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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

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

Op de warmste (24) januaridag ooit startte het 2e Rondje 
Stopera. Een moeder, met kind, sprak haar bezorgdheid 
uit over de luchtkwaliteit in Amsterdam en kondigde 
alvast het volgende Rondje Stopera aan voor 14 februari.

Twee politici kwamen uit de raadszaal naar beneden. Zij 
legden uit dat die avond in de Gemeenteraad het verkeer 
centraal staat en daarmee de luchtkwaliteit. Moties werden 
aangekondigd. Tot slot sprak Dago Wellink namens het 
Longfonds; de belangenorganisatie voor longpatiënten. Hij 
wees op de gevolgen van slechte lucht en pleitte voor een 
snellere en adequate verbetering van de luchtkwaliteit.

Ondertussen was het steeds feller gaan regenen. Dat 
weerhield de aanwezigen niet om te starten met het 2e 
Rondje Stopera. Maar gedurende het lopen werd gesproken 
over het idee om de beraadslaging bij te wonen. Daarover 
werd kortstondig overlegd. Benadrukt werd dat de 
hoeveelheid verkeer minder moet, dat dat de weg is naar 
schone lucht in de stad. Een grote groep betrok de publieke 
tribune en volgde de beraadslaging. Daar werden moties 
aangenomen om voor 1 september 2018 te onderzoeken hoe 
het onnodige verkeer uit de stad kan worden geweerd.

Meer hierover vindt u op pagina 3
Op 14 februari vond het derde Rondje Stopera plaats.
Het vierde Rondje volgt op 14 maart (start 19.30).

Op 14 februari gaven de niet-partij-gebonden kandidaten 
voor het Centrum een persconferentie in het Wijkcentrum.

Meer hierover vindt u op pagina 15

MUPI’s en de Raad
MUPI’s stonden op de agenda van de raadscommissie 
Duurzaamheid als voorbereiding voor een bespreking en 
besluitvorming in de Gemeenteraad op 14/15 februari. 

De Werkgroep Buitenreclame stelt dat de vele full motion 
mupi’s met hun zeer lichtsterke en flitsende, constant 
wisselende beelden een visuele aanslag zijn op de openbare 
ruimte. Een verdere commercialisering richting Amsterdam 
Pretpark. Een ontwikkeling die velen tegen de borst stuit. 

Het tonen van bewegende beelden zou een proef zijn met 
slechts 10 mupi’s. Maar exploitant JCDecaux blufte dat de 
gemeente een miljoenenclaim tegemoet kon zien, als de 
proef niet tot een permanente vergunning leidt.

De opmerking van de wethouder dat full motion video wat 
hem betreft wel in de bufferzone Unesco Werelderfgoed als 
Damrak, Dam, Rokin, Spui en Rembrandtplein kan worden 
geplaatst is en blijft volledig in strijd met de met Unesco 
gemaakte afspraken.

Lentepunt 20 maart dag en nacht evening  

Gemeente vraagt Amsterdammers mee te denken 
over de profielschets van de nieuwe burgemeester 

Aan welke eisen, wensen en verwachtingen zou de 
nieuwe burgemeester moeten voldoen? En weegt daarop 
geschiktheid sollicitanten naar het burgemeesterschap af. 

https://mijnnieuweburgemeester.amsterdam/

Groot Waterloo moet stiller
Gelijk met het ‘Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo’ 
lag ook het ‘Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere 
waarden Wet geluidhinder’ ter visie
Het gaat allemaal wel heel makkelijk bij de gemeente. De 
geluidsherrie in het gebied Groot Waterloo is zeer hoog en 
komt door het verkeer. Voor verkeersherrie is de maximale 
‘voorkeurswaarde’ 48 dB, volgens de Wet Geluidshinder. 
Terwijl de gezondheidsnorm voor verkeer onder de 42 dB 
ligt. Er zijn uitzonderingen op die norm van 48 dB mogelijk 
tot maximaal 63 dB. Dat moet dan wel gemotiveerd worden. 
In dit bestemmingsplan is dat onvoldoende gebeurd. 
Zeker nu de gewenste norm daar nog bovenuit komt. Om 
nieuwbouw mogelijk te maken en als gemeente leges 
daarvoor te kunnen blijven vragen. 
Terwijl de oplossingen aangereikt worden (minder verkeer, 
30 KM, fluisterasfalt), maar waarvoor niet gekozen wordt. 
En het geluidsbeleid van Amsterdam op papier zegt alles te 
doen aan de herrie.
Het wijkcentrum d’Oude Stadt heeft een zienswijze 
ingediend in samenwerking met de Nederlandse Stichting 
Geluidshinder. Die zienswijze kan als voorbeeld dienen 
voor alle buurten waar nog bestemmingsplannen 
geactualiseerd moeten worden. Naast de beschrijving van 
de lokale problematiek en wensen die bewoners hebben, 
gaan de zienswijzen vooral over het onnodig verhogen 
van de geluidsnorm. De huidige verkeersherrie (24/7) is al 
ondragelijk en gezondheidsschadelijk.
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Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt

Donderdag 8 maart, 12 april
en 10 mei 20.00-23.00 uur

In de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Iedereen is welkom

www.bewonersraad1011.amsterdam/

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

Maart: 2 , 5 Wijkraad, 9  Buurtklus 10, 17 ,  20 Lentepunt, 24 ,   25 Zomertijd, 30 Goede Vrijdag, 31 ,   April: 1 Pasen, 8 ,  16 , 22  Lyriden,   

Lente 2018

Sint Antoniesbreestraat 69
www.huisdepinto.nl
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Gezicht vanaf de Oosterse Kade

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  

Muziekmatinee foto Jan van Goor

Pintotonics foto Xavier Pamplona

Steeds meer mensen weten Huis De Pinto te vinden. Ze 
komen ‘s morgen de krant lezen, bijkletsen met buren, 
boeken ruilen of in alle rust studeren in de leeszaal. 
Ongetwijfeld zien ze dan ook de kunst aan de muur en 
hoe er overdag activiteiten worden georganiseerd voor 
de buurt, zoals maandelijks een Alzheimercafé. 

Wat nog niet iedereen weet, is dat er ook ’s avonds en in 
de weekenden veel activiteiten zijn. Standaard hebben we 
maandelijks een jazz-avond, literaire avonden, op zondag 
een muziekmatinee of een koffieconcert, waarbij we 
samenwerken met het Conservatorium van Amsterdam. 

Serie Modernistische films
Dit jaar zijn de mogelijkheden uitgebreid om vaker films 
te vertonen. Daarbij richten we ons vooral op alternatieve 
films en klassiekers. Zo starten we met een serie van drie 
modernistische films. De modernistische filmmakers, 
zoals Godard, weigeren de toeschouwer een simplistische 
representatie van de werkelijkheid te tonen. Zij herinneren 
de toeschouwer aan het feit dat hij een film aan het kijken is. 
De illusie van realisme wordt daardoor opgegeven, maar de 
waarachtigheid wordt gered. 

Nieuwsbrief
En dit zijn alleen nog de programma’s die nu al bekend zijn. In de 
loop van het jaar komen hier nog diverse andere activiteiten bij, 
zoals de boekenverkoop, historische avonden en nog veel meer. 

Wil je meer weten over ons culturele programma? Neem dan een 
abonnement op onze nieuwsbrief dan krijg je iedere maand een 
overzicht. Dit gaat eenvoudig via de website www.huisdepinto.nl. 
Maar je kunt natuurlijk ook even binnenwippen 
en je e-mailadres in Huis De Pinto achterlaten. 

Geveltuinendag 2018
zaterdag 21 april 11-16 uur 

op de J.W. Siebbeleshof 
Dit jaar naast plantenverkoop en muziek 

ook informatie over natuur en milieu 
en vergroening van de buurt

Geveltuinen 2.0
De Geveltuinendag heeft een grote, enthousiaste 
achterban van buurtbewoners vooral uit de 
Nieuwmarktbuurt, en ook van de Wallen, uit de 
Lastagebuurt, Groot Waterloo en De Plantage-
Weesperbuurt. De vergroening van de stad door 
geveltuinen breidt zich gestaag uit en dat is een goede 
zaak in buurten waar niet zoveel groen is.

Het hebben en onderhouden van geveltuintjes is goed voor 
de gezondheid. Het onderhouden van de planten en het 
snoeien van de struiken brengt de bewoner op straat in 
de openbare ruimte, waar een stoet van praatgrage buren 
voorbij komt. Geveltuinen zijn goed voor de cohesie in de 
straten. Het onderhoud van het geveltuintje vraagt om een 
juiste balans tussen bereikbaarheid en veiligheid.

In de buurt is een gezonde rivaliteit tussen straten, grachten 
en pleintjes ontstaan. Wie heeft het mooiste geveltuintje van 
de buurt? Bewoners zijn trots op hun geveltuintjes. Zij laten 
zien hoe goed het vertoeven is in hun straat. 
Er zijn ook prijzen te winnen voor de mooiste geveltuinen 
van de buurt. Er zijn geloof ik 27 verschillende soorten 
‘geveltuinen’ en dus winnen velen een prijs. En dat is 
ook erg leuk. In 2017 ging de allerhoogste eer voor de 
mooiste geveltuin naar een bewoonster aan het Jonas 
Daniël Meijerplein. De Geveltuinenprijzen zijn vernoemd 
naar Auke Bijlsma en worden uitgereikt op een speciale 
bijeenkomst in Huis De Pinto. 

Bij de uitreiking van de Geveltuinenprijzen 2016 lanceerde 
Sandra Rottenberg een plan voor verdergaande vergroening 
van de buurt. Geveltuinen 2.0. Haar idee was allerlei 
versteende openbare ruimte te gaan vergroenen. Ook 
vertikale tuinen en daktuinen. Ze bracht dit naar buiten 
bij de uitreiking van de 
Geveltuinenprijzen en zij 
vond een welwillend gehoor. 
Buren waren heel enthousiast 
en al gauw waren er allerlei 
plannen. Er valt heel wat 
te vergroenen in de buurt. 
Nieuwmarkt Groen! was 
geboren. Het is altijd goed 
om te zien hoeveel kennis 
op allerlei terreinen er onder 
je buren is. In het geval van 
Nieuwmarkt Groen! zijn er 

plannen gemaakt voor vergroening van de Sint Antoniesluis, 
het Keizerspleintje, Rondje Blom-Lastagepleintje, Gassan 
Diamonds, de Nieuwe Amstelstraat en de De Ruyterkade. 
Er zijn contacten gelegd met de gemeente en de beheerders 
van de leidingen in de grond. Er zijn contacten gelegd met 
innovatieve bedrijven op het gebied van multifunctionele 
plantenbakken. En als het gaat om de gezondheid dan weet 
ieder mens dat een groenere omgeving beter is voor de mens 
en het milieu. Geveltuinen, postzegelparkjes om de hoek 
dragen in positieve zin bij aan het welbevinden van iedereen 
en alles. 
Plantenbakken zijn ook goed voor waterbeheer. Vanwege 
de klimaatverandering zal Amsterdam in toenemende mate 
getroffen worden door steeds heftiger regenbuien. Voor al 
dat water moet een oplossing komen. 
Er mag geen overstroming komen. Plantenbakken vangen 

dat regenwater gewoon op.

De Geveltuinendag zelf is na 
jaren uitgegroeid tot een soort 
buurtfeest, waar bewoners hun 
plannen smeden voor verdere 
vergroening van hun straat en 
gracht. Nu er overal geveltuintjes 
zijn, willen bewoners nog meer 
vergroening. 

www.dock.nl/geveltuinendag/

U kunt digitaal een geveltuin aanvragen met het 
‘Aanvraagformulier geveltuin’
Elk voorjaar legt stadsdeel Centrum op aanvraag 
geveltuinen aan. Een geveltuin is mogelijk als er 
voldoende loopruimte overblijft op de stoep en de 
bewoner van de begane grond het goed vindt. Vraag 
vóór 1 maart een geveltuin aan. Dan wordt de geveltuin 
aangelegd in april of mei. We halen dan een strook ter 
grootte van een stoeptegel weg voor uw huis en vullen 
die met goede aarde. Het enige wat u hoeft te doen is zelf 
plantjes kopen en uw tuin onderhouden.

U kunt ook het verwijderen van uw geveltuin regelen 
met het formulier Melding Openbare Ruimte. Kies in het 
formulier de rubriek: wegen, verkeer, straatmeubilair- 
Onderhoud stoep, straat en fietspad.

www.amsterdam.nl/geveltuin

Woensdag 7 maart: Hulp en ondersteuning bij dementie
Als de diagnose dementie is gesteld, lijkt de wereld om u heen in te 
storten. Er zijn veel veranderingen en er komt veel op u af. Op deze 
avond bespreken we waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning.

Kees Kramer Wijkcentrum Jordaan/GoudenReael 06-15584096
Noor Conijn CentraM            06-44740437

www.alzheimeramsterdam.nl

Woensdag 4 april: Hoe zorg je voor jezelf 
                                 als je zorgt voor een naaste met dementie
Als je de belangrijkste verzorgende bent van een naaste met dementie, 
is er een flinke kans dat je je eigen behoefte uit het oog verliest. 
Je wilt je naaste tenslotte zo goed mogelijk helpen. Maar als je als 
mantelzorger niet voor jezelf zorgt, bestaat het risico dat je de zorg op 
een gegeven moment niet langer aankunt. 

Het Alzheimer Trefpunt is een prettige en veilige 
plek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, 
vrienden en hulpverleners. Ook andere belangstellenden zijn 
welkom. U kunt er met lotgenoten praten over de dingen die 
u meemaakt en er is veel informatie beschikbaar. U hoeft 
zich niet tevoren aan te melden en de toegang is gratis.
 
Huis de Pinto, Antoniebreestraat 69 (vrij toegankelijk)
Inloop vanaf 19.00 uur, programma 19.30-21.30 
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Het hoogste punt | een hoogtepunt
4 januari. Het is even na drieën. Een vrouw en een meisje 
klimmen de steiger op, richting het dak. Het zijn moeder en 
dochter op weg naar een feestje. De buren én overburen van 
ons restauratieproject Rapenburg/Foeliedwarsstraat. 
Dat is niet niks qua overlast, ook al probeert het bouwteam 
het lawaai zo veel mogelijk te beperken. 
Maar áls er dan iets te vieren is -zoals nu het hoogste punt 
van de bouw- dan horen zij er zeker bij. 
Net als pannenbier en een kapfooi voor de werklui. 
Ook een schuchter zonnetje ontbreekt niet.

Pannenbier en kapfooi: een goed gebruik
De restauratie van de Foeliepanden heeft een laagste én een 
hoogste punt bereikt. De kelder van Rapenburg 93 is gestort 
en de dakplaten van de panden aan de Foeliedwarsstraat zijn 
aangebracht. Het is een goed gebruik om bij dit bijzondere 
moment stil te staan en gezamenlijk een toost uit te brengen 
met een pannenbiertje en het overhandigen van de kapfooi 
aan het bouwteam. Echt een hoogtepunt in het proces. 
Projectleider Ruth van der Puijl neemt samen met collega 
Paul Morel de honneurs waar. 
Die laatste geeft een inspirerende toelichting op de historie 
van en de plannen voor dit Joods erfgoed, waarna het 
gezelschap aan het bier kan.

www.stadsherstel.nl De nieuwe dak-etage van Foeliedwarsstraat 50-52 
met de twee originele ‘dakkapelletjes’

Kunst in 
de Buurt
Goed idee voor kunst of cultuur in je buurt? Concertje, 
tentoonstelling? Inwoners en bewonersgroepen kunnen 
daarvoor een bescheiden subsidie aanvragen bij de 
stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum.

Je kunt hierbij denken aan allerlei vormen van kunst 
en cultuur die zich op straat afspelen. Zo zijn er in de 
Jordaan/Gouden Reaal de hofjesconcerten en in Oost 
concerten in de Oosterkerk. Het stadshart organiseert 
vitrinetentoonstellingen in de Antoniesbreestraat en geeft 
bijdragen aan o.a. het grote straatfeest in de Spuistraat. 
Maar denk ook aan culturele activiteiten voor kinderen of 
een buurtwandeling voor vluchtelingen.

Wil je een culturele activiteit organiseren, hou een termijn 
van 4 tot 6 weken aan voor een beslissing. Het gemiddelde 
bedrag ligt tussen de 500 en 1.000 euro. Dat is bestemd voor 
de randvoorwaarden zoals pianohuur, het huren van stoelen, 
publiciteit en andere onkostenvergoedingen. 
- Honoraria komen niet in aanmerking. 
- het moet zich afspelen in het Centrum
- laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk 
- kleinschalig zonder winstoogmerk

Organisatie
Kunst en cultuur dichter bij de burger, snel en zonder 
bureaucratie. Daarvoor geeft Stadsdeel Centrum in totaal 
een kleine ton. Waar er eerder drie zelfstandige werkgroepen 
in drie Centrumbuurten waren, vallen zij sinds kort juridisch 
onder deze stichting. De werkgroepen uit het stadshart, 
Oost en de Jordaan blijven zelfstandig beslissen over de 
kunstactiviteiten in hun eigen buurt. Belangrijk is dat 
buurtbewoners nog vaker zelf het initiatief nemen. 
Professionele kunst valt onder het Amsterdams Fonds voor 
de Kunst.

Subsidie aanvragen:      https://kunstencultuurcentrum.nl/
en   facebook.com/KunstenCultuurAmsterdamCentrum/

Het originele dak van Foeliedwarsstraat 40

Op 10 januari stond in de Raadzaal een actief clubje 
binnenstadsbewoners klaar om de Raadscommissie 
Verkeer en Vervoer toe te spreken over het Beleidskader 
Verkeersnetten. Vooral de plannen voor de Weesper-
en Valkenburgerstraat kregen zware kritiek. Waarom 
ineens een blijvende inrichting met 2 x 2 rijbanen en dat 
benoemen als ‘Plusnet Corridor Auto’? 

“Dat kan toch niet, dat mag toch niet”, sprak Marijke Storm. 
“Er liggen twee Raadsbesluiten dat de Weesperstraat naar 2 x 1 
rijbaan gaat als de Noord-Zuidlijn rijdt; dat is dit jaar. En dan kan 
het een inrichting krijgen als aantrekkelijke stadsstraat”. Manu 
Hartsuyker pleitte voor schonere lucht in de Valkenburgerstraat en 
de mogelijkheden van een groen parklint door de straat. 

In een boeiende discussie kwamen verschillende meningen naar 
boven. Groen Links, D66 en PvdA en SP vielen elkaar bij: een 
brede route als de Weesperstraat / Valkenburgerstraat  is niet meer 
van deze tijd, er zijn al lang geleden beloften aan de bewoners 
gedaan over versmalling, de lucht is er slecht, we moeten naar 
een meer autoluwe binnenstad. Zeeger Ernsting van Groen Links 
kondigt aan een motie in te dienen.

Twee weken later staan de buurtbewoners weer klaar. De 
Gemeenteraad vergadert over het Beleidskader en de twee moties: 
over minder autoverkeer door de Weesper- en Valkenburgerstraat. 
Dus niet meer Plusnet Corridor Auto. Bij het begin van de 
vergadering liepen de bewoners rond de Stopera: sinds enige tijd 
wordt er 7 maal rond de Stopera gelopen als de Raad vergadert. In 
de stromende regen kreeg de groep steun van Zeeger Ernsting van 
Groen Links, Nellie Duindam van de SP en Dago Wellink van het 
Longfonds. Nat en nieuwsgierig werd de publieke tribune gevuld. 
De opluchting was groot toen beide moties werden aangenomen. 
Hierdoor liggen er kansen om deze straten aantrekkelijker te 
maken.

Wat gaat dit betekenen? Allereerst dat er weer aandacht is voor de 
ongelukkige situatie van een autoweg dwars door de stad. En dat 
past niet bij deze as met veel onderwijsinstellingen, zo’n 60.000 
studenten, 30.000 buurtbewoners en ruim 200 bedrijven. Te voet, 
met de fiets, met goed O.V.: deze straat wordt veel gebruikt en 
is prima te bereiken. Een bloeiende stedelijke straat, dat kan het 
worden, als het doorgaande verkeer wordt verminderd of omgeleid.

De race naar de verandering is nog niet gelopen, maar de 
moties kunnen een doorbraak betekenen voor het denken over 
gebruik en inrichting van binnenstad-oost, het begin van andere 
invalshoeken voor verkeer, leefbaarheid, luchtkwaliteit. Voor de 
Valkenburgerstraat pleit J. Vroege van D’66 om het kruispunt Prins 
Hendrikkade/Valkenburgerstraat aan te passen aan de historische 
stad en de ‘vieze lucht straat’ te ontlasten van autoverkeer. Voor 
de Weesperstraat geeft Z. Ernsting aan om de autodominantie te 
verminderen en vooral ook te kijken naar de stedenbouwkundige 
kansen die dan ontstaan, aantrekkelijk voor mensen en met schone 
lucht. Bovenal moet de samenwerking worden gezocht met 
initiatieven van bewoners, bedrijven en instellingen in de buurt. 
In september 2018 moeten de studies met de doorkijk naar straten 
met een meer menselijke maat klaar zijn.

Het is dus nog even duwen en trekken. Maar er zijn openingen om 
toe te werken naar meer verblijfskwaliteit, een goed buurtleven, 
een straat waar je naar toe wilt gaan in plaats van er uit weg te 
vluchten. En de samenwerkingen lopen al, bijvoorbeeld in het 
Samenwerkingsverband Knowledge Mile, de bundeling van 
initiatieven van de onderwijsinstellingen en bedrijven langs de as. 
Er gebeurt al veel, dat wordt nu nog intensiever. En het kan ook 
zichtbaarder worden als straks ook de straat een ander aanzicht 
krijgt. Er gloort hoop, er liggen kansen voor een aantrekkelijke 
stadsstraat.

Marijke Storm

Er gloort hoop voor Weesperstraat en Valkenburgerstraat

Ook een aardig idee? Zet het op: stemvancentrum.amsterdam.nl



Leer van de fouten van anderen.   Je kan niet lang genoeg leven om ze allemaal zelf te maken.                     Eleanor Roosevelt
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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.

Voeljefitweek in de Paasweek 26-30 maart
Een week in het teken van fit en gezond! Doe gratis 
mee aan activiteiten zoals sportief wandelen, dansen, 
badminton, gezonde lunch, een gezonde avondmaaltijd, een 
voetbaltoernooi voor de kinderen en nog veel meer. 

Hulpvraagzuil thuiszorgagenda 
Sinds kort staat naast de balie een informatiezuil voor 
alle hulpvragen. Dit is opgezet in samenwerking met de 
thuiszorgagenda, een platform dat mensen helpt om  hun 
eigen zorg te organiseren. Via de zuil kunt u makkelijk en 
snel uw hulpvraag naar de juiste zorg- of welzijnsorganisatie 
sturen. Dat gaat automatisch en de organisatie neemt binnen 
3 werkdagen contact met u op.
U kunt bv. vragen stellen over administratie, boodschappen, 
vervoer en gezelschap, of bv. slachtofferhulp.

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

Repair Café
Eerste maandag van de maand 13-15 uur
Kosten: Vrijwillige bijdrage

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

Roads Yoga
Iedere dinsdag 12.30-14.30. Gratis.
Leer ontspannen met simpele yoga houdingen.
Info en aanmelden: Marieke Starreveld 06-4673 1338
Pluspunt Doe-het-zelf inloop voor al uw vragen 
Elke maandag 9.30-11.30 uur 

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

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

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

Elke maandag heerlijke buurtstoep 
vanaf 13 uur voor maar € 1,50 zolang de voorraad strekt.

Kinder-kook-café
Elke woensdagmiddag met kinderen van groep 7/8 tussen 
14-16 uur. Elke keer wat anders, uit een ander land. 
Aanmelden via Rick Leeuwenstein, rleeuwestein@dock.nl, 
deelname is gratis.

Buurtrestaurant op de vrijdag
Bijna elke vrijdage kan rond 18.00 uur gesmikkeld worden.

Op 2 maart kookt medewerker Pim met vrijwilligers een 
mooie oosterse maaltijd uit Perzië. 
Dit menu bestaat uit pilavrijst, Kuku (groene tortilla), 
Bademjan (aubergine uit de oven), Goresht (Iraanse curry 
met lam/vega), Shirazi salade, met Iraans brood en sumak. 
Als toetje ijs met dadels en noten!  
Met foto’s en verhalen van zijn reizen in Iran door 
buurtbewoner Cliff van Dijk
18.30 uur (inloop 18 uur), Kosten € 5,- kinderen € 3,-
Inschrijven tot 28 februari 17 uur via 020-6264002, 
pvgalen@dock.nl  of de Boomsspijker balie

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

www.dock.nl/locaties/boomspijker
www.facebook.com/boomsspijker 
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Het conservatorium - elke dag muziek!
Op het conservatorium kunt u vrijwel dagelijks genieten 
van (lunch-)concerten, eindexamens, presentaties, 
openbare masterclasses en workshops door studenten en 
(gast-)docenten. De toegang is meestal gratis.
Kijk in de agenda op de website voor het programma.
Of abonneer u zich op de maandelijkse nieuwsbrief.

Oosterdokskade 151
www.consam.nl

www.youtube.com/user/consvanamsterdam

Roze Koffie-Inloop voor 50-plus LHBT-ers 
9 + 23 maart, 6 + 20 april, 4 + 18 mei en 1, 15 + 29 juni

op vrijdag 14:00 – 16:00 uur

Houdt u van roze gezelligheid? Vindt u het prettig 
gevoelsgenoten uit uw eigen buurt en (wijde) omgeving 
te ontmoeten? Wilt u uw kennissenkring uitbreiden? Dan 
bent u welkom bij de Roze Koffie Inloop. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee kun je een praatje maken met 
gelijkgestemden. Alle leeftijden zijn welkom!

Wij vragen geen geld voor de koffie, maar een kleine 
bijdrage, in de pot van het Bitterballenfonds, wordt altijd 
op prijs gesteld.

Data kunnen worden gewijzigd, let daarom op:
WWW.OUDROZEAGENDA.AMSTERDAM 

Voor meer Roze-Koffie-Inloop- locaties zie
https://derozepoort.amsterdam

Open Podium voor dichters & schrijvers
 Elke laatste zaterdag van de maand van 14.00-16.00 uur
In de Forumzaal op de 6e etage van de Centrale Bibliotheek 
aan de Oosterdokskade.
Voor iedereen die uit eigen werk wil voorlezen 
en voor iedereen die daar naar wil luisteren.
Presentator Jos van Hest, Gastheer Bas Galama.
Voorlezers kunnen zich aanmelden via

 openpodium@oba.nl
www.oba.nl

Nieuwe fietsenstalling Oosterdokskade
De fietsenstalling heeft in totaal 1600 fietsparkeerplekken 
en is 24 uur per dag gratis toegankelijk. Om te stimuleren 
dat mensen hun fiets in de stalling plaatsen heeft het 
stadsdeel de fietsnietjes op de Oosterdokskade verwijderd, 
waardoor er ook meer ruimte is voor voetgangers. 
De komende tijd zet het stadsdeel fietscoaches in om 
fietsers naar de nieuwe fietsenstalling te verwijzen.

NEMO Kennislink Live
Maandelijkse interactieve discussieavonden over actuele 
wetenschap op het dak van NEMO Science Museum op een 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
    13 maart: Controle over onze portemonnee 
Over het verdwijnen van cash en de opkomst van bitcoins.
Wie kijkt er mee in onze digitale portemonnee?
    10 april: Controle over ons voedsel 
Over kweekvlees, designer-groente en 3D-geprinte pizza’s.
Moeten we af van het idee dat voedsel natuurlijk moet zijn?
     8 mei: Controle over onze leeftijd
Over oud worden en jong blijven. Hoe oud wil jij worden? 
Kunnen we die veroudering niet eens helemaal stoppen? 
Meld je van te voren aan om zeker te zijn van een plaats.
Toegang is gratis.                 www.nemokennislink.nl/live

Eerste 24 uur gratis. in meerdere fietsenstallingen
Pathé de Munt, Paradiso, Zuidplein, Station RAI en 
Vijzelstraat.
Voor wie zijn fiets langer stalt, geldt een dagtarief van 
€1,25. Maximaal mag uw fiets 28 dagen aaneengesloten in 
de stalling staan. Parkeren van afwijkende modellen zoals 
bakfietsen en elektrische scooters is niet gratis, dit kost 
€2,50 per dag. 
Uit het oogpunt van veiligheid is parkeren met een bakfiets 
of elektrische scooter niet meer toegestaan in de stallingen 
Vijzelstraat en Paradiso.

Met blijdschap geven wij u kennis …
… van de lancering van de website van d’Oude 
Binnenstad. Want ook een buurtkrant gaat mee in de 
vaart der volkeren. Vanaf de oprichting van Wijkoverleg 
d’Oude Binnenstad in het roerige jaar 1990 verschijnt 
onze krant vier keer per jaar. 

Meer dan vijfentwintig jaar krantenhistorie vatten we nu 
samen in een overzichtelijk digitaal krantenarchief dat 
de recente geschiedenis van de Wallenbuurt in woord en 
beeld samenvat. Betekent dit dat de papieren krant gaat 
verdwijnen? Zeker niet! Een krant moet je kunnen ruiken 
en voelen. Elk nummer weer. Daarom zult u hem trouw in 
uw brievenbus blijven vinden. In de kenmerkende goede 
drukkwaliteit. Op dit moment bevat het digitale archief 
buurtnieuws, leesverhalen en adverteerders die terug te 
zoeken zijn tot het jaar 2007. Voor de jaren die daaraan 
voorafgaan, speelt het spook van de digitalisering ons 
parten. De papieren kranten zullen in de komende tijd 
nog worden gescand en toegevoegd aan het door u te 
consulteren archief. Wie de kranten van toen weer eens 
openslaat, zal zich erover verbazen hoe actueel sommige 
artikelen ook nu nog zijn, maar ook hoe de buurt door de 
jaren heen veranderde. En al die buurtgenoten, van wie we 
sommigen heel erg moeten missen. 
We nodigen u van harte uit voor een bezoek op 

www.oudebinnenstad.nl.

Op 2 maart kookt medewerker Pim met vrijwilligers 
een mooie oosterse maaltijd uit Perzië. 
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Zondag 4 maart van 14-17 uur de jaarlijkse korendag 
met optredens van het donderkoor, kamerkoor Scala, vocal 
jazzgroep Swing it!, slavisch koor Slavuj, Singer-G, koor 
Songlines, Dwarsklank, en afsluiting door het: Amsterdams 
volks-en salon orkest. Het is gratis toegang, kom op tijd, het 
belooft weer een mooie muzikale middag te worden! 

Voortbestaan Zondagschilders loopt gevaar

Door verkoop van het pand Geldersekade 101 door de 
gemeente zal de huur van onze ateliers zodanig stijgen 
of zelfs worden opgezegd, dat het voortbestaan van de 
vereniging wordt bedreigd. Vandaar onderstaande petitie 
aan de gemeenteraad.

Wij zijn een actieve 83-jarige vereniging van 450 amateur-
kunstenaars, geleid door vrijwilligers.
en constateren
• dat de huisvesting van de Zondagsschilders in gevaar komt.
Daardoor: • verdwijnt een inspirerende omgeving om betaalbare 
kunst uit te beoefenen . • brokkelt de sociale verbondenheid 
af, wat voor de oudere mensen binnen de Vereniging een 
negatief, isolerend effect zal hebben. • gaat de bijdrage van 
De Zondagsschilders aan het sociale en culturele leven in de 
Nieuwmarktbuurt verdwijnen. • verliezen onze docenten hun werk.
en verzoeken
de gemeente om alles in het werk te stellen om de ateliers van 
de Zondagsschilders aan de Geldersekade 101 te behouden, 
zodat naast de Zondagsschilders, ook de sociale en culturele 
veelzijdigheid in de Nieuwmarktbuurt blijft bestaan.

U kunt deze ondertekenen via:
https://petities.nl/petitions/ behoud-geldersekade-101-voor- 
gebruik-door-de- zondagsschilders?locale=nl

De petitie wordt op 14 maart via een grootscheepse optocht 
vanaf de Geldersekade naar het stadhuis aangeboden.

De Zondagsschilders exposeren, misschien wel voor 
het laatst, in eigen ateliers van 19 t/m 22 april
schilderijen, tekeningen, aquarellen, beelden, grafiek.
Opening donderdag 19 april om 16.00 uur.
Vrijdag tot en met zondag 12.00 – 17.00 uur
Geldersekade 101, Toegang gratis.

www.dezondagsschilders.nl

    Zorgartikelen:
    – Rolstoelen  – Rollators
    – Looprekken  – Krukken
    – Wandelstokken – Handgrepen
    – Nekkussens  – en nog veel meer

    Elektrisch Gereedschap:
   – Boormachines – Schuurmachines
   – Decoupeerzagen – Cirkelzagen
    – Hoge drukspuit – en nog veel meer

En natuurlijk blijven wij het vertrouwde adres voor al uw 
(gloei-)lampen, fittingen, snoer, stekkers, enzovoort.
   
   Vijzelstraat 27 – 35
   1017HD   Amsterdam
   020 – 6234062
   amsterdam@aurora-kontakt.nl

De Zuidertoren is uit de steigers. 
De klokken hangen er weer met 
verse hamers en klepels. Ook de 
oude speeltafel is gerestaureerd.

Luister en geniet van het spel
van onze drie befaamde beiaardiers

   Boudewijn Zwart
           Dinsdag
   12.00-12.45   Westerkerk
   14.00-14.45   Oude Kerk
   16.00-16.45   Zuiderkerk
   Bernard Winsemius
           Donderdag
   12.00-12.45   Zuiderkerk
   14.00-14.45   Munt
   16.00-16.45   Westerkerk

   Gideon Bodden
           Zaterdag
   12.00–12.45   Westerkerk
   14.00-14.45   Munt
   16.00-16.45   Oude Kerk

Natuur&Milieumarkt in het Sarphatipark.
Zondag 22 april 12.00-16.00 uur 

Inspirerende groene initiatieven en biologisch plantgoed.
Wil je zelf wat laten zien op de markt of heb je andere tips 

of ideeën? Dan horen we dat natuurlijk graag. 
Mailen kan naar Anna@NMTZuid.nl

Het door het stadsdeel voorgestelde plan is aan veel protest 
onderhevig. Toch houdt men nog vast aan de geplande 
besluitvorming: 6 maart voorbereidende vergadering, 13 maart 
de besluitvormende, met een mogelijke uitloop naar 20 maart, 
terwijl de bestuurscommissie op 21 maart niet meer bestaat …
Geachte gemeenteraadsleden, hierbij verzoeken wij u, eigenlijk: 
wij dringen er bij u op aan kennis te nemen van de nu voorliggende 
plannen en deze plannen te vergelijken met de eerder besloten 
bestuurlijke uitgangspunten.
Daarnaast vragen wij u in de nieuwe plannen te kijken naar de 
omvang en positionering van de marktplaatsen en hoe dit in de 
praktijk zal uitpakken (inclusief laden en lossen en opslag!). 
Zoals gezegd, doet de Ombudsman onderzoek naar 
onrechtmatigheden in het achterliggende proces. Nu snel een 
besluit nemen op grond van een proces met – mogelijke – 
onrechtmatigheden kan en mag toch niet de bedoeling zijn?
Wij roepen u op: zorg ervoor dat de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor het Waterlooplein- én Stopera- plan 
weer worden samengevoegd in één hand en elkaar inhoudelijk weer 
gaan versterken, zoals oorspronkelijk de bedoeling was!
U staat anders op het punt het te laten gebeuren, dat een 
economische motor, bijzondere trekpleister, sociale haven van 
Amsterdam én het laatste sjofele rafelrandje in het stadscentrum, 
gaat wegkwijnen en uiteindelijk verdwijnen. En dát in de laatste 
week van het bestaan van bestuurscommissie Centrum…

Met vriendelijke groet,
namens Marktvereniging Waterloo Anno 1885,

  M. van der Rijst, Voorzitter
(Fragment uit de brief van 29 januari 2018)

Voorlopig Ontwerp
Waterlooplein 29-11-2017
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Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Op maandag 14 mei 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

Ons hartritme en onze hersengolven hebben dezelfde frequentie als de magnetische resonantie van de Aarde.                                heartmathinstitute.org

Binnenk ant 81
C

T
vM

 2
01

7

Pakhuizen Achtergracht
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Muziekschool Amsterdam Centrum/Oost
Muziekschool Amsterdam is dé plek in de stad, waar kinderen hun 
eerste passen in een leven vol muziek kunnen zetten. De lessen 
zijn gezellig en vrolijk, met enthousiaste juffen, gespecialiseerd 
in lesgeven aan de allerkleinsten. De lessen zijn ook geschikt 
voor niet-Nederlandstalige kinderen en ouders. Ga met je kind op 
ontdekkingstocht en ervaar het plezier van samen muziek maken.

Muziek met peuters (1,5 tot 2,5 jaar en 2,5 t/m 3 jaar)
In deze cursus, die ook wel ‘muziek op schoot’ wordt genoemd, 
ontdekken kinderen samen met een ouder/verzorger het plezier van 
muziek maken. De kinderen zingen, bewegen én gaan aan de slag 
met eenvoudige muziekinstrumenten, zoals schudinstrumentjes, 
ritmestokjes en klankstaven. 

Spelen met muziek (groep 1-2)
Kinderen ontdekken in deze cursus spelenderwijs de diverse 
aspecten van muziek. Met liedjes, spelletjes en muziekfragmenten. 
Ook maken ze kennis met de notenbalk, leren zij meer over ritmes 
en maken ze zelf muziek op eenvoudige instrumenten.

Locatie: Nieuwe Kerkstraat 122
Alle cursussen vinden overdag plaats.

Meer informatie is te vinden op: 
muziekschoolamsterdam.nl

• Bewonersgroepen De NachtWacht (Rembrandtplein 
e.o.),  Amstelveld en Utrechtsestraat (i.o.) hebben de 
banden aangehaald en kijken op welke terreinen ze 
nog beter kunnen gaan samenwerken. 

Links: Bestaande toestand aan de Amstel.
Rechts: Voorstel voor de vervanging van Amstel 50 voor 

‘hoogwaardige eigentijdse architectuur’ 
bouwtekening van de projectontwikkelaar

De gevelwand van de Amstel bij de Halvemaansteeg. 
Amstel 50 is het 3de pand van links, een 19de-eeuws pand in 
bruine baksteen beëindigd door een rechte houten kroonlijst. 

foto Walther Schoonenberg

Op 19 februari deed de VVAB aangifte op het 
politiebureau Lijnbaansgracht van illegale sloop.

De VVAB heeft geconstateerd dat de eigenaar van 
Halvemaansteeg 6 en het daarmee verbonden inpandige 
pand Amstel 46 in 2014 vrijwel geheel heeft gesloopt. De 
gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum, heeft deze illegale 
sloop geconstateerd en de eigenaar opgedragen de contouren 
van het gesloopte pand te herstellen. De eigenaar heeft een 
aanvraag ingediend bij de gemeente voor de bouw van een 
groot complex (een uitgaanscentrum), mogelijk gemaakt 
door de hierboven genoemde sloop.
De Amsterdamse binnenstad is een beschermd stadsgezicht 
en de sloop van gebouwen mag niet zonder vergunning 
plaatsvinden. De eigenaar was vooraf op de hoogte van het 
feit dat een vergunning vereist was.
De VVAB vindt deze illegale sloop zo ernstig dat zij 
alsnog aangifte doet bij de politie op grond van de Wet 
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en de Wet 
Economische Delicten (WED) - wat eigenlijk de gemeente 
Amsterdam had moeten doen maar heeft nagelaten.
Bij de aangifte zullen bewijsstukken aan de politie worden 
overhandigd.

Samen Sterker
Wij-Amsterdam is een samenwerkingsverband 
van bewonersorganisaties. Wij hebben voor die 
samenwerking gekozen om zo elkaar te versterken, 
kennis en ervaringen te delen en om efficiënter te kunnen 
werken om onze doelstellingen te kunnen realiseren.

Hoewel we samenwerken en een aantal aangesloten 
organisaties vertegenwoordigd zijn in het bestuur, blijven 
alle bewonersorganisaties volledig autonoom en zelfstandig. 
We delen met zijn allen een aantal uitgangspunten en 
doelstellingen, maar soms mag een doelstelling van een 
bewonersorganisatie ook afwijken van  de collectieve 
doelstellingen.

Aangesloten organisaties zijn op dit moment:
SamenZeedijk, De NachtWacht, Comité Walbewoners 
Prinsengracht, Wetering Verbetering, Bewonersgroep 
Grachten9+, Overtoom, ikbenamsterdam, 
Rolkoffergroep, Bewonersraad Nieuwmarkt, Platform 
Bewoners van de Pijp, Rode Loper Centrumsloper, 
Comité Woonboten Prinsengracht, Leidsebuurt, 
Platform 1013 (Haarlemmerbuurt en omstreken), 
Comop - Comité Oude Pijp, Hand- en Voetboogstraat, 
De Gouden Bocht, Natuurbescherming ZO, Noord-
Jordaan, Gelderse Kade, Werkgroep VOC-Kade/
Eilandenoverleg, Buurtorganisatie 1018, Vereniging 
Belangenbehartiging Bewoners Kerkstraat en sinds kort 
de Vereniging Amstelveldbuurt.

Als in uw wijk of straat nog geen bewonersorganisatie 
actief is dan kan Wij-Amsterdam u misschien ondersteunen 
en zouden we daarna ook structureel kunnen gaan 
samenwerken. Aan de samenwerking met Wij-Amsterdam 
zijn geen kosten verbonden.

Contact met Wij-Amsterdam kan worden opgenomen via het 
e-mail adres                           WijAmsterdam@gmail.com.

Amstelkerk foto Stadsherstel

Buurtbewoners verzetten zich tegen een nieuw te bouwen 
uitgaanscomplex achter en onder de Halvemaanssteeg/
Amstel/Reguliersbreestraat. Het laatste wat de buurt 
nodig heeft is nog meer grootschalige horeca. 
Bovendien gaat de bouw ten koste van de panden op de 
Reguliersbreestraat en Amstel, zoals bv de Vlieger, papier- 
en kunstenaarsbenodigdheden. Er is al illegaal gesloopt.

• De maatregelen van de Pilot Veilig en Gastvrij 
Rembrandtplein zijn verlengd tot 1 januari 2019. 
In de tweede helft van 2018 zullen de maatregelen 
worden geëvalueerd. 
Bewoners zullen hierbij nauw worden betrokken.

• De door bewoners dringend gewenste 
fietsparkeergarage onder Rembrandtplein kan 
rekenen op brede politieke steun. 
Het besluitvormingtraject is gestart. 
Er zal nog heel wat water door de Amstel vloeien 
voordat de garage is gerealiseerd.

• Het stadsdeel heeft een ‘wildplasmanager’ 
aangesteld, die moet proberen het wildplassen terug 
te dringen. Uit pilots is al gebleken dat wildplassen 
met meer dan de helft kan worden gereduceerd door 
voldoende openbare plasvoorzieningen te realiseren 
met duidelijke bewegwijzering.

Na het afblazen van de hotelplannen boven Café Bouwman 
hebben de Kinderen van Mokum de drie verdiepingen als woning 
in gebruik genomen. Binnen was het nog een ravage door sloop.

Parool, NRC en Mug kwamen op bezoek, want dit soort 
initiatieven zijn tegenwoordig een zeldzaam verschijnsel.

Wachtrij voor coffeeshop de Boerenjongens

Maandelijks zijn er exposities in de Amstelkerk. 
Gratis te bezoeken van maandag t/m vrijdag 9-17 uur. 
Voor veel meer zie de cultuuragenda op: www.stadsherstel.nl
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Nog tot eind maart
Veronique Paquerau - schilderijen gemengde techniek

Catherine Gontier - objecten van ijzerdraad
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In navolging van de Sarphatistraat wordt het Frederiksplein 
tot aan het Weteringcircuit vanaf medio 2018 als ‘fietsstraat’ 
ingericht. Verder wordt de kruising veiliger gemaakt door het 

verplaatsen van de tramhaltes en het kleiner maken van de 
kruising met het Westeinde. Dit levert een overzichtelijker 
en veiliger gebied op. Buurtbewoners konden 30 januari 

verbeteringen aandragen op het ontwerp (o.a. parkeerplekken). 
Ook de plannen voor meer fietsplekken en groen rondom het 

Weesperplein werden gepresenteerd.  

Lente 2018

www.artacasa.nl 

Expositie   A R T A C A S A
Kerkstraat 411
31 maart t/m 21 mei 

met o.a.
Andrea Letterie, Joelle Wehkamp, Thecla Renders, 

Liesbeth Meulman, Gea slotman,
Nicole Ladrak, Berber Boom en Antje Weber

Uit de Nieuwsbrief Munt februari 2018
De afsluiting voor autoverkeer van de kop van de 
Vijzelstraat en het Singel tussen Spui en Koningsplein en 
eenrichtingsverkeer op de Amstel richting de Dam heeft 
geleid tot meer ruimte voor fietsers en voetgangers zonder 
negatieve gevolgen voor de doorstroming van autoverkeer. De 
doorstroming van de tram op de Munt is zelfs beter geworden. 

De gemeenteraad besloot op 20 december deze afsluiting definitief 
te maken. Aanvullend werd de taxiproef omgezet in een definitieve 
situatie. Taxi’s mogen in de nachten van vrijdag t/m zondag van 
01:00 – 06:00 uur over de Munt rijden. 
Er volgt nog nader onderzoek of er passende oplossingen zijn voor 
de verkeerstoename van het verkeer op de Amstel en de Nieuwe 
Keizersgracht. Ondernemers in de binnenstad wordt nogmaals 
gevraagd naar hun ervaringen met de maatregelen.

Proef openstellen Herengracht ter hoogte van Koningsplein
Wel is gebleken dat er sinds het plaatsen van de verzinkbare paal 
op de Herengracht hoek Koningsplein grote stremmingen ontstaan. 
Daarnaast geeft de politie aan dat verkeersonveilige situaties 
ontstaan op het Koningsplein. Daarom wordt de Herengracht, als 
proef, weer opengesteld voor autoverkeer. 
Half januari zijn op en rond de Herengracht diverse telslangen 
neergelegd om de hoeveelheid verkeer te meten. 
Op 1 februari gaat de verzinkbare paal op de Herengracht hoek 
Koningsplein omlaag. Autoverkeer kan vanaf dat moment weer 
doorrijden en parkeren op de Herengracht. In de eerste weken van 
februari meten we wat de gevolgen voor de hoeveelheid verkeer op 
en rond de Herengracht zijn.

Herinrichting Amstel tussen Blauwbrug en Muntplein
De werkzaamheden voor de nieuwe inrichting beginnen eind mei. 
Dat heeft tot gevolg dat het verkeer tijdelijk (ongeveer 5 maanden) 
weer vanaf de Vijzelgracht en Vijzelstraat over het Muntplein mag 
rijden.

Uw vragen kunt u stellen via maatregelenmunt@amsterdam.nl

In de winterse vrieskou is er maar weinig klandizie. 
Voor de maandagse Plantenmarkt breekt de zon door.

Sommige handelaren willen hier best wel kaas, kip, worst 
en wat-niet-al verkopen (kleding, fietsen, brood?). 

De buurtvereniging houdt het liever exlusief bij planten.

Hotel Waldorf Astoria maakte de binnentuin grondig lenteklaar.
Tegels eruit en met behulp van een hijskraan forse bomen erin. 
Bent u ook in het gelukkige bezit van een tuin, dan is het nu het 
juiste moment om overbodige tegels te verwijderen en op het 

Amstelveld waardige groene vervangers te vinden.. 

Als watermuzikant Reinier Sijpkens in zijn Notendop 
serenades speelt breekt de zon vanzelf door.

Bijna wekelijks is hij te beluisteren bij de Magere Brug,
maar ook in de Oude Gracht van Utrecht.

Voor een Ode aan de Lente of aan de Iepensneeuw
kleurrijk getooid met schiterende instrumenten

hoorn, trompet, klokkenspel, mini-orgel en vingerfluit.
 www.muziekboot.nl
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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 81

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

Café
Waterlooplein ‘77

Lente 2018
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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 t/m 18 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

Van 20 april tot 30 mei
Geen nummers maar Namen

De afgelopen jaren interviewden scholieren van onder 
meer Het Baarnsch Lyceum overlevenden van het 

concentratiekamp Dachau. 
Ze legden de verhalen vast in een herinneringsboek en 

maakten een tentoonstellingsbanier over ‘hun’ gevangene. 
Elke banier vertelt het indrukwekkende verhaal van één 

persoon, vaak met sprekende beelden.
Opening vrijdag 20 april van 16.30 tot 18.30 uur

Film op Zondag: 8 en 15 april
Jude Law als de gewone man die jong tot paus 

wordt gekozen en het moeilijk heeft met de enorme 
verantwoordelijkheid als hoofd van de Katholieke Kerk.

Steeds vijf afleveringen van 55 minuten, 
onderbroken door een lichte lunch

Aanvang 10.30 uur Toegang € 15,00 (vooruit betalen) 
Opgeven vóór 26 maart

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

7 maart Het geordende leven van Ines Conradi
Deze zakenvrouw verdraagt zelfs de minste wanorde niet. 
Onverwacht krijgt zij bezoek van haar vader die schrikt van 
haar manier van leven en besluit tot een practical joke om 
haar te veranderen. Hij huurt de grappige Toni Erdmann in 
om zogenaamd als haar personal coach de boel eens flink 
op te schudden. Regie Maren Ade, 2016
21 maart Een allercharmantste moordenaar
Tom Ripley vermoordt zijn rijke vriend Dicky en neemt 
zijn identiteit aan. Hij leeft nu het leven waarvan hij altijd 
heeft gedroomd. Als de schijnvertoning niet langer is vol te 
houden laat hij Dicky ‘verongelukken’ en via een vervalst 
testament wordt hij wettige erfgenaam. Maar dan....
Met Jude Law, Matt Damon en Cate Blanchett, regie 
Anthony Minghella, 2006

4 april Uit liefde voor Vincent
De eerste geschilderde film ter wereld, waarin 125 
kunstenaars de reis volgen die Vincent op weg naar Auvers 
al schilderend aflegde. Zij schilderden in zijn stijl de natuur 
zowel als de mensen na die Vincent onderweg schilderde. 
Als rode draad fungeert Armand Roulin, de zoon van de 
door Vincent geschilderde postbode die, op zoek naar de 
oplossing van het mysterie van Vincents dood, dezelfde reis 
maakt. Regie Hugh Welchman en Dorota Kobiela, 2016

18 april De man achter Apple
Als kind was hij al gebiologeerd door techniek. Na de 
middelbare school ontmoet hij Steve Wozniak en herkennen 
zij in elkaar de fascinatie voor computers en vooral 
voor de mogelijke innovaties. Zij richten samen met een 
geldschieter Apple Computer op. Het wordt een fiasco en 
de drie gaan uit elkaar. Jobs gaat iets heel nieuws proberen 
en zijn Apple wordt een wereldsucces. De man van iMac, 
iPod, iPhone en iPad overleed in 2011, 56 jaar oud. 
Met Ashton Kutcher. Regie Joshua Michael Stern, 2013

2 mei Russische oorlogsmisdaad
Waargebeurd verhaal. Nadat de Nazi’s in 1939 Polen waren 
binnengevallen kwamen ook de Russische troepen het land 
binnen. In 1943 ontdekten de Duitsers massagraven in de 
buurt van het dorp Katyn. Het bleek om duizenden Poolse 
officieren te gaan. Tijdens de koude oorlog en de Russische 
bezetting van Polen, heeft Rusland stelselmatig Duitsland 
hiervan beschuldigd. In 1990 heeft het Kremlin erkend dat 
het gebeurde op bevel van Stalin. 
Regie Andrzej Wajda, 2007

16 mei Lady Macbeth op het boerenland
Het is 1865 en Katherine is getrouwd met een veel oudere 
man. Zij haat haar liefdeloze huwelijk en haar koude 
schoonfamilie. Als ze verliefd wordt op een jonge arbeider 
ontketent dat een kracht in haar om met alle middelen te 
bereiken wat zij zélf wil. Het is een tragisch portret van 
een mooie, sterke en meedogenloze vrouw die vecht voor 
haar onafhankelijkheid in een door mannen gedomineerde 
wereld. Met o.a. Florence Pugh, Cosmo Jarvis en Paul 
Hilton. RegieWilliam Oldroyd, 2017

4 Mei
Bijeenkomst na de Dodenherdenking vanaf 20.30 uur.
Van 21.00 tot 22.00 uur wordt de documentaire de Reis 

van Van Eijsden getoond. Berend Katz volgde het spoor 
van de lange tocht die zijn overgrootvader Gommair 

van Eijsden tussen 1943 en 1944 maakte van Vught via 
Natzweiler naar Dachau, waar hij werd vermoord. Gommair 

was een verzetsheld die joden hielp onder te duiken.
Berend is zelf aanwezig bij de discussie na afloop.

Ook kunt u de expositie Geen nummers maar Namen 
bezichtigen

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

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?

14 maart Amsterdam, het centrum van het universum
Willem Bustraan, oud-studieleider natuurkunde HvA 
Bij een wandeling door Amsterdam word je onder-
gedompeld in een zee van vrijheid, zowel in politieke 
als wetenschappelijke zin. Een ontmoeting met Anton 
Pannekoek (1873-1960), politiek theoreticus en sterren-
kundige, is een begin van een verdieping in mens- en 
wereldbeeld.

28 maart Geheimen van de prehistorie
Marie-José Bentinck, docente prehistorie Wat als de 
geschiedenisboeken ons maar de helft vertellen? Wat als er 
in de prehistorie verfijnde culturen waren waarin man en 
vrouw egalitair samenleefden? Het is tijd om het oude beeld 
van de prehistorie in ons collectieve bewustzijn te herzien. 
Dat levert belangrijke lessen op voor ons leven in deze 
eeuw.

11 april 100 Jaar Aardappeloproer
Mieke Krijger, directeur Jordaanmuseum
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de honger in de 
Amsterdame volksbuurten een sluipmoordenaar. Op 27 
juni 1917 leegden vrouwen in de Jordaan een schuit met 
aardappelen. Ook elders werd geplunderd. Het leger schoot 
op de bevolking. Er vielen 9 doden en 114 gewonden.

25 april De Noord-Koreaanse kernbom
Dick Leurdijk, oud-medewerker Clingendael
Zorgen om het nucleaire programma van Noord-Korea 
waren beeldbepalend voor de geopolitieke spanningen in 
2017. Vrees voor de inzet van kernwapens bij een conflict 
tussen NoordKorea en de V.S. Het tromgeroffel is met de 
Olympische Spelen geluwd, maar voor hoelang? Tijd voor 
een tweede uitleg. 

9 mei Engelandvaarders
Jos Sinnema, tekstschrijver & journalist
Tieners waren Ernst en Jaap toen ze in 1942 in een kano 
naar Engeland probeerden te komen. Voor ze ‘s nachts 
stiekem vertrokken, postte Jaap een brief aan zijn ouders. 
‘Maak je niet in het minst ongerust, want als er iets goed en 
lang is voorbereid, dan is het dit wel. Dag hoor!’

23 mei De Memoires van luchvaartpionier Jan Bach
Boudewijn & Govert Jan Bach
De sprekers vertellen over hun vader, luchtvaartpionier, 
oorlogsheld, tandarts, generaal luchtmacht, directeur KLM 
en tegenstander van Prins Bernard. Een vliegtuig in de tuin 
bij het ouderlijk huis, dat in 1920 naar Indië had moeten 
vliegen was richtingbepalend voor zijn leven.

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. 

SPONSORSBinnenk ant 81 Lente 2018

Het zijn lessen vol dans, lekker swingende 
muziek, actief bezig zijn en bovendien je 
creativiteit en fantasie aanspreken. 
Met of zonder ervaring, met of zonder 
fysieke beperking, iedereen kan meedoen. 
De moderne danslessen worden gegeven 
door professionele en enthousiaste 
dansdocenten met een groot hart en oog voor 
persoonlijke mogelijkheden. Ook worden er 
regelmatig muzikanten uitgenodigd om live 
te komen spelen tijdens de dansles.

De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Maandag van 16.00 – 17.30

Wladimir Dance Studios, 
Lijnbaansgracht 166

Dinsdag van 10.30 – 12.00
Donderdag van 13.30 – 15.00

www.danceconnects.nl

Still Moving! -Moderne dans voor senioren vanaf 60 jaar. Wie het leuk lijkt om via 
moderne dans buurtgenoten te ontmoeten, is welkom bij de Still Moving-danslessen. 
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Een film vol milieu-oplossingen om zelf te doen:    ‘Normal is Over - the movie’                van Renée Scheltema

LEIDSE / WETERING Binnenk

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

Werkzaamheden rond Leidseplein
De eerste helft van het vernieuwde Leidseplein is klaar! 
Inclusief betonnen blokken om joyriders te ontmoedigen. 

Voetgangers en fietsers hebben hier nu meer 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.

Commiezenhuisje Weteringpoort
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Opfrissen vernieuwde Leidsedwarsspeeltuin
Lange Leidsedwarsstraat 152 

Zaterdag 10 maart 14:00 - 17:00

Deze winter onderging de Leidsedwarstuin een 
metamorfose! Nieuwe speeltoestellen en tegels en mooie 

planten in verse grond. Kom het zien en help mee de potten 
te vullen met bloeiers en eetbaar groen. Ook gaan we een 

aanbouw aan het schuurtje bouwen. Voor kinderen is er ook 
genoeg te doen om de speeltuin verder op te vrolijken.

Nu is het Kleine-Gartmanplantsoen aan de beurt
De komende drie jaart wordt hier gewerkt aan een 

ondergrondse fietsenstalling met 2.000 plekken.
Fase 1 - ‘Kabels en Leidingen’ is al gestart. 

Fase 2 - ‘Bouwkuip Noord’ begint pas in 2019.
Naar verwachting is Fase 4 afgerond in 2021.

De duiker onder het Leidseplein moet wijken om de 
fietsenstalling te kunnen realiseren. Daardoor wordt 
het water van de Lijnbaansgracht aan de kant van de 
Zieseniskade doodlopend. Volgens Waternet blijft de 

waterkwaliteit voldoende, maar zijn er wel anti-drijfvuil-
maatregelen nodig aan de kant van de Melkweg. 

Daar komt boven de Lijnbaansgracht een enorme vlonder 
als stalling voor 510 fietsen en opgang voor de Melkweg. 

Uitvoeringsplan Vijzelstraat
Regeling Risicovolle Projecten 11 december 2017

2019 Start uitvoering. 2021 Uitvoering gereed.

Voetgangers krijgen brede trottoirs. Fietsers een eigen 
fietsstrook. Eén tram blijft rijden met een nieuwe halte 
bij het Muntplein. Auto’s rijden straks met de tram mee. 
De drie bruggen over Herengracht, Keizersgracht en 
Prinsengracht worden gerenoveerd. 
Dit alles kan in zo’n 2,5 jaar, als de tram ten minste één 
jaar niet over de Vijzelstraat rijdt, waarbij gekeken 
wordt naar vervangend vervoer.

Fietsers en voetgangers kunnen gedurende de hele periode 
door de straat met, waar nodig, een hulpbrug. 
Het autoverkeer kan voor een groot deel van de tijd blijven 
rijden. En we proberen de panden aan de grachten zo veel 
mogelijk bereikbaar te houden voor autoverkeer. 
We proberen omleidingsroutes tot het minimum te beperken 
en streven ernaar twee van de drie rondvaartroutes tussen 
Amstel en Leidsegracht beschikbaar te houden.
De Brandweer accepteert tijdens de uitvoering één rijstrook 
voor nood- en hulpdiensten. Tijdens evenementen eist de 
brandweer twee keer één rijstrook. Dit kan ten koste gaan 
van de laad- en losstrook. Per evenement worden daarom 
afspraken op maat gemaakt.

Risico’s
De belangrijkste risico’s zijn de volgende:

- We werken dicht tegen de kademuren aan. Als blijkt dat 
  die in slechte staat zijn, moeten ze worden hersteld. 
  We houden daarom goed contact met de eigenaar/beheerder
   van de kades.

- Funderen boven de metro is voor iedereen spannend. 
  Het is de eerste keer en ‘Metro en Tram’ is zeer kritisch en 
  voorzichtig. De voorgestelde aanpak moet door hen worden
   getoetst op de gestelde eisen. Om die reden maken we 
  een referentieontwerp op basis waarvan de eisen al vooraf
   duidelijk meegegeven kunnen worden bij de aanbesteding.

- Er zijn veel eigenaar/beheerders in het gebied, denk 
  aan de kabels en leidingen, de bruggen, het tramspoor, 
  de metro, verlichting etc. We proberen vooraf goede 
  afspraken te maken over de eisen die zij aan het werk 
  stellen en tijdbuffers in het proces op te nemen zodat hier 
  geen vertraging uit ontstaat.

- Het werk aan kabels en leidingen gaat altijd gepaard met 
  onzekerheden (meer verleggingen dan gepland, schade 
  tijdens het werk, niet correcte locatie leidingen). Dit 
  kan leiden tot vertraging en hogere kosten die niet altijd 
  verhaalbaar zijn op de kabel-en-leiding eigenaren.

- De renovatie van de brug over de Keizersgracht is het 
  meest ingrijpend. Deze brug moet in zijn geheel worden 
  gerenoveerd/vernieuwd. Als dit werk tegenvalt en langer 
  duurt, heeft dit consequenties voor de rondvaart. Door 
  de bereikbaarheid via de grachten te modelleren, zijn we 
  voorbereid op verschillende situaties.

- Door de complexiteit van het project, de raakvlakken 
  tussen contracten en omgevingsprojecten en de benoemde
  en onbenoemde risico’s, bestaat er kans op vertraging op 
  het kritieke pad van de projectplanning. We nemen 
  daarvoor voldoende buffers op.

- Er is veel werk in de markt. Hoewel we inschatten dat er 
  voldoende geïnteresseerde marktpartijen zullen zijn, is dit 
  een risico.

- Ondanks dat er nauwgezet onderzoek is gedaan kan tijdens
  de uitvoering blijken dat toch de gehele brug 30 moet 
  worden aangepakt. Daar houden we rekening mee, maar de
  kans daarop wordt wel zeer laag ingeschat.

- De afwegingen tussen de eisen en wensen van de 
  omgeving en de maakbaarheid en betaalbaarheid van een
  project zijn complex. Een uitvoeringsproject geeft altijd
  overlast, dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen, 
  maar dat kan niet voor iedereen en niet tegen elke prijs.

- Tot slot kan het zo zijn dat de parkeergarage Kalvertoren 
  beperkter bereikbaar is. We bespreken dit met hen en 
  maken afspraken over hoe omzetderving aangetoond 
  wordt.

De totale kosten zijn geraamd op € 30,5 miljoen.

Zo’n 200 unieke foto’s van concerten en artiesten, van 
feesten en bijzondere bijeenkomsten en van de vele 
bezoekers worden afgewisseld met herkenbare posters. 
Ook klinken er authentieke muziekopnames uit Paradiso 
en vertellen bezoekers, artiesten en medewerkers in een 
audiotour over hun belevenissen in de poptempel, die op 
30 maart 2018 officieel 50 jaar bestaat.

Hippe en rebelse jeugd kraakte in 1967, na de summer 
of love, de verloederde verlaten kerk, maar moest al snel 
weer vertrekken. De eerste Paradiso avond op 30 maart 
1968 was ‘uniek, geestverruimend en adembenemend’. 

Bij de door de politie gedoogde huisdealer was hasj en 
wiet te koop. Paradiso werd een magneet voor jongeren. 
Regelmatig stonden wanhopige ouders in de hal op zoek 
naar hun weggelopen kind. Maar Paradiso was meer dan een 
poptempel met goede muziek. Het was ook een creatieve 
speeltuin met kindermiddagen, macrobiotisch eten, theater 
en erotische underground films.

Tentoonstelling 50 jaar Paradiso
30 maart t/m 19 augustus Amsterdam Museum

Van het hippietijdperk, langs de punkjaren 
tot aan de dancefeesten. En alles daartussen

Foto Adri Hazenvoet 1970 Poster Willem de Ridder 1968

Hippiezaal Foto Adri Hazenvoet 1971

De tentoonstelling wordt gemaakt in samenwerking met 
Paradiso, Hester Carvalho die het boek ‘Paradiso 50 jaar’ 
schreef, en de VPRO die een podcast maakt.
Amsterdam Museum, Kalverstraat 92

www.amsterdammuseum.nl

Nog even volhouden. Dan komt een einde aan de 
maandenlange ellende op het Weteringcircuit en mogen de 

verkeersregelaars en wegwerkers elders fijnstof happen.
Maar volgend jaar is de Vijzelstraat 2,5 jaar aan de beurt.

Binnenkort verdwijnt dit water onder een fietsvlonder

De Lijnbaansgracht heeft een ondergrondse verbinding 
onder het Kleine-Gartmanplantsoen, Leidseplein en 

Stadsschouwburg. Het is een functionerend onderdeel van 
de waterstructuur van de Amsterdamse binnenstad. 

De gracht, inclusief walmuren, bestaat ondergronds nog 
steeds. Bij het besluit in maart 2014 voor de fietsgarage 

onder het Kleine-Gartmanplantsoen eiste de gemeenteraad 
nog een persleiding ter vervanging van de duiker.

Over drie jaar staan deze fietsen ondergronds
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Ik ben het water
en de wind
het enig kind 
dat aan uw voeten 
zinkt
doordrenkt van geseling
uwer ogen
die mij niet zagen
mij niet zien
mij nooit 
konden laten slagen
in waar het mij om ging.

Sissend van vuur
vervlogen jouw ogen
grauwe rook
steeg op 
en daalt neer 
in het voortdurend later
dwaal je
door oneindig water
je blik bleef blauw.

Stuwend
tegen de golfslag
van aangespoelde wind
vaart 
klein
alleen een kind.

( Grondslag )

Erica Lastdrager

Ga zelf denken! Je hersens inzetten waar je hart voor voelt, helpt nieuwe oplossingen vinden.

LEIDSE / WETERINGBinnenk ant 81

Stadsdorp 
Weteringplus 
vol plannen 
het voorjaar in
De buurtmaaltijd afgelopen november, was ook dit keer 
weer een groot succes. Heerlijk eten, informatie, plannen, 
maar vooral gezellig bijkletsen. Precies de mix zoals we 
die ons voorstellen. Voor herhaling vatbaar! 

In aansluiting hebben zich veel buurtgenoten aangemeld 
voor deelname aan lopende activiteiten (lees- film-museum- 
wandel clubs) of nieuw te starten activiteiten. 
Zo zullen komende week Salsa lessen starten onder leiding 
van een ervaren leraar. 

De voorbereidingen voor de start van een maandelijks 
repaircafé in het speeltuingebouwtje in het Tweede 
Weteringplantsoen vorderen gestaag. De gemeente stelt 
een ruimte in het gebouwtje beschikbaar als “buurtkamer”. 
Wij gaan na of het stadsdorp daar bij tijden gebruik van 
kan maken. Een “Leergang Technologie-in-huis” staat in de 
steigers.

En verder? In april zal een er weer een iPad cursus worden 
gehouden. Daarnaast gaan in het “digitaal trefpunt” 
deelnemers 1x per maand, onder begeleiding, zelf op zoek 
naar de oplossing van problemen die ze zijn tegengekomen. 

Themabijeenkomsten zullen er ook dit voorjaar weer zijn:
In februari en maart organiseren we bijeenkomsten met het 
thema: veiligheid in - en om de eigen woning (brand, resp. 
inbraak). Daarbij zullen brandweer en politie een bijdrage 
verzorgen.

En weer een buurtmaaltijd? Plannen worden gesmeed. 
We zoeken een moment en mooi thema. 
Ideeën en assistentie zijn welkom! 
Kortom: vol goede moed het voorjaar in. 

Blijf ons volgen. 
Bezoek onze website www.stadsdorpweteringplus.nl 
en abonneer je via de site op de digitale nieuwsbrief. 
Een aanrader! 

Amsterdam in Gesprek 

In het Stadsarchief worden elke 1e en 3e zondag van 
de maand spraakmakende gasten geïnterviewd over 
onderwerpen uit de Amsterdamse geschiedenis.

De toegang is gratis, aanvang 15.00 uur.
 LET OP: de capaciteit van de zaal is beperkt. 

4 maart:  Na de oorlog weer samen aan tafel
  Met Hanneke Groenteman en Lex Kater
18 maart: Het leven van Jan Schaefer
  Met Louis Hoeks (biograaf Jan Schaefer)
15 april:   De religieuze rebellen van de Vrije Gemeente 
  De vergeten oorsprong van Paradiso
  Met Raymond van den Boogaard
6 mei:       De sigarenfabriek van Isay Rottenberg
  Een Joodse Amsterdammer in nazi-Duitsland
  Met kleindochters Hella en Sandra Rottenberg

www.amsterdam.nl/stadsarchief
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Waarom deze garage?
Met de aanleg van deze garage wordt de 
openbare ruimte in de omgeving verbeterd 
door het opheffen van parkeerplaatsen. 

Stadsdeel Centrum heeft een concreet plan voor 
herinrichting van de Kerkstraat, en komt dit jaar 
met een opheffingsplan waarin wordt aangegeven 
waar parkeerplaatsen worden opgeheven. 
Het gaat dan om de Kerkstraat tussen Spiegelstraat 
en Reguliersgracht (al opgenomen in het MIP), 
Fokke Simonszstraat, Weteringbuurt/Looiersbuurt 
en de Weteringschans.

Bij een 1-op-1 opheffing gaat het om ongeveer 
170 parkeerplaatsen die op straat worden 
opgeheven en ten goede komen aan de openbare 
ruimte. Er komen 250 nieuwe plekken in de 
garage. Omdat er eerder al 80 parkeerplekken zijn 
opgeheven voor de bouw van het metrostation, de 
Weteringschans en de herinrichting door de Rode 
Loper, resten er nog 170 plekken. 
We gaan al jaren uit van een volautomatische 
garage. In 2003 is de opdracht gegeven voor de 
uitsparingen voor de lifthuisjes in het casco van 
metrostation Vijzelgracht.

Boombakkers in het zonnetje
De behoefte aan groen in de binnenstad is enorm. De 
bereidheid van bewoners in de Weteringbeurt om de 
boombakken zelf te beheren is een tastbaar bewijs 
daarvan. Niet alleen dragen ze bij aan de vergroening 
en opfleuring van de buurt, ze leveren de gemeente een 
aanzienlijke besparing aan onderhoud op.

Vier jaar geleden werden de twintig boombakken van 
de gemeente in de dwarsstraten van de Weteringbuurt 
‘geadopteerd’ door bewoners, die ze tot een eigen tuintje 
omtoverden voor hun huis. Er kwam een heus contract met de 
gemeente en bewoners mochten de bakken zelf beplanten mits 
ze ze onderhielden en regelmatig water gaven. 

In het kader van de NLDoet dagen (www.nldoet.nl/klus 
29943) dit voorjaar wordt de bijdrage van deze bewoners in 
het zonnetje gezet. Samen met de Meisjes van de Bloemen 
in de Weteringstraat 26 (www.demeisjesvandebloemen.nl) 
organiseert Wetering Groen op vrijdag 9 maart van 14 tot 
18 uur een middag waarbij ze een handje geholpen worden 
om hun boombak op te schonen en beplanten voor het nieuwe 
groeiseizoen.
Dankzij een bijdrage van het Oranjefonds kunnen zij op 9 
maart vanaf 14 uur biologische compost, planten en zaadjes 
bij de werkplaats van de Meisjes van de Bloemen ophalen 
voor hun boombakken. Ze krijgen hulp van vrijwilligers die 
meedoen met de NLDoet actie terwijl Wetering Groen zorgt 
voor gereedschap en een warm tussendoortje.
Bij de herinrichting van de Nieuwe Weteringstraat dit 
voorjaar zullen er een aantal boombakken bijgezet worden 
aan het einde van de straat bij de Lijnbaansgracht. Bewoners 
die belangstelling hebben om een van de boombakken te 
‘adopteren’ kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen 
naar Wetering Groen 

weteringgroen@gmail.com.
weteringbuurt.nl/organization/2551/wetering-groen

Dit monument is een eerbetoon aan de 30 politieke 
gevangenen die hier op 12 maart 1945 bij wijze van 
represaille door de bezetter zijn gefusilleerd.

Op 10 maart 1945 viel de Sicherheitsdienst een pand aan de 
Stadhouderskade binnen. Hier bevond zich de centrale post 
van een illegale verzetsgroep, opgericht door Jacoba van 
Tongeren. Alle leden van de groep hadden een codenummer 
dat was vastgelegd in een register. De ‘sleutel’ voor het 
register was in de tuin van het pand begraven. 
Op 11 maart 1945 drongen enkele verzetsleden daarom 
het pand binnen. Een vuurgevecht ontstond en de SS 
Hauptscharführer Ernst Wehner werd dodelijk getroffen. 

Als vergelding werden de volgende dag 30 gevangenen 
uit het Huis van Bewaring overgebracht naar het Eerste 
Weteringplantsoen. Voor de ogen van honderden 
Amsterdammers die van de bezetter moesten toekijken, 
werden de gevangenen met drie salvo’s geëxecuteerd. 

Er zal een toespraak door Heikelien Verrijn Stuart bij het 
monument gehouden worden. Haar grootvader Abraham 
Abas van moeders kant was actief in (verzets)Groep 2000,  
Het koor Cambiata zingt voor de 2 minuten stilte een 
aantal liederen. Daarna zal de Last Post door de trompettist 
Rende Luitjes gespeeld worden. Na de twee minuten stilte 
en tijdens de bloemlegging lezen leerlingen van De Kleine 
Reus verhalen voor en is er muziek van Rob Vlaar.

Programma CinéMax
Zaterdag 31 maart van 12.00 - 16.00 uur, gratis toegang.
In de grote zaal van het Max Euwe Centrum tonen we 
deze middag drie interessante documentaires:
12.00 – 13.15 uur: De stelling van Foreest (2017).
Een documentaire over het schaakgezin Van Foreest. Jorden werd 
in 2016 kampioen van Nederland, terwijl jongere broer Lucas en 
vooral zusje Machteld ook hard op weg zijn om de top te halen.
13.20 – 14.35 uur: Magnus (2017)
“Van wonderkind naar schaakgenie”. In deze documentaire komen 
veel beelden uit de jeugd van Magnus Carlen aan bod. We volgen 
zijn carrière totdat hij wereldkampioen in India werd.
14.40 – 15.50 uur: The Polgar Variant (2014)
Een schaakdocumentaire van de Israëliër Yossi Aviram over de 
Polgar-zussen, waarin een fraai historisch beeld wordt gegeven 
van het levensdoel vader Laszlo Polgar om een vrouwelijke 
wereldkampioen schaken op te leiden. 
Beelden uit de carrières van de drie Polgars worden afgewisseld 
met interviews met diverse betrokkenen. Saillant detail is het feit 
dat Judith, de jongste en meest succesvolle van de drie zussen, een 
jaar geleden is gestopt met professioneel schaken.

In ons museum tonen we ondertussen ook nog een aantal 
korte schaakfilms, dus de bezoekers kunnen de hele middag 
films en documentaires kijken.

Max Euwe Centrum, Max Euweplein 30a, 020-6257017
www.maxeuwe.nl

Herdenking op 4 mei
Eerste Weteringplantsoen 

bij ‘De Gevallen Hoornblazer’ 
van 19.30 – 20.30 uur

Mijne Heren en/of Dames,
Hierbij wil ik, net als de vereniging Wetering 
Verbetering, tegen de parkeergarage op de 
Vijzelgracht stemmen, omdat:
· Het geen extra parkeerplaatsen oplevert (1 op 1
  opheffen plaatsen boven de grond);
· Er GEEN elektrische auto’s in kunnen;
· Er 3 lifthuisjes op het voetgangersgebied 
  gepland zijn die in totaal 135m2 zullen innemen;
· Het 3 tot 5 minuten duurt voordat de auto is
  weggezet of opgehaald, waardoor de bewoners
  die voor woon-werk verkeer afhankelijk zijn
  van de auto waarschijnlijk met aanzienlijke
  wachttijden te maken zullen krijgen. (3 huisjes
  kunnen met een gemiddelde wachttijd van 4

  
  minuten, maar 45 auto’s per uur verwerken)
· De toe- en afrit van deze huisjes een
  doorlopend, voorrang hebbend, fietspad
  moeten kruisen, wat voor onveilige situaties en
  opstoppingen zorgt, omdat auto’s die voorrang
  moeten verlenen moeten wachten op de rijbaan,
  die hier tevens trambaan is;
· Er een mooi alternatief is. Namelijk een
  fietsparkeergarage. Dan wordt de aanleg van
  300 fiets parkeerplekken bij de Noorder ingang
  van het station en de honderden die gepland zijn
  op en rond het Weteringcircuit overbodig. 
  De plannen voor een ‘Weteringpark’  hoeven
  hier dan geen rekening meer mee te houden;

xxxx

schets ontwerp € 15 miljoen (60.000 per parkeerplaats)



‘Hemel onder Vuur’, een diepgaand onderzoek naar chemtrails.                                                                         www.fredteunissen.com/transitieweb-blog
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Concerten in de Oosterkerk
Drie keer per maand is er een gratis concert in de 
Oosterkerk. Meestal door (oud-)studenten van het 
Conservatorium van Amsterdam. Deze concerten worden 
naast subsidie van de Werkgroep Kunst & Cultuur 
Oostelijke Binnenstad mogelijk gemaakt door uw 
vrijwillige bijdrage.

dinsdag 6 maart 20:00 uur
Marion Dumeige, Sterre 
Kooi, Stephanus Harsono 
& Aarón Ormaza

Koffieconcert
zondag 18 maart 12:00 uur

Marlies van Gangelen (hobo)

Vrijdagmiddagconcert 23 maart 
14:30 uur– Tulip Duo
Eleonora de Poi (viool) & 
Massimiliano Turchi (piano) 

Koffieconcert
zondag 15 april 12:00 uur

Gitaarduo Izhar Elias & 
Fernando Cordas-

Vrijdagmiddagconcert 
20 april 14:30 uur
Deborah Witteveen 
(saxofoon) & Maxime 
Snaterse (piano)

Koffieconcert - Trio Europa
zondag 20 mei 12:00 uur - 

Marieke de Bruijn, Mark 
Mulder & Jozien Jansen

Vrijdagmiddagconcert 
25 mei 14:30 uur
Pianiste Eadaoin Copeland

Stichting Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1

beheer@oosterkerk-amsterdam.nl

Steeds meer mensen (jong en oud) zorgen voor 
een naaste die hulpbehoevend is. Het lijkt vaak 
vanzelfsprekend maar het kan zwaar zijn 
en stress met zich meebrengen, omdat:
• het zorgen vaak gecombineerd gaat met werk, studie of 
  gezin;
• er 24 uur per dag zorg nodig is voor uw naaste omdat hij/
   zij niemand anders om zich heen accepteert dan u;
• het moeilijk is de juiste informatie, ondersteuning en 
   voorzieningen te vinden en te krijgen. 

CentraM kan u hierbij ondersteunen. Langdurig voor 
iemand zorgen kan er toe leiden dat iemand geïsoleerd raakt 
omdat de zorg zoveel tijd en aandacht vraagt dat er geen 
energie meer is om nog zelf iets leuks met anderen te gaan 
ondernemen. 

Wij luisteren en denken met u mee en bieden informatie, advies en 
hulp. Heeft u vragen over bijvoorbeeld: zorg en de samenwerking 
met zorg; voorzieningen, praktische zaken en juridische vragen; 
financiële regelingen en schulden; familiegesprekken; stellen van 
grenzen (voorkomen dat u overbelast raakt); het versterken van uw 
netwerk; het combineren van mantelzorg en uw werk of over de 
inzet van een vrijwilliger? Laat het ons dan weten!

• U kunt ons bellen op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur
   op telefoonnummer 020-5573338. 
• Inloopspreekuur (Pluspunt) op maandagochtend 9.30-11.30 uur
   (De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52) 
   of op dinsdag van 14.00-16.00 uur 
   (Het Claverhuis, Elandsgracht 70).

Voor wie minder mobiel is, is het ook mogelijk een afspraak te 
maken voor bij u thuis. U kunt dan contact opnemen met 

Dian Mekkes op telefoonnummer 020-5573338.

Waakhond 
Hoort u sloopboren? Staat er opeens een bouw-
container in de straat? Plotsklaps bouwactiviteit bij 
uw buren of om de hoek? Waarschuw de Waakhond 
van de VVAB (Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad).

Monument of niet, voor alle sloopwerk en verbouwingen 
moet een vergunning afgegeven zijn. Dat is niet alleen 
om oude interieurs te beschermen, het is ook uw belang 
om scheuren in uw eigen woning te voorkomen. En die 
zijn er zo! Zelfs al is er een vergunning, dan nog gaan 
opdrachtgevers vaak veel te voortvarend te werk. Zo kon 
de VVAB helaas niet voorkomen dat het oude interieur 
van een pand aan de Keizersgracht deels onherstelbaar 
gesloopt is. Het is gelukt om de sloop en bouw stil te 
leggen.  

Op de Halvemaansteeg zijn zonder enige vergunning 
panden met middeleeuwse structuren gesloopt. Achter de 
gevels een diep gat dat bijna tot de 1e zandlaag (12 meter) 
reikt. Op die zandlaag rusten de houten funderingen 
van veel oude Amsterdamse panden. De impact van die 
illegale sloop op de panden in de omgeving is nog niet 
vast te stellen, maar de ellende bij de NZ-lijn doet vrezen. 

Signalen van bewoners over sloop- en bouwactiviteiten 
ontvangt de werkgroep Waakhond van de VVAB graag! 
Heeft u geen tijd of vindt u het moeilijk om zelf uw buren 
aan te spreken? Een mailtje aan de Waakhond volstaat, zij 
pakken het dan verder op. 
De Waakhond pluist wekelijks de omgevings-
vergunningen door. Waar de Waakhond ‘rare’ dingen 
tegenkomt, trekt de VVAB aan de bel, oftewel 
schrijft zienswijzen (bezwaren) tegen de afgegeven 
vergunningen. Anders dan in andere steden is het zo in 
Amsterdam dat belanghebbenden pas bezwaar kunnen 
aantekenen als de vergunning al is afgegeven. Alleen de 
rechter biedt garantie op stopzetten. Daarom is het extra 
belangrijk dat de Waakhond zoveel mogelijk al vooraf 
signalen krijgt van bewoners. 

Heeft u tijd en belangstelling om mee te werken aan de 
activiteiten van de werkgroep Waakhond: meldt u aan.

waakhond@amsterdamsebinnenstad.nl
VVAB: www.amsterdamsebinnenstad.nl

Nieuwe subsidieregeling
Ruimte voor Duurzaam Initiatief 
Met deze subsidie ondersteunt de gemeente (Ruimte & 
Duurzaamheid, team duurzaamheid) gebiedsgerichte 
initiatieven die een bijdrage leveren aan haar 
milieudoelstellingen. De initiatieven moeten ook een 
bredere positieve bijdrage leveren aan de buurt en veel 
Amsterdammers bereiken en activeren. 
Een mooie kans: er kan tot € 150.000 aangevraagd 
worden door bewoners en ondernemers.

De subsidie is opgesteld naar aanleiding van enkele 
duurzame, gebiedsgerichte initiatieven van bewoners en 
ondernemers waarbij het lastig is geweest om financiële 
ondersteuning te bieden. Omdat ze met een grote diversiteit 
aan activiteiten meestal niet passen bij de beschikbare 
instrumenten, werd telkens per keer naar een maatwerk 
oplossing gezocht.
 
Dit bericht is ook voor ondernemers die niet in de grote 
winkelstraten zijn gevestigd (deze worden namelijk al 
benaderd door hun BIZ bestuur) en bewoners die niet zijn 
aangesloten bij een bewonersvereniging.  

Met vriendelijke groet, 
Rosa Hoogstraten, Nana de Loor, en Tim Bunink
Gebiedsmakelaars Stadsdeel Centrum, gebied zuid 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Organisaties kunnen eenmalig een subsidie aanvragen 
voor het opzetten, organiseren, onderzoeken en uitvoeren 
van een gebiedsgericht duurzaam initiatief. 
De initiatieven moeten bijdragen aan de gemeentelijke 
milieudoelstellingen, positief voor de buurt zijn en veel 
Amsterdammers bereiken en activeren.

U kunt subsidie aanvragen voor:
Het opzetten, organiseren, onderzoeken en uitvoeren van een 
integraal, gebiedsgericht duurzaam initiatief. Het gaat om de 
activiteiten die nodig zijn om een duurzaam initiatief op te starten 
tot en met de daadwerkelijke uitvoering. Denk daarbij aan:
• het wegnemen van risico’s, bijvoorbeeld die van onvoldoende
   kennis op juridisch, technisch of financieel gebied. 
• het organiseren van draagvlak en samenwerking. 
• het versterken en professioneler maken van de organisatie. 
• de inzet van vrijwilligers voor uw initiatief. 
• de aanschaf van projectgebonden materieel zoals gereedschap, 
   meetapparatuur en communicatiemateriaal. 

U moet aan deze voorwaarden voldoen:
• Uw duurzaam initiatief moet: 
-  bijdragen aan de ambities uit de Agenda Duurzaam Amsterdam 
-  een positieve bijdrage leveren aan het gebied waarop het initiatief
   gericht is en 
-  een groot draagvlak en bereik hebben. 
• U scoort voldoende punten volgens onze beoordeling op basis 
   van een puntensysteem. 
• Uw project richt zich niet uitsluitend op klimaatadaptatie, 
   zoals opgenomen in de Agenda Duurzaam Amsterdam. 
• U voert het duurzame initiatief binnen een vooraf bepaalde 
   termijn uit, met een maximale termijn van twee jaar. 
Uitleg puntensysteem
U kunt punten scoren op deze criteria:
• bijdragen aan de ambities uit de Agenda Duurzaam Amsterdam 
   (maximaal 4 punten) 
• bijdragen aan de gebiedsopgave (maximaal 4 punten) 
• een groot draagvlak en bereik (maximaal 4 punten) 

U moet minimaal 8 punten in totaal scoren om subsidie te kunnen 
krijgen. U hebt daarbij een minimale score van 3 nodig op het 
criterium ‘bijdragen aan de ambities uit de Agenda Duurzaam.
Lees voor meer uitleg van het beoordelingssysteem de Toelichting 
op de toetsingscriteria en wijze van beoordeling van aanvragen in 
hoofdstuk 3 van de regeling Ruimte voor Duurzaam Initiatief.
Hoogte van het subsidiebedrag
U kunt tussen de € 15.000,- en € 150.000,- subsidie krijgen. Het 
maximale subsidiebedrag is € 150.000,-. Ook als u voor meerdere 
duurzame initiatieven subsidie wilt aanvragen, is het maximale 
subsidiebedrag voor alle initiatieven in totaal € 150.000,-.

Lees voor meer informatie de volledige subsidieregeling Ruimte 
voor duurzaam initiatief (hoofdstuk 3 Gebiedsgerichte aanpak) en 
de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013.

U kunt de subsidie tot 1 november 2018 aanvragen.
De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van 
binnenkomst. Als het budget op is, kunt u geen subsidie meer 
aanvragen.
Wij adviseren u om uw initiatief te bespreken met de gemeente 
voordat u een aanvraag indient. De kans is dan groter dat uw 
aanvraag voldoet aan de criteria. Stuur daarvoor een e-mail naar 

subsidieduurzameinitiatieven@amsterdam.nl.

Zaterdag 24 maart de zesde Open Toren Dag
Op deze dag zijn een twintigtal torens van 10.00-16.00 
uur open voor het publiek. 
Gedurende de Open Toren Dag zijn er vele activiteiten 
in en rondom deze torens voor de bezoekers. Waaronder 
kunsttours, muziek, wandelingen langs torens en een foto- 
en filmwedstrijd met leuke, Amsterdamse prijzen! 

Welke torens deelnemen en voor welke torens u zich eventueel 
moet inschrijven, wordt 1 maart bekend gemaakt op: 

www.opentorendag.nl
www.facebook.com/OpenTorenDag/ 

GVB werft duizenden testreizigers Noord/Zuidlijn

De testwerkzaamheden lopen door tot en met maart. 
In april en mei volgen de ‘generale repetities’. 

Er worden dan verschillende situaties geoefend met 
testreizigers, alsof de metro al in het echt rijdt. 

De uiteindelijke ingebruikname volgt op 22 juli.
 

Meer informatie en aanmelden op      www.gvb.nl/testmee

Zorg voor een hulpbehoevend kind, partner, ouder of buur?



      Verwar wetenschap niet met wijsheid.   Met de een máák je het in je leven.   De ander hélpt je te leven.                           Eleanor Roosevelt        
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Thuis in d’Oude Stadt (deel 2)

Meer water in de binnenstad
Wat maakt d’Oude Stadt toch zo bijzonder? 
Zijn het de bomen langs de grachten, de bruggen, 
de collectie van 8.863 historische huizen of toch 
gewoon de grachten? Met het mes op de keel kiest 
ondergetekende voor de grachten en het water. 
Tenslotte zijn die onderdelen het meest karakteristieke 
onderdeel van de schoonheid van ons Amsterdam. 

Het water heeft hier een vergelijkbare functie als grote 
pleinen in steden als Parijs en Londen, namelijk het zorgt 
voor open ruimte en vrije zichtlijnen. De harmonieuze 
verhoudingen in de binnenstad komen dan ook alleen tot 
zijn recht als het water onaangetast blijft. 
Helaas werden eind negentiende eeuw niet alleen 
een groot aantal grachten gedempt, maar het water is 
bovendien lang gezien als een bouw- en woonlocatie. 

Over dit onderwerp was zelden sprake van een visie en de 
meeste beslissingen werden ad hoc genomen. 
Intussen wordt beseft dat het wateroppervlak van de 
binnenstad niet verder mag worden aangetast. Dus gaat de 
gemeente Amsterdam sinds een aantal jaren zuiniger om 
met het openbare water. Anders gezegd: er wordt gezorgd 
voor meer water.
Een mooi voorbeeld is het destijds ‘tijdelijk’ aangelegde 
parkeerterrein voor touringcars in het Oosterdok

tegenover het voormalig Scheepvaarthuis, het huidige 
Amrath Hotel. Een tijdje terug is die hele lap grond 
teruggegeven aan het Oosterdok. De kademuren 
zijn netjes aangeheeld en de historische bestrating 
met kasseien is er teruggebracht. Al met al is het 
wateroppervlak aanzienlijk groter geworden.
Nog zo’n ‘tijdelijk’ geval was het parkeerterrein in het 
water van het Damrak, in gebruik door politiebureau 
Warmoesstraat. Met het vertrek van de dienders verloor 
het houten parkeerdek zijn bestaansrecht en is onlangs 
gelukkig weggehaald.

Voor veel liefhebbers van de oude stad blijft terugbrengen 
van water een belangrijk actiepunt. Misschien niet 
altijd haalbaar, maar er zijn nog altijd een aantal 
gedempte grachten, waar het water zou kunnen worden 
teruggebracht. Het zou de beschadigde waterstructuur 
deels herstellen. Amsterdam zou de wereldpers halen als 
in een aantal gedempte grachten het water weer zou gaan 
kabbelen.

©Hans Tulleners
Schrijver/journalist/monumentenzorger
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Met welke idealen zijn jullie in de politiek 
begonnen?
B. Mijn belangrijkste drijfveer is goed 
zijn voor het DNA van de stad, de historie 
van waarden, in vele eeuwen opgebouwd. 
Mensen steunen die deugen en zij die niet 
deugen tegenwerken. Fatsoen. 

J. Ik heb een links hart en zat eerst in de 
gemeenteraad (verkeer en kunst), maar 
ik merkte dat ik meer een bestuurder 
was. Daarom heb ik de overstap naar het 
stadsdeel gemaakt. De stad is complex en 
druk druk druk. Mijn doel is om de dingen 
goed te regelen. Mijn ideaal is dat mensen 
zich beter met elkaar verhouden, soms voel 
me een opvoeder.
In 2010 vroegen de wethouders-assistenten 
wat ons motto was. Dat was en is ‘slow 
politics’, gewoon zorgen dat alles goed 
loopt. Niet teveel in de krant en minder 
onderlinge hectiek. Het gaat veel meer om 
belangen afwegen dan om hoge idealen.

B. De stad fysiek inrichten op de menselijke 
maat. Verbetering van de leefomgeving, de 
sociale structuur, veiligheid en de horeca. 
Oplossingen zoeken voor verschillende 
belangen. We hebben duizenden 
afwegingen gemaakt. Niets is eenvoudig 
in de binnenstad, want voor elke m2 in 
de openbare ruimte zijn er minstens zes 
belanghebbenden.

Neem de amsterdammertjes: moeten die 
terug? Met de stoepen op dezelfde hoogte 
als de rijweg. Meteen grote discussie! 
De belangen van invaliden, van fietsers 
om uit te kunnen wijken; bewoners en 
voetgangers die klagen over het fietsen op 
de stoep en het belang van ondernemers om 
te laden en lossen. De kosten van aanleg en 
onderhoud. De stoepen zijn verhoogd en de 
meeste amsterdammertjes verdwenen. 
Maar de vrachtwagens veroorzaken veel 
schade, dat is ook duur. 

Wat zijn belangrijke issues?
B. Elke m2 gaat steeds sneller en 
ingewikkelder en lokale politiek gaat heel 
vaak over verkeerspaaltjes en vuilnisbakken. 

J Tevoren had ik me niet zo gerealiseerd dat 
de politiek vooral daarover gaat. Ik merk dat 
ik nu veel meer weet en meer inzicht heb 
dan voorheen als gewone bewoner.

B. Inspelen op steeds nieuwe 
ontwikkelingen. Er wonen veel ouderen 
in de binnenstad. Ze werken minder en 
gebruiken de stad anders. Aan de grachten 
wonen (sommige) mensen die het halve 
jaar in Italië verblijven. En zo zijn er 
zoveel trends. Mensen kopen veel online. 
Zelfs kerstbomen worden niet meer 
gezellig uitgezocht op de Westermarkt 
maar thuisbezorgd. Dat heeft gevolgen 
voor het verkeer en de winkels: heel veel 
bezorgbusjes. Die leuke kleine winkeltjes, 
speciaalzaken, draaien nu voor een 
belangrijk deel op toeristen. 
Een andere trend is dat antiek ‘uit’ is, dus 
dat heeft gevolgen voor dit soort winkels en 
dus ook voor de Spiegelstraat. 
Als je kijkt naar het gebruik van de 
kantoorpanden dan zie je dat waar vroeger 
40 mensen werkten op een kantoor, daar 
nu dagelijks zo’n 300 mensen op kleinere 
werkplekken zitten. Het gevolg is veel meer 
fietsen op straat. Dit geldt voor heel veel 
kantoorpanden in de binnenstad. 
Ook in hotels zijn meer werk- en 
ontspanningsplekken, ook met meer fietsen 
voor de deur tot gevolg. We kunnen hen niet 
verplichten om inpandig fietsenstalling en 
rookruimtes te realiseren. In de toekomst 
gaat dat gelukkig veranderen. Maar als de 
bestemming hetzelfde blijft, is gaan praten 
en het probleem voorleggen het enige wat 
we kunnen. Je ziet: het gebruik van de 
openbare ruimte verandert snel. 

Hoe verloopt de samenwerking met de 
gemeente?
B. Soms heb je het gewicht van de 
burgemeester of een wethouder nodig. 
Waarom? Die heeft een beter juridisch 
apparaat en alleen de burgemeester kan 
een APV-maatregel maken. Het rijwiel is 
wettelijk goed beschermd qua (hulp-)motor 
en afmetingen. Dus is er een APV nodig om 
bierfietsen te weren. 

J. Heel belangrijk is de wisselwerking 
tussen deelraad en gemeente. Wethouder 
Litjens van Verkeer las onze nota ‘de 
Bereikbare Binnenstad’ met als einddoel 
de Munt autovrij en hij was het er 
helemaal mee eens. Hij heeft toen het 
kentekenonderzoek naar het verkeer rond 
de Munt laten uitvoeren. Dat hadden wij 
nooit kunnen doen. Wat we al dachten bleek 
te kloppen: 2/3 was gewoon doorgaand 
verkeer dat niet in het Centrum hoefde te 
zijn. In zo’n verkeerssituatie gaat het niet 
om ego’s als ’t maar gebeurt!
Wat we ook nooit zelf zouden kunnen als 
deelraad: het besluit tot branchering en het 
weren van toeristenwinkels. Dan heb je echt 
de wethouder (Kajsa Ollongren) nodig. 

Waar zijn jullie het meest trots op?
J. Op de Elandsgracht. Daar lag een plan 
dat ik niet mooi vond. Het is me gelukt het 
open te breken en samen met de buurt iets 
mooiers, beters te maken. 

B. Minder autoverkeer. Maar wel zó, dat 
iedereen zijn Billy-kast kan thuisbrengen! 
Misschien niet langs de kortste weg en 
al moet je daarna verderop parkeren. 
Amsterdam City stelde ooit als eis, dat 
leveranciers vanaf de ringweg in 20 minuten 
op de Dam moeten kunnen zijn. Ook dat is 
gelukt.
Het gaat om de gedachtenwisseling en het 
openstaan voor de gedachten van anderen. 

Wat is niet gelukt?
J. Handhavers. Ik dacht altijd: “We 
hebben iets niet goed gedaan als we meer 
handhavers nodig hebben.” Maar het is 
ook een kwestie van menselijk gedrag in 
de openbare ruimte. Het ego van mensen in 
de stad! Een buurman maakt bezwaar tegen 
de vergunning voor een achterbalkon bij 
de buren. Maar ook de aanvrager is nooit 
vooraf met zijn buren gaan praten. Onlangs 
was ik na 20 jaar weer in Rome. Wat is het 
daar braaf geworden! Het verkeersgedrag 
is netjes en galant. Veel minder vuilnis 
op straat, terwijl er ook in Rome massa’s 
toeristen zijn. Onze tolerantie is omgeslagen 

in onverschilligheid en eigen ego eerst. 
Er bestaat gelukkig wel een constructieve 
meerderheid. Dat zijn verantwoordelijke 
burgers en toeristen die zich constructief 
opstellen. Maar er is ook een deel dat vindt 
dat alles maar moet kunnen. Op zich gaat 
’t fantastisch met de stad: de panden en 
monumenten hebben er nog nooit zo goed 
en mooi bijgestaan, er is volop werk en de 
openbare ruimte ligt er prachtig bij.
B Mee eens. Wat ik dus jammer vind is 
dat er nog geen goede samenwerking met 
pandeigenaren en ondernemers is voor 
het commerciële gebruik van de openbare 
ruimte. En het zwerfvuil. We hebben nu tien 
grote bakken, Big Belly’s, die pletten het 
vuil en meten de hoeveelheid. Wereldwijd 
zijn er 40.000. Die in Amsterdam zitten het 
volst. Veel mensen doen dus wel hun best.

Nog tips voor de nieuwe adviescommissie?
B. Echt goed om zich heen kijken met een 
open geest. Oordeel niet te snel. Specifieke 
vragen over het Centrum snel hogerop 
brengen. Strategisch denken en vooral de 
eigen agenda bepalen, niet de oude agenda 
van het vorige bestuur overnemen. 
Goed samenwerken met bewoners, 
ondernemers, gemeenteraad en het College. 
Daar de belangrijkste punten op de politieke 
agenda zetten. 
J. Inventariseer de belangen en laat je niet 
vermorzelen door deelbelangen.

Hoe ziet jullie toekomst er uit?
B. Eerst nog samen met Roeland de nieuwe 
adviescommissie inwerken en ons werk 
doen tot er een nieuw College is, die de 
nieuwe bestuurders zal benoemen. Daarna 
weet ik het nog niet. In elk geval niet mijn 
opvolgers voor de voeten lopen. Na 8 jaar 
is het goed als nieuwe mensen met nieuwe 
onbelaste opvattingen naar de stad kijken.

J. De kennisoverdracht gaat ook via de 
ambtenaren en die zijn fantastisch! 
Ik stop meteen na de verkiezingen. 
Ik heb al een atelier gehuurd en ik ga weer 
lekker schilderen.

APD

Het Damrak is een tijd lang ontsierd geweest door een 
parkeerdek voor politieauto’s. Het is vrij recent weggehaald.

SLOW POLITICS

Acht jaar geleden traden Jeanine van Pinxteren, Boudewijn Oranje en Roeland Rengelink aan als 
bestuurders van stadsdeel Centrum. Jeanine en Boudewijn nemen afscheid van de politiek.



Vraag jezelf zo nu en dan eens af: “Wat doe ik met mijn leven”.                                               www.theshinemovement.org
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Tussen Leidse- en Prinsengracht, 
Westermarkt, Raadhuisstraat, 
Paleisstraat, Dam, Rokin, 
Munt, Singel, Koningsplein en 
Herengracht
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Het Stadsdorp Gracht en Straatjes heeft een fris nieuw 
logo, ontworpen door een van de leden, en een daarbij 
passende huisstijl. 

Op de levendige website staat alle informatie over onze 
activiteiten, uitjes en thema-avonden.

Op 14 maart komt Stephan Hodes een thema-avond 
begeleiden over de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Wat zijn de plannen die voor binnenstadbewoners het meest 
van belang zijn? En welke partij doet wat? De avond is in de 
Onze Lieve Vrouwekerk en begint om 19:30 uur. 
Houd de website in de gaten. Ook niet-leden zijn welkom!
Meld je aan per e-mail bij stadsdorpgrenst@gmail.com

Dit jaar viert het Stadsdorp haar 1e Lustrum. In die 5 jaar 
zijn we gegroeid tot inmiddels 170 leden. Zij gaan samen het 
feestprogramma op 2 september invullen, daarover wordt 
al flink nagedacht. Het hele jaar door zullen de vele clubs 
en groepen binnen het Stadsdorp aan hun activiteiten een 
bijzondere draai geven. 

Het Stadsdorp bevordert de cohesie in de buurt. 
Leer je graag buurtbewoners  kennen of wil je een actieve 
bijdrage leveren, meld je aan.

www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl

CTvM 2017

Stemmen
Wonen, werken, GVB, drukte, vuilnis, Verelendung. 
Talrijke problemen in de stad. Wie kan die het beste 
aanpakken? Deels de gemeentepolitici maar schakel 
ook landelijke wetgeving niet uit. 

Stemmen is je laten horen. Welk onderwerp staat je 
het meest nabij. Dat één partij helemaal aan je ideaal 
voldoet is zeldzaam. Wat zeggen de stemmen in je hoofd? 
Stemmen stemt je tot nadenken. De éne partij belooft 
meer betaalbare woonruimte een ander minder vuilnis. 
Er is een partij aan de macht die maar blijft roepen dat er 
veel minder vuil op straat is, terwijl cijfers en ervaringen 
anders aantonen. Een andere partij geeft ruiterlijk toe dat 
ze de vuilophaal in de coalitie hebben laten versloffen en 
betuigt spijt en beterschap.

Maar misschien ben je meer in de stemming voor een 
beter OV. Wat is dan het trackrecord van de politici? 
“Ze” roepen om het hardst hoe belangrijk een goed OV 
is, maar intussen verdwijnen steeds meer haltes. 
Een karig OV is niet alleen lastig voor bewoners, maar 
qua dienstregeling ook voor werknemers die op tijd op 
hun werk moeten zijn. Dat is niet alleen op kantoortijden, 
maar ook heel vroeg in de ochtend en diep in de nacht. 
GVB-, horeca- en nachtwerkers die buiten de stad wonen, 
omdat hier geen betaalbare woonruimte te vinden is. 
Wie heeft voor jou de meest aansprekende visie op 
mobiliteit? Hoe blij ben je met het verdwijnen van de 
touringcars? De auto stad uit: wat lost dat op als overdag 
80% beroepsverkeer de straten verstopt? Dat moet toch 
beter kunnen. 

Moet de gemeente haar panden aan de hoogstbiedende 
verkopen? Of ze inzetten voor haar eigen doelstellingen 
zoals betaalbaar wonen en bescheiden winkelhuren voor 
een divers winkelaanbod? En moet de grond voor sociale- 
en middenhuren nu echt zo duur worden verkocht? 
Dat is toch strijdig met de voorwaarden voor het met 
de stem beleden beleid! En in hoeverre zijn afspraken 
met projectontwikkelaars “gentlements agreements” 
(zgn. middenhuren in Noord) of garanderen politici ze in 
juridisch dichtgetimmerde contracten? 

Mijn stemmetje zegt dat de vervuiler moet betalen, 
dus letterlijk het luchtvervuilende vrachtverkeer en de 
toerist. Met de mond zeggen de grotere partijen allemaal 
dat toeristen (belasting) en dagjesmensen moeten 
meebetalen. Maar wie gaat dat daadwerkelijk aanpakken? 
Politici zeggen veel toe in de verschillende debatten, 
maar wie van hen gaat het ook daadwerkelijk uitvoeren?

Veel vraagtekens en overdenkingen. Ik merk dat ik 
geneigd ben de adviesraden, de deelraad-dorpsraden, 
te vergeten. Toch is het zaak ook daarover je eigen 
stemming te raadplegen: ben je van de feestbeesten, wil 
je graag een bepaald soort ondernemers plezieren of gaat 
je stem naar de bewonersbelangen?
Al die onderwerpen en dan de stemmen van politici die 
zeggen op hun manier het beste met ons voor te hebben. 
Het is jouw stem die uiteindelijk moet zorgen voor goed 
gestemde instrumenten: de gekozen politici. 
De beste gemeenteraad is als een orkest!

Amsterdammeren

Voormalig politie-posthuis
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Een kiezelsteen 
onder een boom 
aan de 
Keizersgracht

Het was vorig jaar november 2017. 
Eerst loop je er langs, maar dan denk je hoe komt deze 
door water mooi ovaal rond afgesleten steen daar terecht. 
Je pakt de steen op. Volmaakt afgerond, zoals je alleen 
kiezels in een bergbeek vindt.
Er staat een naam op geschreven met een jaartal. Na enig 
puzzelen lees ik Tim Bumbalough. Met de jaartallen 2-13- 
1981 en 8-14-2013. Wij schrijven 13 februari 1981 geboren 
en overleden 14 augustus 2013. Miramar. 
Wie heeft deze steen hier tegenover mijn huisdeur 
neergelegd? Allerlei verklaringen komen bij je op. Je 
fantasie slaat op hol. Goede herinneringen aan Amsterdam?
Zoeken op het internet geeft uiteindelijk resultaat: een 
ontspannen foto in spijkerpak en zijn grafsteen. 
Timothy is begraven op de Miramar National Cemetary, 
San Diego, Californie. Zijn grafsteen staat 
op internet en door de tekst op de steen 
begrijp ik onder welke omstandig heden 
hij overleden is. Hij was een korporaal bij 
de Mariniers in de Perzische Golf. 
Hij overleed op 14 augustus 2013. 
Op 18 mei waren er marine oefeningen 
waaraan 41 naties deelnamen.
Uit de tekst op de grafsteen blijkt dat 
hij familie had en een partner: 
‘I love you. Forever in our hearts’

De steen met zijn naam is daar bewust neergelegd. 
Bewust aan de Keizersgracht? Het is als een uitbreiding van 
zijn graf in Miramar, zodat hij niet vergeten wordt. 
Het is voor mij moeilijk om de steen terug te leggen op de 
oude plaats. Stel dat hij bij de volgende veegbeurt in het 
water belandt. Dan maar meenemen. Hij ligt nu in mijn tuin. 

UW

De Doopsgezinde Singelkerk biedt in februari en maart 
iedere zaterdag om 13.00 uur een gratis lunchconcert. 
De uitvoerende musici zijn jonge professionele musici
met een afwisselend programma van jazz tot klassiek. 

 
De Doopsgezinde schuilkerk is een verborgen parel aan de 

Singel 452. Voorafgaand aan het lunchconcert 
is het mogelijk om deel te nemen aan een rondleiding 

door het complex. 
De rondleiding start om 12.15 uur.

 
www.doopsgezindamsterdam.nl

Klankbordgroep Nieuwe Zijde
Tussen januari en juni komt de klankbordgroep 5 keer 
bijeen om samen met de ambtenaren te praten over de 
herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid. 

Thema’s zijn: Postzegelpark en vergroening, 
toegankelijkheid (verkeer), het gebruik van straatmeubilair 
en vormgeving van tramhaltes en afvalcotainers. 
Op de laatste bijeenkomst staat het terugkoppelen van het 
totaalontwerp op de agenda.

Intussen verbouwt Kroonenberg de KASbank, het vroegere 
Telegraafgebouw. Op de begane grond komen winkels 
en daarboven kantoren. In de kelder een parkeergarage 
voor de kantoormensen. De onderpui aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal gaat open en krijgt ramen. 
Er komt géén horeca.
Meer informatie:                    d.meiboom@amsterdam.nl

Een tulp voor iedere Amsterdammer 
Van Noord tot Zuidoost en van Oost tot Nieuw-West. 
Tulp Festival stuurt je op ontdekkingsreis langs meer 
dan 80 locaties. Een prachtige manier om Amsterdam op 
een verrassende manier te verkennen. 

Vanaf de Dam naar de Sloterplas markeren fraaie 
tulpenvariaties de route ‘Van Paleis tot Plas’. Op de Arena 
Boulevard en in de Amsterdamse Poort geven tulpen extra 
kleur aan het 50-jarig bestaan van de Bijlmer. 
Nieuw zijn ook tulpenpresentaties op verschillende trein- en 
metrostations. Deelnemende hotels en musea stellen hun 
speciaal ontworpen tulpentuinen open. 

Met dank aan initiatiefnemer Saskia Albrecht
www.tulpfestival.com

 Drie stembiljetten:
 -   de gemeenteraad
 -   de buurt (de helft van het Centrum)
 -   het referendum over de Sleepwet
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Het Grote Binnenstad Debat
Op maandag 5 maart, om 20 uur organiseert de 
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad 
in pakhuis De Zwijger het Grote Binnenstad Debat. De 
lijsttrekkers van zes partijen zullen met elkaar in discussie 
gaan over het beschermd stadsgezicht, de openbare ruimte 
en de balans van de binnenstad. Het gemeentebeleid 
lijkt vanuit een verdienmodel te eenzijdig gericht op 
commerciële belangen. Hoe zorgen we ervoor dat de 
monumentale binnenstad niet ten onder gaat aan haar eigen 
succes?

De deelnemers aan het debat: Eric van der Burg (VVD), 
Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Marjolein Moorman 
(PvdA), Laurens Ivens (SP), Reinier van Dantzig (D66) 
en Diederik Boomsma (CDA). De moderator is Kemal 
Rijken. Dit debat staat in het teken van de toekomst van 
onze historische binnenstad.

Zie de website van De Zwijger voor gratis reserveren: 
dezwijger.nl

OBA organiseert Amsterdam Stemt
Drie politieke avonden die live worden uitgezonden door 
SALTO1. De laatste avond volgt op 12 maart.

Theodor Holman interviewt telkens twee politici. Een 
nieuwkomer en een politicus van een partij die al langer in 
de gemeenteraad actief is. Een panel gaat in discussie met 
de politici over actuele thema’s. In het panel zitten Elma 
Drayer, Geerten Waling en Nausicaa Marbe. Tussendoor 
zijn er korte statements van Amsterdammers.
Amsterdam Stemt vindt plaats in OBA Forum (6e etage) in 
de Centrale OBA aan de Oosterdokskade 143. Inloop vanaf 
19.30 uur. Opname van 20.00 tot 21.00 uur. 
Voor de gratis toegangsbewijzen ga naar: 

www.oba.nl/amsterdamstemt

Milieudefensie organiseert op 7 maart 
een verkiezingsdebat over duurzame mobiliteit 

in Pakhuis de Zwijger, aanvang 19:30 uur.

Op 14 februari presenteerden de niet-partij gebonden kandidaten zich aan de pers 
in Wijkcentrum d’Oude Stadt

YouTube-link naar het verslag van de bijeenkomst is https://youtu.be/KwJkuECYXzk
De uitzending zal ook diverse malen plaats vinden op SALTO.

Kandidaten Centrum West

Lijst 32: Charmain Orie       charmain@xs4all.nl
 * Binnenstad in balans. Bezoekers zijn 
    welkom, maar gedraag je zoals je dat 
    thuis ook zou doen
 * “Hier kan alles” en “dan moet je hier maar
     niet wonen” zijn drogredenen
 * Vóór betaalbare woningen. Minder hotels
    en AIRbnb
 * Vóór lokale ondernemingen! Géén Nutella
    winkels, minder H&M’s
 * Méér ruimte voor fietsers en voetgangers, 
    minder taxi’s

Lijst 34 - Ondernemers en bewoners 2018
Bruce Muzerie              bmuzerie@gmail.com

 * aanpak zwerfvuil: overvolle 
    prullenbakken, huis- en grofvuil
 * minder verschillende vuilnisophalers door
    dezelfde straten 
 * betere begeleiding bij verkeersdrukte: 
    werkgelegenheidsprojecten
 * meer fietsenstallingen en meer inspraak
    in- en over uw eigen buurt 

Lijst 35: Mechteld Bannier    mechteldbannier@gmail.com
 * Verbinding buurten en mensen zoeken om
    Amsterdam de stad te laten blijven die 
    het is
 * Oplossing zoeken om speculatie op de 
    woningmarkt tegen te gaan
 * Toeristen-spreiding beter aanpakken
 * Autobeleid goed onder de loep nemen

Lijst 36 - CITYzen 1012
Lennart Roubos            www.cityzen1012.amsterdam

 * bevorderen van een leefbaar en gezond 
    woon-, werk- en verblijfsgebied
 * historisch erfgoed beschermen; 
 * participatie van bewoners en ondernemers,
    bevorderen sociale cohesie
 * stimuleren van de diversiteit van het 
    winkel- en horeca aanbod
 * bevorderen van duurzaamheid en 
    aanleggen groenvoorzieningen

Lijst 38: Leendert Vlieger       info@leendertvlieger.nl
 * Het is de stem van de bewoner, die de 
    brug tussen overheid en burger slaat
 * Het zijn de mensen van de stad, die het 
    leven geven en een hart
 * Bij het besturen van de stad, dient de input
    van de bewoners worden gevraagd
 * Bij alle besluiten moet de leefomgeving en
    het woongenot gerespecteerd worden.
 * De stad is een gemeenschap van mensen, 
    niet een marktplaats voor ondernemers en
    grote partijen

Kandidaten Centrum Oost

Lijst 30: Roel Pieters          roel@roelpieters.nl
 * Een goede woning voor iedereen. Nu is het
    voor velen onmogelijk betaalbaar te 
    wonen
 * Verkeersveiligheid: meer autovrije en 
    30-kilometerzones plus betere handhaving 
 * Iedere bewoner moet de zorg kunnen 
    krijgen die nodig is en betere toegang tot 
    de vele zorgpotjes

Lijst 31 - Zorgen voor Elkaar en de Stad
www.zorgenvoorelkaarendestad.amsterdam

  Hein van Meeteren
 * Speculanten en huisjesmelkers: opzouten
 * Woningen voor starters, gezinnen, 
    alleenstaanden: gewone mensen
 * Een betaalbare, veilige en schone stad
 * Toeristen zijn welkom, maar moeten zich
    wel gedragen

Lijst 39: Mischa Martherus    www.lijst39.nl
 * Sociale samenhang: goed nabuurschap en
    solidariteit
 * Een sluitend netwerk van Jeugdzorg, 
    Onderwijs en Jeugdbeleid
 * Preventie en opvang dak- en thuisloze 
    jongeren
 * Ouderen: wonen, sociale participatie en 
    zorg. Zinvolle dagbesteding
 * Wonen: investeren in woongroepen en 
    betaalbare starterswoningen

Lijst 40 - Bewoners Amsterdam Centrum
Michel van Wijk              mbvanwijk@live.nl

 * bewust onafhankelijk
 * voor goede en veilige leefomgeving
 * voor actieve betrokkenheid bewoners en 
    bedrijven bij eigen buurt
 * voor diversiteit bewonen en bedrijven

Gebiedsdeel-verkiezingen in stadsdeel Centrum

De Onafhankelijken
Op 21 maart zijn er ook verkiezingen voor de 
adviescommissies van de stadsdelen. Het Centrum is 
opgeknipt in 2 gebiedsdelen. Daarom moet iedereen in 
zijn eigen gebiedsdeel stemmen. 

Ondanks de vele hinderpalen hebben een aantal bewoners 
zich gemeld als kandidaat voor hun gebiedsdeel, zoals de 
commissie Brenninkmeijer het bedoelde. Namelijk het 
vergroten van de betrokkenheid van individuele burgers 
door hen een stem te geven. Helaas heeft de gemeente dit 
advies genegeerd en het primaat is weer voor de politieke 
partijen. Ook heeft de gemeente, heel patriarchaal, zelf 
besloten over de besteding van het campagnegeld. Dat hoort 
eigenlijk toe aan de kandidaten zelf! Die moeten nu, uit 
eigen zak, hun flyers en andere PR betalen.

Waarom moet u stemmen op een onafhankelijke bewoner? 
Deze ‘Onafhankelijken’ hebben zich niet gebonden aan 
partij-opvattingen. Zij zijn uiteraard ook niet onderworpen 
aan wat voor college-akkoorden dan ook! Het zijn allemaal 
bewoners van het Centrum en zeer gedreven om zich in 
te zetten. Hun grootste gedeelde doel zit vooral in het 
verbeteren van de leefbaarheid. Gemeenschappelijk voeren 
ze campagne voor een stem op een Onafhankelijke. 
In samenwerking met wijkcentrum d’Oude Stadt hielden 
ze daar persconferentie op 14 februari. Van de pers waren 
aanwezig o.a. AT5, Salto, Het Parool, De Telegraaf en De 
Binnenkrant. 
Medio maart organiseren de Onafhankelijken en 
wijkcentrum d’Oude samen verkiezingsavonden voor de 
kiezers van stadsdeel Centrum. De data worden binnenkort 
bekend gemaakt op www.oudestadt.nl 
Natuurlijk kunt u de kandidaten ook mailen.

Voor Amsterdam-Centrum zijn er nog veel meer kandidaten. Deels van 
gevestigde partijen (D’66, PvdA, VVD, GroenLinks, Denk en Partij van de 
Ouderen), maar ook als ondersteuners/medestanders van nieuwe lijsten.

Lise van de KampOlivier van de SandenGert-Jan vd Weijden



16 BINNENK ANT 81 LENTE 2018
De meest waardevolle hulpbron is niet contant geld, maar vertrouwen. 

C O L O F O N
Redactie

Cliff van Dijk, Ulrike Weller,
Marijke Storm, Paul Spoek,

Corina Teunissen van Manen, 
Albertien Pareau Dumont.
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Gratis bespaaradvies
Wie in Amsterdam woont, kan thuis 
advies krijgen van een energiecoach. 
Energiecoaches zijn vrijwilligers getraind 
en begeleid door !WOON.

De energiecoach kijkt samen met je naar 
je huis en je energierekening en bespreekt 
met je hoe je thuis energie kunt besparen 
door bijvoorbeeld anders om te gaan met 
verlichting en verwarming. 
Daarbij wordt ook advies gegeven over 
eenvoudige toepassingen voor isolatie. 

Het advies en huisbezoek is voor bewoners 
gratis. In het bespaarpakket dat de 
energiecoach mee-neemt naar de woning 
zitten o.a. radiatorfolie, tochtband, een 
brievenbusborstel, een waterbesparende 
douchekop en ledlampen. Uit het 
bespaarpakket kun je gratis een keuze 
maken uit producten ter waarde van € 15. 
Aanvullend zijn de andere producten te 
koop tegen 50% van de inkoopprijs. 
Na het bezoek van de energiecoach ontvangt 
de bewoner een bespaaradvies.

Meer informatie over het aanbod van 
de Energiecoach is te vinden op www.
energiecoach.amsterdam. Je kunt daar 
ook direct een huisbezoek aanvragen. 
Lijkt het je leuk om Amsterdammers te 
helpen met energiebesparing? En heb je 
hart voor een duurzame wereld? Meld je 
dan aan als energiecoach! Na een training 
van drie dagdelen weet jij alles over 
energiebesparing in huis en ben je klaar om 
bij bewoners langs te gaan.

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

Maximale huurverhoging per 1 juli
De huurverhoging zal ook dit jaar weer 
inkomensafhankelijk zijn. Voor inkomens 
t/m € 41.056 zal een maximale verhoging 
van 3,9% (inflatie + 2,5% opslag) gelden. 
Huishoudens met een inkomens vanaf 
€ 41.056 kunnen maximaal 5,4% 
aangezegd krijgen. 
Wel moet de verhuurder een verklaring 
van de Belastingdienst meezenden.

Deze inkomensafhankelijke verhoging 
mag niet in rekening worden gebracht bij 
huishoudens waarvan tenminste 1 persoon 
op 1 januari 2018 de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft bereikt. Ook huishoudens van 
4 of meer personen en chronisch zieken/
gehandicapten worden uitgesloten.

In de corporatiesector zullen 
de huurverhogingen wat lager 
uitvallen vanwege de zogenaamde 
huursombenadering. De gemiddelde 
huurverhoging moet namelijk onder de 2,4% 
blijven. Omdat dit een gemiddelde betreft 
over het gehele bezit van de corporatie, kun 
je daar als individuele huurder geen rechten 
aan ontlenen. 
Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten 
dient u het huurcontract er op na te slaan. 
Uiteraard kunt u met al uw vragen over de 
huurverhoging terecht bij het huurteam en 
inloopspreekuur van stichting !WOON.

Verlaag de energierekening met de 
energiedisplay bij de slimme meter
250 Amsterdammers kunnen gratis 
een energiedisplay uitproberen. Deze 
energiedisplay haalt de meter letterlijk uit 
de kast. Zet de display op een plek waar je 
vaak langs komt, zodat je direct ziet wat het 
energieverbruik is en of je binnen je budget 
blijft. Zo kun je 5 tot 10 procent besparen op 
je energierekening. 

Bij aanmelding doe je mee aan de pilot en 
geef je toestemming dat voor maximaal 1,5 
jaar het energieverbruik van je huishouden 
uitgelezen wordt voor wetenschappelijk 
onderzoek naar energiebesparing. 
Privacy is hierbij uiteraard gewaarborgd, 
de datadeling loopt niet via internet en 
blijft buiten bereik van derde partijen, zoals 
energieleveranciers. 
Contactpersoon Ingrid Houtepen, 

i.houtepen@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

Eefke van Lier
06 1249 6948

eefke.van.lier@amsterdam.nl

Voor de vijf deelgebieden in de binnenstad is jaarlijks een buurtbudget 
beschikbaar, bedoeld om kleinschalige initiatieven een steuntje in de rug te 

geven ter versterking van de sociale structuur.

De financiële ondersteuning werkt daarbij als prikkel om de eigen kracht van bewoners, 
ondernemers of een buurt te stimuleren. Denk aan een buurtfeest, een buurtbarbecue, een 
speeldag, een gezamenlijke actie in de openbare ruimte, iets voor kinderen, jongeren of 

ouderen, maar het kan natuurlijk ook iets totaal anders zijn.
Per aanvraag wordt maximaal € 500,- toegekend. Zo kunnen per deelgebied minimaal tien 
activiteiten gebruik maken van het geld. Er zitten weinig voorwaarden aan een aanvraag 

en er hoeven geen ingewikkelde formulieren te worden ingevuld. 
De bedragen worden rechtstreeks overgemaakt aan de initiatiefnemer en niet aan 

professionele instellingen of organisaties.

Heeft u een idee voor een activiteit? Een mailtje is voldoende om een aanvraag te doen.
Voor gebied 1011 Joke Spel: j.spel@amsterdam.nl 

Voor gebied 1017 Liesbeth Aafjes: l.aafjes@amsterdam.nl of 06-5115 4693
Voor de Westelijke Binnenstad Mariette van Wees: Mariette.van.Wees@amsterdam.nl 

of 06-1395 7654

Rinke Oostra
06 1264 1995

r.oostra@amsterdam.nl

Rosa Hoogstraten 
06 2269 3084

r.hoogstraten@amsterdam.nl

Nana de Loor
06 1259 3194

n.de.loor@amsterdam.nl

Tim Bunink
06 2317 9249

t.bunink@amsterdam.nl

Gebiedmakelaars zijn 
ambtenaren, die goed 

weten welke projecten er 
in hun eigen gebied spelen.

Zij zijn voor bewoners 
en ondernemers hét 
aanspreekpunt voor 
vragen en wensen.


