilijk blijft, worden wel degelijk stapjes gezet 
in die richting. Pogingen gedaan. Experimenten gestart. Er zijn 
in onze stad wel degelijk bestuurders en ambtenaren actief die 
hun uiterste best doen, heel opbouwend en positief. En dat is te 
merken.
 
Vicieuze cirkel
Die acties vanuit de overheid vormen dan dus één kant van 
de samenwerking. De andere kant moeten de burgers zelf 
aanpakken. Door zich te organiseren, te informeren, te overleggen, 
standpunten te bepalen en de overheid daarover te informeren. 
De ervaring leert hoe moeilijk dat is, hoeveel hobbels en valkuilen 
er genomen moeten worden op het pad van de bestuurlijke 
belangenafweging. Hoe ingewikkeld het bestuurlijke veld 
eigenlijk in elkaar zit en hoezeer je als burger een achterstand 
hebt (kennis én ervaring) in het vaardig manoeuvreren. Maar ook 
leert de ervaring hoe gemakkelijk een overheid de besluitvorming 
kan sturen en hoe gemakkelijk dezelfde overheid, in geval van 
tegenstand, deze kan afdoen met de dooddoener: “de voorstanders 
zitten thuis”. De machteloze woede die dat dan bij de bewoners 
teweegbrengt, roept de overheid over zichzelf af. En andersom 
ervaren bestuurders dat bewoners makkelijk praten hebben 
vanuit hun deelbelang en zich niets hoeven aan te trekken van het 
algemenere belang, van beleidsafspraken of van rechtstatelijke 
grenzen. En zo staan de partijen soms met de ruggen tegen elkaar. 
Heel contraproductief. Want woede en wantrouwen bieden steeds 
minder mogelijkheden voor samenwerking. Zulk optreden creëert 
een vicieuze cirkel van onmacht en wederzijds wantrouwen. Terug 
naar af.
 
Bestuurlijk mandaat
De 45 jaar oude Buurtvereniging van de Weteringbuurt (Wetering 
Verbetering: ‘WeVe’), buigt zich al een aantal jaren over de vraag: 
hoe organiseer je zoveel mogelijk invloed en zeggenschap voor 
burgers in hun eigen leefomgeving? Een moeilijke vraag waar 
een flink aantal avonden stevig over vergaderd is. En antwoorden 
die ook al niet eenvoudig zijn. Het op te lossen probleem zit ‘m 
in het ‘bestuurlijk mandaat’. Dat heb je niet zomaar. Je kunt als 
bewoner roepen wat je wilt, maar de formele bevoegdheid om 
besluiten te nemen heb je niet. Die ligt nou eenmaal bij de gekozen 
bestuurders. Zo is dat wettelijk geregeld.
 
Zelforganisatie
WeVe wil toch maximale zeggenschap voor de bewoners en stuurt 
aan op serieuze zelforganisatie in de buurt, onder het motto: wie 
verantwoordelijkheid wil krijgen, moet hem ook nemen. 
Dat heeft als andere kant van de medaille natuurlijk weer 
een stap voor de gemeente, want: wie verantwoordelijkheid 
wil nemen, moet hem ook (kunnen) krijgen. En daarvoor is 
samenwerking met het stadsbestuur noodzakelijk. Dit alles heeft 
in de Weteringbuurt geleid tot het ‘sociocratisch experiment’, 
waarbij de bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum haar 
bestuurlijk mandaat in beginsel heeft overgedragen aan de 
bewoners van de Weteringbuurt, of eigenlijk aan de sociocratische 
kring van de Weteringbuurt. In die sociocratische kring zijn 
alle buurtbewoners voor deelname uitgenodigd en zitten ook 
andere belanghebbenden (leden van de bestuurscommissie en de

 

ambtelijke gebiedscoördinator) aan tafel. Verantwoordelijkheid 
ligt bij de deelnemers aan de ‘sociocratische kring’, die zich 
per onderwerp (casus), per straat, of per buurt organiseren. Alle 
belanghebbenden zijn welkom in de kring, die, in een aantal 
sessies, de (tegengestelde) belangen in beeld brengt, bespreekt en 
weegt. Uiteindelijk nemen alle deelnemers van de kring samen een 
besluit, dat zo geformuleerd wordt dat iedereen ermee kan leven. 
De gedachte is dat langs deze weg de bewoners van een buurt tot 
een door alle belanghebbenden gedragen besluit komen. 
Op basis van argumenten en niet op basis van stemverhoudingen. 
Want bij sociocratie gelden alle stemmen, niet alleen de stem van 
de meerderheid.
 
Organisatiegraad
De organisatiegraad die nodig is om als serieuze stem mee te 
spreken over bestuurlijke onderwerpen is hoog. Dat vraagt nogal 
wat, maar dán heb je ook wat. Dán hoef je als bestuur niet langer 
de bekende dooddoeners te hanteren. Dán zal werkelijk overleg 
mogelijk worden tussen bestuur en bewoners. Dán zullen de 
besluiten in samenwerking genomen kunnen worden en gedragen 
zijn door de buurt. Die organisatiegraad moeten de bewoners 
samen met de gemeente tot stand brengen. 
Alleen bij een hoge graad van zelforganisatie van de burgers 
kan invulling worden gegeven aan de beleden versterking van 
de directe democratie en zeggenschap in de buurten. Het verlost 
de gebiedscommissies ook van de onmogelijke taak om voor 
anderen te kijken en te luisteren. Op dat punt ligt nu de bal bij 
de bewoners. En de overheid op haar beurt kan niet verwachten 
dat die zelforganisatie en samenwerking zomaar vanzelf tot 
stand zal komen. De overheid heeft daarin een rol en een 
verantwoordelijkheid. Daaraan voorbij gaan lost de problemen 
nooit op. It takes two to tango!!
Let’s dance…. 
Om samen een beetje uit de voeten te kunnen is professionele 
begeleiding van beide partijen onmisbaar. Begeleiding en 
oefening. Die begeleiding, die allereerst de bewoners zal 
moeten faciliteren bij hun organisatieproces, missen we in 
het nieuwe bestuurlijke stelsel. De problemen van een te lage 
organisatiegraad, de bestaande frustraties over en weer, en het 
(diepe) wederzijdse wantrouwen lossen zich niet zomaar op. Daar 
is veel aandacht en inzet voor nodig. En dat kan. 
Door een heldere keuze te maken voor een ontwikkeling richting 
directe democratie. Door niet langer de onmogelijke opdracht 
te geven aan de leden van de stadsdeelcommissie om ‘ogen en 
oren’ te zijn van volkomen ongeorganiseerde burgers. Maar door 
een duidelijke opdracht aan professionele krachten te geven om 
(tegen een reëel salaris) de bewoners te helpen zichzelf goed te 
organiseren, en gelijkwaardigheid bij de besluitvorming tussen 
bewoners en de gemeente op gang te brengen.

In de Weteringbuurt leren we al aardig dansen. Kwestie van goed 
georganiseerde les, goede begeleiding en veel oefenen.

Maartje Romme, Voorzitter Wetering Verbetering
Ied ter Laan, Bestuurslid Wetering Verbetering
Bram Buijze, Bestuurslid Wetering Verbetering

Roeland Rengelink, Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum
Monique Ruimschotel, Algemeen Bestuur Stadsdeel Centrum

Gijsbert vd Lagemaat, Projectleider Sociocratisch Experiment
Pieter van der Meché, Sociocratisch Centrum Nederland

Leden van de ‘Projectgroep Sociocratisch Experiment’

Thuis in d’Oude Stadt 

Herengracht 412
De ‘Canal Grande’ in het prachtige, autovrije Venetië 
kent een collectie ‘palazzi’ om stil van te worden. 
Amsterdam, het Venetië van het Noorden, komt zeker 
op de tweede plaats met veel palazzi of dubbele huizen 
langs de ‘pronkgrachten’ Keizers- en Herengracht.

Op laatstgenoemde gracht - in 1612 genoemd naar de 
Heren Regeerders van de stad Amsterdam - wordt de 
laatste hand gelegd aan een grote verbouwing, c.q. 
restauratie van Herengracht 410-412. 
Van die twee panden is nummer 412 zo’n palazzo, één 
van de dubbele huizen die Amsterdam rijk is. 

Dit belangrijke monumentenpand, gelegen in de 
Gouden Bocht, is van de hand van bouwmeester Philips 
Vingboons (1607-1678). De voorgevel met de gangbare 
breedte van 14,80 meter is uitzonderlijk goed bewaard 
gebleven. Dat kan helaas niet worden gezegd van 
het historische interieur, dat er destijds vakkundig is 
uitgesloopt. In de monumentenwereld wordt dit een lege 
bak genoemd. 

Gelukkig is het dubbele huis nog wel in het bezit van een 
beschermde, zogeheten keurtuin met als afbakening een 
gaaf tuinhuis uit 1718-1720 in Lodewijk XIV-stijl.

Omdat zowel 412 als 410 niet langer als kantoorpand in 
trek waren, moest de gemeente er een andere bestemming 
aan geven. Het worden nu eens geen appartementen of 
een hotel, maar er is gekozen voor zorg-wonen voor 
ouderen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan 
28 luxe woonzorgappartementen met 24/7 hoogwaardige 
zorg en dienstverlening. 
Woonzorgorganisatie Domus Magnus wordt de gebruiker 
en eind december of begin volgend jaar worden de eerste 
bewoners verwacht in wat het Hendrickszhuys gaat 
heten. Het kost wel wat, maar wie wil niet haar of zijn 
laatste dagen doorbrengen op zo’n fraaie plek aan een 
hoofdgracht?

©Hans Tulleners
Schrijver/journalist/monumentenzorger

Tuinhuis van Herengracht 412
Eén van de meest monumentale tuinhuizen is dit exemplaar uit 
1718-1720. 
Het heeft een zandstenen middenpartij met drie siervazen.

Originele bouwtekening van Herengracht 412
Het fraaie pand is gebouwd naar een ontwerp van Philips 
Vingboons. Al zijn bouwtekeningen en plattegronden zijn 
bewaard gebleven, omdat zij in een boek uit 1648 en één uit 1674 
werden gepubliceerd. 
Los van de ramen en de ornamenten in het fronton is de zandstenen 
voorgevel erg goed bewaard gebleven.

foto: Drs Pieter Fischer



Een schilderij is stille poëzie en poëzie is een schilderij dat spreekt                                                     Kenneth Patchen
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Tussen Leidse- en Prinsengracht, 
Westermarkt, Raadhuisstraat, 
Paleisstraat, Dam, Rokin, 
Munt, Singel, Koningsplein en 
Herengracht
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Spuistraat wordt horeca straat
Je valt toch van je stoel! Al vanaf 1983 geldt er 
een horecastop voor buurt 6, de zuid-westelijke 
grachtengordel. Ik ben benieuwd wie hier íets van heeft 
gemerkt. Sindsdien is de horeca minstens verdubbeld, zo 
niet verveelvoudigd. 

Ook in het laatste bestemmingsplan (2013) hebben wij de 
deelraad gewaarschuwd, dat met alle uitzonderingen de 
horeca-oppervlakte opnieuw zou verdubbelen.
Het einde is nog lang niet in zicht. Half november was 
er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen tegen een 
horecavergunning voor Spuistraat 223, in de vroegere 
Tabakspaden waar nooit horeca was. Het gaat niet om één 
pand maar om 2 panden: ook nummer 225. 
Twee geschokte Spuistraatbewoners vertelden mij dat ze niet 
beter wisten dan dat hier géén horeca zou komen.
Dan blijkt uit de omgevingsvergunning voor de 
‘Tabakscluster’ dat er nog meer horeca bij mag. 
Het gaat zogenaamd om een restaurant, maar het terras, van 
welke breedte ook, mag tot 2 uur ’s nachts open blijven! 
Dus misschien net als het restaurant op de Paleisstraat: dat 
draaide niet goed genoeg en zonder enige discussie werd het 
een café.

Straks volgt het Bungehuis met een sociëteit vermomd als 
hotel. Die wil natuurlijk ook een terras. En de leeggekomen 
boekantiquariaten, wat gaat daar gebeuren? 
‘Ondernemersrisico’ roept de gemeente, zodra het hen geld 
dreigt te kosten. Maar als horecaondernemers uitbreiding 
willen “om uit de kosten te kunnen komen”, gaan de meeste 
politici zitten en geven pootjes! Alles voor de horeca. 
Dat blijkt ook uit de onwil om voor de Nieuwezijds 
Voorburgwal vast te leggen dat er geen enkele vierkante 
centimeter horeca en terras bij mogen. Ondernemersrisico 
betekent dat je een bedrijf begint op een betaalbare plek 
waar winst haalbaar is zonder het woonklimaat te verzieken.
Onlangs tekende de gemeente (Ollongren) een overeenkomst 
over branchering om winkeldiversiteit te verbeteren en 
mono-cultuur tegen te gaan. Met o.a. de Spuistraat als 1e 
proefgebied. Wanneer gaan we daar iets van merken? Nooit?
Gefeliciteerd horeca-ondernemers Spuistraat. 
Jullie willen hier graag een horeca-concentratiegebied zoals 
op het Leidseplein. Nou, jullie zijn goed op weg!

APD

Weihnachts Oratium Engelse Kerk
Kerstconcert Plantagekoor 

Plantagekoor en Vocaal Ensemble Amadeus zingen
Weihnachts oratorium deel 4 en 5 van J.S. Bach

met o.a. Ireen van Bijnen, sopraan
David Cohen, alt, Ruña ’t Hart, viool

ook muziek van D. Scarlatti en G.P. da Palestrina
koren, solisten en orkest o.l.v. Bert ‘t Hart dirigent

Zondag 17 december, 15.15, 
Engelse Kerk, Begijnhof

 € 15; gereduceerd € 13; Kinderen tot 12 jaar gratis 
www.plantagekoor.nl; www.ercadam.nl
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In herfstnummer las ik: Wij willen wonen.

Nu dat wil ik ook en doe ik ook in het centrum van Amsterdam. Echter 
ik wil ook nog gezellig wonen. Het doet mij heel veel verdriet dat de 
Spuibankjes op twee na allemaal weg gehaald zijn. 

Zogenaamd voor de overlast maar feit is dat ik er als buurtbewoner heel 
graag zit en dan allerlei gesprekken heb met zowel Piet uit de Jordaan 
die zijn verhaal van zijn overleden vrouw wil delen als Klaas, de arts uit 
Berlijn. Soms beland ik na een gesprek op het terras van Esprit. 
Zomaar om even een drankje te drinken. 

Ik heb getracht bij de gemeente aan te geven dat ik de bankjes graag wil 
behouden. Ik heb zelfs nog briefjes op de bankjes geplakt met de vraag 
te protesteren tegen het weghalen van de bankjes. Maar het is niet gelukt 
mede omdat ook niet altijd duidelijk is waar je dan moet zijn. Ik werd door 

de gemeente ook fout gestuurd. Er werd iets gezegd over een formulier 
terugplaatsing bankjes. Nu ik heb het niet gezien. 
Ik hoop dat er nog meer mensen de bankjes op het Spui missen en dat 
ze terug komen. Want wonen gaat niet alleen om wonen maar gaat ook 
om fijn wonen. En niet alleen maar om de weg van de minste weerstand 
dus bankjes weg halen ipv wat aan de overlast te doen. Want het is maar 
een kleine groep die voor de overlast zorgt en een grote groep die er veel 
plezier van heeft. En dat vind ik erg lastig te begrijpen. Ik weet zeker dat 
het gesprekje dat die man met mij en een ander man die ik even er voor 
had ontmoet over zijn overleden vrouw en dat hij met zijn ziel onder zijn 
arm liep. Van waarde is geweest. Erg jammer dat er dan voor het weghalen 
van de bankjes geen onderzoek gedaan wordt naar de meerwaarde van de 
bankjes. En de naar mij idee grote sociale functie van de bankjes. 
Niet iedereen heeft de middelen om op een terras te zitten. 

Met vriendelijke groet,
Nannette Kornman

Wat doet stadsdorp Gracht en Straatjes?
In 2018 bestaat Stadsdorp Gracht en Straatjes alweer 5 
jaar. In die 5 jaar is het Stadsdorp gegroeid tot ruim 160 
leden en is de diversiteit aan activiteiten enorm gestegen. 
Veel van deze initiatieven komen van de leden zelf. 

Op onze levendige website lees je wat er nu allemaal al 
gedaan wordt. Alle ideeën zijn welkom, zolang ze tot doel 
hebben de sociale cohesie in de buurt te bevorderen.
Tijdens de thema-avond dit najaar gaf architectuurhistoricus 
Walther Schoonenberg een leuke lezing over het ontstaan 
van de grachtengordel. Aangestoken door het enthousiasme 
van de leden geeft hij speciaal voor het Stadsdorp een korte 
cursus over de geschiedenis van Amsterdam. 

Voor de komende thema-avond is het plan een bijeenkomst 
te organiseren over de aanstaande Gemeenteraadsverkiezing. 
Het doel van deze avond is wegwijs te worden in de 
programma’s van de diverse politieke partijen. 
Houd de website in de gaten!
Lidmaatschap van het stadsdorp geeft je de mogelijkheid om 
deel te nemen aan activiteiten en zo nieuwe buurtgenoten te 
leren kennen. Daarmee versterk je je sociale netwerk. 
Wil je kennismaken met het stadsdorp? 
Kom dan naar de maandelijkse buurtborrel. 
Thema-avonden zijn ook toegankelijk voor niet-leden.

 stadsdorpgrenst@gmail.com
www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl 
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Last In First Out
Kermis op de dam

Twee keer per jaar vrolijken de lichtjes van de Kermis 
mij op wanneer ik naar de super loop. Vertier op de 
Dam in de lente- en herfstvakantie. De aankondiging 
van winter en zomer. Maar het mag niet meer.

Wat ga ik het missen! Niet alleen de veelkleurige lichten 
maar ook de vrolijke gezichten en de gezelligheid. 
Ik begrijp mezelf niet. Waarom heb ik last van al die 
drukte van al die toeristen maar niet van de kermis?
Het heeft er zeker mee te maken dat het geluid beperkt 
blijft tot de Dam. Dat er geen muziek tot ver over de 
grachten uitwaaiert zoals bij podia van ‘feesten’. 
Dat de bezoekers echt voor de kermis komen en mijn 
buurt niet belasten met allerlei vormen van overlast zoals 
rondtrekkende voetbalfans en ander evenementenpubliek. 
In verschillende stadia van dronkenschap en beneveling.

De kermis is traditie en hoort ook bij de binnenstad. 
Naar ik nu pas voor het eerst hoor hebben sommige 
andere bewoners in een andere nabije buurt hier wèl 
overlast van. Misschien kost het de politie en handhavers 
veel capaciteit, maar ook daarover heb ik nog nooit 
gehoord of gelezen. Het schijnt dat de kermis met 
steeds grotere, hogere en zwaardere attracties komt, wat 
fundamenten beschadigt en de straatsteentjes ruïneert. 
Dat is natuurlijk wel een punt. Maar is dat niet anders op 
te lossen? Ze betalen een behoorlijk bedrag.

Wat is dan wèl het argument. In het Parool van zat. 28 
oktober lees ik alleen dat Ed van Thijn het geen gezicht 
vond. Kennelijk vindt ons deelraadbestuur dat ook want, 
zelfs versneld, was dit al de laatste kermis. Snif. 
Staat het beter wanneer de Dam overstroomd is met 
vogelverschrikkers en toeristen? Mogen er alleen maar 
zeer lawaaiige evenementen plaatsvinden waar juist 
veel buitenlui en toeristen op afkomen? Is het voor 
bezoekende regeringsleiders juist niet leuk als ze in deze 
plaatselijke traditie belanden?

Mogen er straks nog wel demonstraties gehouden worden 
met actiepodia? En acties van het Rode Kruis en zo? 
Of past dat straks ook al niet in de evenementennota van 
de bestuurders? 

‘Last in’ zijn de nieuwe lawaaiige nachtelijke 
muziekpodia-evenementen en ‘First out’ de traditionele 
kermis.

Wie heeft een oplossing?
Schrijf! 

Amsterdammeren

Felix Meritis nog tot 2019 in verbouwing
Ik kwam er langs en kon deze foto maken met deze 
stralende dame. Deze avond was er een vergadering over 
de verbouwing. Wat nu de toekomst van dit monument gaat 
worden is nog niet duidelijk. De communicatie hierover 
is niet te vinden op internet. Voor buurtbewoners is het 
letterlijk een gesloten deur. Tot de heropening in 2019 kom 
je Felix op verschillende locaties in de stad tegen.

Felix@Sexyland - Het Grote Kerstmisverstand
24 december 16-17.30 € 5, Ms van Riemsdijkweg 39

Dress code: ugly Christmas sweater of strik 

Voormalig politie-posthuis

Spuibuurt nieuws
Een aantal buurtbewoners uit de nabije omgeving 

procedeert tegen de sociëteit/Soho House in het Bungehuis, 
Spuistraat 210. Bij de rechter hebben ze gewonnen. 

De bouwer bouwt nu op eigen risico, een bouwstop is niet 
afgedwongen. 

In februari komt de zaak voor de Raad van State.

De gemeente heeft de plannen voor de herinrichting van de 
Nieuwezijds Voorburgwal-Zuid vastgesteld. Nagenoeg alle 
bezwaren zijn afgewezen. Er komt wel een klankbordgroep 

en de verkeerssnelheid wordt max. 30 km per uur. 
Meer informatie: 

www.amsterdam.nl/projecten/nieuwezijds-aanpak/



                                Alle wegen gaan nergens naar toe. Volg dus een pad waar je hart in zit.                                              Toltec wijsheid
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7-4-1953 Algemeen Handelsblad, 
Onder de Keizerskroon

BINNENSTAD Ook voor de Binnenstad 
is nu een wijkcentrum in voorbereiding; 
een voorlopig comité is gevormd; er in 
zitting hebben o.a. ds J. ter Scheggert, 
pastoor P J. Aerts, commissaris van politie 
E. J. W. Rademaker, vertegenwoordigers 
van het Leger des Heils. jeugdleiders en 
afgevaardigden van de comité’s Oude 
Binnenstad en Nieuwe Binnenstad. 
Adres van het secretariaat is S. S. Hemerik, 
Nieuwendijk 84 I, telefoon 62592.
Dit comité heeft een vergadering 
uitgeschreven te houden 10 April te 20:15 
uur in De Roode Leeuw voor bestuursleden 
van veertig verenigingen en organisaties in 
de wijk. De heer J. L. van Dam, directeur 
van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale 
Zaken, zal er de wijkgedachte uiteenzetten. 
De „Binnenstad” wordt begrensd door 
Kloveniersburgwal, Gelderse kade, De 
Ruyterkade, Brouwersgracht, Prinsengracht, 
Marnixstraat, Leidsegracht, Singel, 
Muntplein en Nieuwe Doelenstraat.

Al in 1953 werd het wijkcentrum 
verwacht, maar de geboorte (25-
10-1957) vergde nog vele jaren 
van overleg in de toen nog hevig 
verzuilde maatschappij. 

Het 60 jarig jubileum van wijkcentrum d’Oude Stadt was op 26-10-2017 een goede aanleiding voor een feestelijk 
samenzijn en een historische terugblik met oud-bestuurders & -medewerkers, ‘vaste’ vrijwilligers en zovelen meer.

De wijkraad: Uitwisselen van ervaringen en standpunten met de bewoners uit de zeven verschillende buurten.

Rechts: een oude groepsfoto
 van zeven voormalige 

voorzitters van het 
wijkcentrum.

Cees Holtkamp nam 
heerlijke gebak mee.

Vlnr: Luud, Marjet, Vera, Ulrike, Paul, Peter P., Yellie en Peter C.

Het wijkcentrum als spil 
in het binnenstadsweb.

Het Poortersboek getuigt van 
buitengewoon verdienstelijke 

wijkgenoten.

De expositie over de belevenissen van het wijkcentrum biedt een berg aan historische documentatie en verslagen 
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                           Psst: Alleen dode vissen (go with the flow) gaan mee met de stroom…                                                Craftivist Sarah Corbett
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Begijnen boeken succes, 
hof eerder dicht
De toenemende drukte in de stad heeft 
ook gevolgen voor het Begijnhof. Omdat 
de Engelse kerk op het hofje tot 20.00 
uur bezoek wilde kunnen ontvangen, 
bleef de poort van het hof open van 9.00 
tot 20.00 uur. 

De toeristische druk leidde ertoe dat het 
hofje, toch een stilteplek, steeds meer en 
langduriger een rumoerige verblijfsplek 
werd. Dit terwijl er notabene in de 
oorspronkelijke huurcontracten sprake 
was van een sluitingstijd van 17.00 uur! 
Met de drukte groeide het onbehagen bij 
de bewoners en men werd het zat. De 
bewoners eisten dat er recht gedaan werd 
aan wat in het huurcontract stond. 
Onder druk van de Bewonerscommissie 
ging het bestuur van het Begijnhof 
onderhandelen met de Engelse kerk 
met als resultaat dat de poort nu om 
17.30 uur dicht gaat. Daarna gaan 
veiligheidsmedewerkers een ronde doen 
en geleiden de nog rondhangende toeristen 
naar de uitgang. Door de toevoeging van 
deze veegactie gaf de Bewonerscommissie 
akkoord aan het voorstel. Een mooi succes, 
waardoor de bewoners in ieder geval de 
hele avond van hun hof kunnen genieten.

Geisers en gaskachels
In maart van dit jaar oordeelde 
het Amsterdamse Gerechtshof dat 
Stadgenoot een aantal huurders mag 
verplichten hun gaskachel en geiser te 
vervangen door een CV installatie. 
De uitspraak is heel zuur voor de huurders 
in kwestie, die goede argumenten hadden 
waarom het in hun – veilige – situatie niet 
nodig was. Tegen het vonnis kon cassatie 
ingesteld worden, maar dat is erg kostbaar 
en de zittende huurders hebben daar niets 
aan omdat het vonnis direct uitvoerbaar is. 
Op zich is vervanging voor veel huurders 
een interessant aanbod maar niet alle 
huurders willen het. De vraag is dus of 
Stadgenoot vervanging kan verplichten. 
Stadgenoot betoogde dat geisers en kachels 
gevaarlijk zijn. De huurders voerden aan 
dat zij goede ventilatie hebben, jaarlijks 
onderhouden apparatuur en er bovendien 
koolmonoxide meters zijn. 
De wet bevat geen verbod op de 
zogenaamde open verbrandings-toestellen. 
Het Hof oordeelde echter dat het belang 
van Stadgenoot om de woningen aan te 
passen aan de eisen van deze tijd op het 
gebied van comfort en veiligheid groter is 
dan het belang van de huurders.

Vakantieverhuur aan banden
Voor het verhuren van een woning 
aan toeristen geldt sinds 1 oktober een 
meldplicht. De gemeente heeft deze 
meldplicht ingesteld om effectiever te 
kunnen handhaven en om overlast tegen 
te gaan.

Via de website van de gemeente kunnen 
bewoners met hun DigiD code de woning 
aanmelden voor vakantieverhuur. Deze 
aanmelding is verplicht. Wordt de woning 
aan toeristen verhuurd, zonder dat deze is 
aangemeld, dan kan de gemeente direct 
een boete opleggen voor deze overtreding. 
De boete kan oplopen tot een bedrag van 
€20.500.

Al jaren geleden heeft Huurdersvereniging 
Centrum gewaarschuwd voor uitwassen bij 
verhuur van woningen aan toeristen. Mede 
onder de vlag van de huurdersvereniging 
is vijf jaar geleden een digitaal meldpunt 
opgezet. Vele meldingen van overlast 
en woningonttrekking kwamen via 
dit meldpunt binnen en werden, met 
toestemming van de melder, direct 
doorgestuurd naar de gemeente. Vanwege 
de vele klachten is de gemeente gaan 
inzien dat het oorspronkelijk ingezette 
beleid diende te worden bijgesteld. De 
gemaakte afspraken met Airbnb hadden 
maar een zeer beperkt effect.

Het is jammer dat bewoners niet zelf 
kunnen checken of vakantieverhuur van 
een naast gelegen woning is aangemeld. 
Dat zou handhaven een stuk gemakkelijker 
maken, omdat overtredingen dan direct 
gemeld kunnen worden bij de gemeente. 
Echter, vanwege privacy redenen kan 
de gemeente geen lijsten publiceren. 
Wel kunnen overlast en overtredingen 
gemeld worden. Dat kan via het Meldpunt 
Zoeklicht van de gemeente of via 
telefoonnummer 14020.

Inmiddels is er ook discussie ontstaan 
over de maximale duur dat een woning per 
jaar verhuurd mag worden aan toeristen. 
Deze is nu nog 60 dagen, maar vrijwel 
alle partijen hebben zich al uitgesproken 
voor halvering van deze termijn. Overlast 
van vakantieverhuur zal dus zeker een 
belangrijk thema worden bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.

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

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 het 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

Van de regen in de drup
Heeft u dat onderduikgevoel ook? Als je 14020 
belt van de gemeente Amsterdam. Regelmatig 
bel ik 14020 voor allerlei zaken en slechts in 
enkele gevallen met resultaat. Echter, in de 
meeste gevallen het tegendeel. 
Komt u dat ook bekend voor? 

De laatste keer vroeg ik naar het Bureau 
Monumenten via 14020. Ze verbonden me door, 
kreeg geen gehoor en mij werd verstaan gegeven 
om weer wat later met 14020 te bellen. Toen 
ik vroeg of ik het nummer van de afdeling kon 
krijgen om het zelf een paar keer te proberen, 
werd mij te verstaan gegeven dat dat niet 
mogelijk was. “We mogen dat niet” was het 
antwoord. Dus na 5 minuten kostbare tijd aan de 
telefoon hangen, geen resultaat. 

Dan maar de site op en ja, daar verscheen snel 
het afdelingsnummer. Gebeld, keurig verder 
geholpen, klaar. Ook de contactpersoon van 
de betreffende afdeling verbaasde zich over 
het niet afgeven door 14020 van hun algemene 
afdelingsnummer. De vraag rijst dus dat dit 
14020 gedoe feitelijk een geldverspilling van 
jewelste moet zijn. Natuurlijk zijn er ambtenaren 
die met allerlei argumenten deze conclusie 
ongetwijfeld zullen tegenspreken, maar feit blijft 
met mijn laatste ervaring, er zeker een grond 
van waarheid is. Het wordt dus tijd dat de lucht 
gaat opklaren en de regen van klachten wordt 
verdreven door zonneschijn. Vandaar, het is de 
hoogste tijd dat 14020 eens grondig doorgelicht 
gaat worden en dat 14020 als bedoelde filter- 
servicelijn, efficiënter gaat functioneren. 
Als het niet lukt: kappen.

Wouter Perquin

Op 14 april vindt de 16e editie plaats van de 
Amsterdamse Muziekprijs, dé music battle 
voor Amsterdamse kinderen en jongeren t/m 
16 jaar die samen muziek maken.

Speel of zing jij een band, ensemble, orkest 
of koor en durf je de strijd aan met andere 
Amsterdamse muzikanten? Pop, jazz, klassiek of 
wereldmuziek - het mag allemaal! 
Deelname is al mogelijk voor groepen vanaf twee 
personen. Schrijf je vóór 18 februari in op: 
amsterdamsemuziekprijs.nl 

Alle deelnemers krijgen na de voorrondes een 
professionele video-opname van hun optreden. 
Ga je door naar de finale? Dan krijgen jullie  
extra coaching om jullie optreden nog beter 
te maken! De winnaars gaan naar huis met 
€ 500,- voor studio-opname, coaching of 
een masterclass. Er zijn in totaal vijf prijzen 
Voorrondes: zaterdag 10 maart (pop & jazz) 
en zondag 11 maart (klassiek & wereldmuziek). 
Coachingsdag finalisten: zaterdag 24 maart. 
Finale: zaterdag 14 april DeLaMar Theater 

Amsterdamse Muziekprijs 2018: inschrijving geopend!




