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voorbereiding, verspreid over het land, 
die gezamenlijk 500 jaar ontwikkeling 
van het woonhuis zullen weergeven. Voor 
een boeiend bezoek kun je straks kiezen 
uit huizen van verschillende periodes, 
variërend van de 16e tot de 21ste eeuw. 
Het is fijn dat het Amsterdamse deel van 
dit unieke project zich juist in onze buurt 
bevindt. museumhuis bartolotti leent zich 
daar dan ook bijzonder goed voor. Achter 
de 17e-eeuwse gevel bevinden zich links 
de kantoren van de vereniging en rechts, 
gescheiden door een indrukwekkende gang 
met marmeren vloer en fraai stucwerk, de 
prachtige en suite voor- en binnenkamers. 
Het uitgangspunt voor de inrichting 
hiervan waren foto’s van rond 1900. Hier 
zie je hoe er in die tijd gewoond werd en je 
vindt er de enige verwijzing naar de familie 
bartolotti, portretten van het echtpaar dat 
het huis als laatste bewoonde. 
Vervolgens loop je het achterhuis in 
en opeens bevind je je in de 18e eeuw: 
in de tuinkamer en vooral in de impo-
sante ontvangstzaal is het elegante rococo 
alom; uitbundig stucwerk, zijden muur-
bespanningen, ingenieus houtsnijwerk, 
betimmering van glanzende mahonie, 
destijds een extravagant dure houtsoort 
uit de Cariben, uitnodigende Lodewijk XV-
stoelen, waarop je indertijd voor het eerst 

comfortabel kon zitten, een marmeren 
fontein waarin je ook nu vers water kan 
pompen en een lokkend zicht op de fraaie 
tuin. In 1755 voegde Jan van tarelink, een 
puissant rijke walvisreder, dit grandioze 
achterhuis aan het pand toe, waardoor de 
totale oppervlakte meer dan verdubbeld 
werd. 
Ga deze pracht en praal bewonderen en 
ervaar, met behulp van de onderhoudende 
en informatieve audiobegeleiding, een 
wandeling door 400 jaar woongeschiedenis. 

Voor meer informatie ga naar https://www.
museumhuizen.nl/nl

B U U RT K R A NT Z EV E N

B U U R T B O R R E L   Ontmoet je buurtgeno-
ten in Die Port van Cleve, op de hoek Molsteeg- 
NZ Voorburgwal, elke laatste maandag van de 
maand vanaf 17.00 uur en praat verder tijdens de 
prettig geprijsde maaltijd. 
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Ook te lezen op www.oudestadt.nl

Hans Bergmans 

De meeste buurtbewoners zullen bekend 
zijn met Huis Bartolotti, het spectaculaire 
dubbelpand met renaissancegevel op 
Herengracht 170. Hier zetelt de Vereni-
ging Hendrick de Keyser, 100 jaar geleden 
opgericht om bedreigde historische 
huizen voor afbraak te behoeden door 
opkoop, restauratie en verhuur. Inmiddels 
bezit deze vereniging door het hele land 
420 panden van architectonische waarde, 
een unieke collectie die zijn weerga in 
Europa niet kent.

ter gelegenheid van dit jubileum 
heeft Hendrick de Keyser een 
origineel concept gelanceerd: het 

museumhuis. panden die voorheen na-
genoeg gesloten waren zijn nu voor het 
publiek toegankelijk. De bezoeker hoeft 
hier niet vanachter een koord omzichtig 
stijlkamers te bewonderen, maar stapt de 
vertrekken binnen alsof hij de bewoner 
is, kan zich aan een tafel of bureau zetten, 
objecten aanraken, deuren openen en in 
de laadjes snuffelen. er is een netwerk 
van 35 van zulke museumhuizen in 

 GLuur jij noG 
door je spion-

netje?

ja, ik partici-
peer, monitor 
en kLankbord 
de buurt!

  De Ware
  Jacob

De zaal in het achterhuis
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museumhuis bartolotti
een prachtige aanwinst
voor de buurt en de stad

©
 In

gr
id

 d
e 

Gr
oo

t



BUU RTKRANT Z EVEN  |  s e pte m b e r 2018  |  No. 120  |  2

Krabbels Marijke Winnubst

KERKEN EN BORDELEN

De Oude Kerk, van oorsprong rooms-
katholiek, ligt midden in de hitsige buurt, of 
liever gezegd: de steegjes der liefde hebben 
zich om de oude- en nieuwe patroonheilige 
Nicolaas heen gevlijd. 
Om de hoek van het jezuïetenbolwerk de 
Krijtberg, de familiekerk waar ik ernstig be- 
lachelijke kinderzonden biechtte, werd liefde 
aangeboden door rondborstige huisvrouw- 
types, daar bleef ik niet bij stilstaan. Maar 
wél bij de mysterieuze dames in het sta-
tige herenhuis op de Herengracht, die vond 
ik betoverend en gingen mijn verbeeldings-
kracht te boven. Tot op ’n dag zo’n cocotte 
mij wenkte. Nu kom ik alles te weten, dacht 
ik verheugd, toen ik de stoep opklauterde. 
Helaas moest ik alléén sigaretten trekken 
in de Leidsestraat, werd een kwartje rijker, 
maar het mysterie bleef en werd nóg groter 
toen mijn moeder bezorgd waarschuwde 
de volgende keer niet met mijn handen aan 
de leuningen te komen. 
Ook tegenover de Prinsengrachtkerk De Duif 
zaten ’de meisjes van plezier’ paraat in 
woonboten aan het Amstelveld. Later, in het 
vaarwater van de ontkerkelijking, werden de 
Utrechtse- én Leidsestraat tippelzones, tot de 
sterke arm ingreep.
Dus de bewering dat het smachten rond de 
Dominicus  in de Spuistraat een uitloper is 
van de Wallen, is historische lulkoek; het is 
daadwerkelijk de uitloop van godsvruchtige 
kerkgangers die gesterkt door Gods genade, 
de evangelische oproep „hebt elkander lief” 
direct in praktijk brachten.
Alleen rond de Ruysdaelkade, met zijn 
rijke historie aan prostitutie, is geen R.K. 
kerk in directe omgeving of het moet het 
Rijksmuseum van Pierre Cuypers zijn, ’het 
bisschoppelijke paleis’ zoals Willem III het 
noemde, die als fervente anti-papist -én 
bordeelsluiper-, weigerde de ’kathedraal’ 
feestelijk te openen.
Hiermee was Cuypers’ missie om Amsterdam 
een katholiek aanzicht te geven geslaagd, 
zeker nu, na de restauratie, blijkt dat je 
inderdaad een klooster betreedt.
Is het dan puur toeval dat heroïneverslaafde 
asfaltbloemen met hun perverten ook hun 
heil zochten achter het Centraal Station bij de 
pittoreske torens van kerkenbouwer Cuypers? 
Wie weet? Zeker is dat die treurigheid is 
opgelost in een hernieuwd open zicht op het 
goddelijke water van het IJ.

D
e verbouwing van de gewelven onder de brede brug over het singel heeft vertraging 
opgelopen. De ruimtes onder de brug, die beschikbaar zullen komen voor de bewoners 
van buurt Zeven, moeten worden voorzien van water, elektra en een interieur, maar 

eerst moet het dak van de gewelven, oftewel het brugdek, waterdicht worden gemaakt. 
Die reparatie stond gepland voor de zomermaanden, waarna in het najaar de interne 
verbouwing van de gewelven zou plaatsvinden. Deze planning zal hoogst waarschijnlijk 
niet worden gehaald, waardoor de opening later zal plaatsvinden dan in januari 2019.
Dat neemt niet weg dat stichting De torensluis energiek blijft doorgaan met de 
voorbereidingen. De torensluis wordt een ruimte voor actieve buurtbewoners met hart 
voor de buurt. Ook mensen die er werken, ondernemers en actieve expats kunnen er 
dingen organiseren die de cohesie in de buurt versterken. buurtverenigingen, VVe’s, 
hobbyclubs, belangengroepen en andere groeperingen kunnen er een dak boven het hoofd 
vinden.
stichting De torensluis gaat in samenspraak met de buurt erop toezien dat het gebruik 
van de gewelven inderdaad bijdraagt aan versterking van de buurt en contact tussen 
buurtbewoners. momenteel is de website www.detorensluis.nl in ontwikkeling. In- 
middels hebben zich al enthousiaste buurtbewoners gemeld. Ook de Universiteit 
van Amsterdam heeft contact opgenomen omdat tijdens de Koude Oorlog een 
atoomschuilkelder schijnt te zijn gebouwd in de middeleeuwse gewelven. Kortom: de 
activiteiten beginnen op gang te komen.
Wie alvast buurtbewoners wil ontmoeten, kan terecht op website De torensluis, of op 
de derde zondag van september rond 11:00 uur naar de brug komen voor de derde DIY-
brug9buurt brunch. In aanloop naar de opening van De torensluis zijn alle bewoners 
van buurt 7 er welkom. breng zelf iets lekkers mee, maar niet te veel. Want als iedereen 
voedsel meebrengt voor 10 personen, dan blijven we met een enorme berg lekkernijen 
zitten. Al met al hopen wij te kunnen stellen: met De torensluis wordt het in buurt 7 
alsmaar gezelliger.

Verbouwing gewelven de torensluis loopt vertraging op
Willem Pijffers
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Hans Bergmans

Toen in 1969 Jacobus Boelen, telg uit een oud geslacht van 
Amsterdamse wijnkopers, vroeg overleed, boden zijn zonen hun 
moeder Cecile een lijfrente aan. Ik heb liever een wijnwinkel, 
was haar reactie en ze opende De Waere Jacob in Herenstraat 39 
(nu Antiquariaat Lont). 

D
e naam verwijst naar iemands ideale geliefde, Cecile’s man 
dus. De zaak floreerde en toen in 1982 het pand ernaast vrij 
kwam greep zij de kans om naar het ruimere nummer 41 te 

verhuizen.
Dit hoekpand heeft vele neringdoenden gekend. In de vorige 
eeuw zaten hier sigarenmagazijn H. J. Lanting, gevolgd door 
Chocolaterie slot. In 1968 besloot eigenaar stadsherstel dat het tijd 
werd voor restauratie van de panden nummers 39 en 41. Voordat 
De Waere Jacob het pand betrok verkocht tinie Kösters hier 
jarenlang met succes haar bruidskleding. 
Cecile kreeg behoefte aan een permanente assistent en nam in 
1983 bert Oosterveld in dienst. Na 25 jaar enthousiaste toewijding 
aan de zaak kwam het tijdperk Cecile tot een eind en nam bert in 
1995 het stokje van haar over. Zes jaar later besloot hij een andere 
carrière te volgen en zette de zaak te koop. 
De jonge wijnhandelaar michael Hamers zag de kans van zijn 
leven en kocht De Ware Jacob (de e van Waere was inmiddels zoek 
geraakt). en hij is een waardige eigenaar van deze zaak. Immers, 
hij is de vijfde generatie die de familietraditie van Amsterdamse 
wijnhandelaren voortzet. Hij ziet De Ware Jacob als een winkel 
voor de buurt. Zijn vaste klanten komen lopend of op de fiets. 
toeristen zijn niet echt belangrijk; ze zorgen voor ongeveer 10% 
van de omzet.  Hij levert niet aan cafés en restaurants, met 
uitzondering van Café brandon. sterke drank vertegenwoordigt 
20% van zijn verkoop.
michael heeft ongeveer 250 europese wijnen op voorraad,  waarvan 
hij de helft zelf importeert. er is steeds meer vraag naar biologische 
wijn, maar hij vindt het moeilijk om goede kwaliteit te vinden. 
Nederlandse wijnen worden alsmaar beter, zegt hij, maar zijn wel 
duur, ongeveer het dubbele van vergelijkbare Duitse wijn. 
toen michael nog maar net in de zaak stond bestelde een nieuwe 
klant zes flessen van fl. 175 per stuk. twee dagen later kwam hij 
terug en klaagde dat twee flessen kurk hadden. Dat was schrikken 
voor de jonge ondernemer, maar hij vergoedde de klant. Veel later 
bleek dat het de directeur van een bank was, die zo onder de indruk 
van de service was dat zijn bedrijf regelmatig grote partijen wijn 

bij michael kocht. Het gezegde ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ kan 
ook in de zakenwereld gelden.
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De Ware Jacob

Michael Hamers, eigenaar van De Ware Jacob in de Herenstraat



Els Willems

Eens moesten de Amsterdammertjes het stoepparkeren voor-
komen.  Nu staan er paaltjes midden op straat tegen het sluipen 
van verkeer. Hoe werkt dat op het Singel?

D
e dure verzinkbare palen, die traag of soms helemaal niet 
reageren, gaan alleen omlaag voor bewoners  in het bezit 
van een (niet gratis) ontheffing. Ze zijn in de eerste weken 

al behoorlijk scheef gereden, weer recht gezet en vernieuwd. en 
er waren lanceringen van auto's die, bumperklevend aan hun 
voorganger, dachten het nog net te halen, maar ook door storing!

Op veel plekken in onze buurt is de ‘verkeerssituatie gewijzigd’. 
Verkeersregelaars, uit heel Nederland afkomstig, kleuren al die 
straathoeken nu nog vrolijk geel. met grote onverstoorbaarheid 
en soms gevaar voor eigen leven, wijzen zij de automobilist 
vriendelijk edoch dwingend een kant op die de bestuurder niet 
had bedoeld. Zodra die verkeersregelaar is vertrokken, wordt er 
dan ook op de blauwburgwal tegen het eenrichtingverkeer in 
gereden. paaltje erbij? 

taxi's, Vervoer op maat e.d. krijgen geen ontheffing, want alles is 
bereikbaar. toch wist een taxi de eerste dagen een bewoonster van 
de Langestraat, die naar de eerste hulp moest, niet te bereiken. Als 
klant lijkt het raadzaam om dienstverleners en bezorgers van rij-
instructies te voorzien voor het komen en gaan. Nb kaartje?

Half augustus, tijdens de bouwvak, blijkt de O-W route achter 

het Cs al niet meer filevrij. Ook op de prins Hendrikkade, waar 
je komend vanuit het singel een U-turn moet maken om achter 
het Cs te komen, kun je in een file terecht komen. De verdiepte 
onderdoorgang (diep genoeg?) laat geen fietsers meer toe.

bij een autoluwe binnenstad hoort geen doorgaand verkeer. 
Waar blijft het verkeer, dat uit het stadshart wordt geweerd? De 
plannenmakers denken dat het probleemloos zal verdampen, 
bewoners vrezen dat het een uitweg zoekt via de grachten en 
straatjes van de Noordelijke grachtengordel. Gegevens van 
kentekenonderzoek in het verkeersmodel zouden de effecten 
van de verkeersmaatregelen per straat kunnen voorspellen. Die 
resultaten zijn echter voor het centrum niet bekend en zijn er 
misschien niet eens. er ontbreekt meer: Definitie van doorgaand 
verkeer? Functies van de voertuigen? Geluidsbelasting? Onbekend! 
Voor draagvlak toch wel van belang. 

Julia van proosdij (pvdA), gekozen in de stadsdeelcommissie, 
woont in de sint Nicolaasstraat en zij vindt de Nieuwezijds nu 
rustiger en veiliger, zonder file van vaak buitenlandse auto's, 
zij wil graag meer bomen. tevens wijst zij op een avond, die 
de stadsdeelcommissie Centrum organiseert op 17 september in 
Aknaton, waar bewoners ideeën kunnen melden. 

Zie daarvoor www.stemvancentrum.amsterdam.nl

Verkeerssituatie gewijzigd

Komende tijd zullen verkeersregelaars aanwezig zijn op de plekken waar door-
gaand verkeer niet meer mogelijk is

Buurtbewoners zijn blij met de paaltjes
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Vergroening tegen 
verloedering

Marijke Winnubst

’Bewoners centraal, bezoekers ‘welkom’ jubelde het orgaan van 
de gemeente over het ambitieuze coalitieakkoord van het 
nieuwe college. Voor het eerst in tien jaar maakte mijn hart weer 
een sprongetje, oude hoop, nieuwe belofte? Tijd om eens de 
mening te horen van een nieuwe buurtkrantbezorger Eddy Boeve 
(1957), die ik ontmoet op de jaarlijkse buurtkrantborrel.  

H
ij woont 35 jaar in Amsterdam, waarvan de laatste 17 jaar op de 
historische hoek van de Nieuwe Nieuwstraat en Nieuwezijds 
Voorburgwal: de dienstbaar rommelige verkeersader, vol 

trams, bussen, taxi’s, zwabberende fietsers en rolkoffers die 
over 2 jaar omgetoverd moet zijn in een aangename fiets- en 
wandelboulevard. 
eddy ziet het wel positief in met Femke Halsema als eerste 
’burgermoeder’ in de stopera.
„Ook ben ik optimistisch over de inzet van het projectteam 
herinrichting van de Nieuwezijds, waarvan ik voor de Noordzijde 
in een klankbordgroep zit, een adviesgroep van bewoners en 
ondernemers, die samen met de ambtenaren en omgeving- en 
projectmanagers advies uitbrengen aan het college over thema’s als 
groen, verlichting, afval, bereikbaarheid, parkeren, en veiligheid.”

Herinrichten, optimaliseren en gebruiksvriendelijk maken moet 
je in het bijzonder aanspreken, want het is je dagelijkse werk, dan 
niet van straten maar wél van websites. 
Hij lacht, maar denkt dat burgers zich gezamenlijk moeten 
mobiliseren om zelf hun wijk vriendelijk te maken. Zeker in dit 
complexe kwartier waarin de massatoerist de openbare ruimte 
domineert. Dé reden waarom hij zich heeft opgeworpen om het 
groen van de achtergebleven Nieuwe Nieuwstraat te beheren. en 
inderdaad kleine veranderingen zijn merkbaar, de eerste helft 
vanaf de Nieuwezijds ziet er beter uit met het groen, ondanks 
dat domme wezens nog steeds hun fietsen en scooters tegen 
het intelligentere groen deponeren. De bierfiets is uit beeld, 
fietswrakken opgehaald, huurfietsverhuurders moeten de handel 
binnen houden en nu het eenrichtingsverkeer is ingesteld, wordt er 
gemonitord. Alleen het zwerfvuil rond de uitpuilende afvalbakken 
is in alarmfase. 

en de buurtkrant ? 
”Ja, leuk om te lezen vooral omdat de vorige bewoners van mijn 
huis, peter Vos erin schreef en ella Kruzinga de oprichter en 
secretaresse van de VVe van dit gebouw was. Ik houd kantoor met 

mijn bedrijf in de Hallen, niet thuis dus. Door het rondbrengen 
van de krant leer ik ontzettend veel mensen en winkels kennen en 
het kost maar drie kwartier eens in de 3 maanden.”
Dus bent u de Face-bookvrienden even zat en wilt u de buurt beter 
leren kennen, meldt u aan als bezorger.

Eddy Boeve beheert het groen in de Nieuwe Nieuwstraat en is een van de 
bezorgers van de buurtkrant
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BEZOrgEN is geen vervelend werk en 
kost niet veel tijd: minimaal een uur 
per keer en maximaal twee uur. 

U kunt zich opgeven bij Nanny Truijens, 
tel. 06 14 77 68 75.
Hartelijk dank!!
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Maak een afspraak of kijk op onze website!
www.vca.nu/centrum | 020- 5301220
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 COLOfON

Uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl
W E S T E R K E R K  A G E N D A

V R A G E N  E N  K L A C H T E N  O P E N B A R E  R U I M T E

Redactieleden
Hans Bergmans tel. 624 00 34
Ingrid de groot (foto’s) tel. 428 96 00
Hanna Lantinga tel. 662 03 35
Ina Wilbrink tel. 624 49 48
Els Willems  tel. 622 64 37
Marijke Winnubst tel. 623 06 05
 
Eindredactie, correspondentie- en 
kopijadres
gemma Crijns tel. 422 64 16
e-mail:         buurtkrant7@gmail.com

Advertenties
Hans Bergmans   tel. 624 00 34
e-mail:                hans@wbergmans.nl 

Bezorging
Nanny Truijens       tel. 06 14 77 68 75
 
Wijkraadsleden
Jolande Coelho     tel. 623 05 44
Eveline van Nierop (duo)  tel. 623 55 01
Ton Mol                 tel. 06 12877879

Drukker en Lay Out 
Media Services Dr & DV, Amsterdam,  
CH grafisch Ontwerp, ch-ontwerp.nl

Oplage 5000

Rekeningnummer:
IBAN NL66INgB0002341576
t.n.v. BUUrTKrANT ZEVEN, Amsterdam
Penningmeester: Els Willems

Volgende krant | december 2018 
Sluitingsdatum advertenties:
15 oktober 2018
Kopij vóór 15 oktober 2018 sturen naar 
de eindredactie. 

gebied west: 
gebiedscoördinator Barbera Lavell: blavell@amsterdam.nl, tel. 06 306 95 193

gebiedsbeheerder Ad Vrijhoef: a.vrijhoef@amsterdam.nl, tel. 06 513 99 583

gebiedsbeheerder Ron Onsia: r.onsia@amsterdam.nl, tel. 06 129 90 705

gebied 1012:
gebiedscoördinator Joris Bokhove, j.bokhove@amsterdam.nl, tel.06 13696031

gebiedsbeheerder Roel Plugge, r.plugge@.amsterdam.nl, tel. 06 517 14 579

Omgevingsmanager: Chris Seinen, c.seinen@amsterdam.nl, tel 06 288 83 440

Via www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-or/ kunt u via een formulier klachten 
rechtstreeks melden.

LUNCHPAUZE CONCERTEN : wEkELijksE ORgELCONCERTEN OP vRijdAg  13-13:30 UUR

Oproep aan actieve bewoners: Verkiezing Wijkraad

Wijkcentrum d’Oude stadt organiseert op maandag 5 
november de verkiezing van een nieuwe Wijkraad.  

Het wijkcentrum wordt geheel bestuurd door vrijwilligers die het 
woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. De 
wijkraad bestaat uit maximaal 21 leden, drie uit elk van de zeven 
buurten in het werkgebied (zie website). De wijkraad komt ca. 9 keer 
per jaar bijeen (eerste maandag van de maand van 20 - 22 uur). De 
zittingsduur van de wijkraad is drie jaar.
In november wordt in een vergadering met alle belangstellenden uit 
de buurten een nieuwe wijkraad gekozen. men kan alleen stemmen 
op kandidaten uit de eigen buurt. een of twee maanden later kiest de 
nieuwe wijkraad uit zijn midden een dagelijks bestuur. 
Wilt u meedoen? Aarzel dan niet om u kandidaat te stellen. 
Ga naar www.oudestadt.nl voor meer informatie en een 
aanmeldformulier. Doe dit vóór 21 oktober.
betrokkenheid bij buurtverenigingen of stadsdorpen zijn geen 
beletsel, integendeel.
Wilt u zich niet kandidaat stellen, maar wel aanwezig zijn om mee te 
beslissen wie voor uw buurt in de wijkraad komt? meldt u zich ook 
daarvoor aan. 
tijd en plaats van de verkiezing worden t.z.t. op de website bekend-
gemaakt.   www.oudestadt.nl

07/09 - Jos van der Kooy - Ingeborg van Dokkum
14/09 - Hans van Haeften
21/09 - Floris van Gils - Bach en Hindemith II
05/10 - Jan Peter Lanooy
12/10 -  loris van Gils - Bach en Hindemith III
19/10 -  Leonard Seeleman - Guilmant I
26/10 -  Jos van der Kooy
02/11 - Leonard Seeleman - Guilmant II

 O N Z E  N I E U W E  W I J K A G E N T E N
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Gratis entree

Sandra Lammers (links) en Corrine Kouwenberg
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N U T T I G E  N U M M E R S

ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed 112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen) 592 34 34
Centrale doktersdienst (nacht) 088-30030 600
Eerste Hulp O.L.V.G.  599 30 16

GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam  14 020
Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht   553 05 21 
Klachten bestrating (openbare ruimte) 551 95 55
Meldpunt overlast centrum:terrassen/horeca/personen  14 020
Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn  421 45 67 
Openbare verlichting 14 020
Meldpunt discriminatie   638 55 51 
Meldpunt overlast te water - ook voor putzuigdienst/
storingen www.waternet.nl - 24 uur per dag  0900-93 94
Melden overlast vakantieverhuur: ga naar website: 
www.overlastvakantieverhuur.nl 
Reiniging – grofvuil  256 35 55
Zwerfvuil, parkeren, bestrating: stuur via whatssapp een foto 
naar 06 44440650
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) 0800-70 00
 

HULPDIENSTEN EN ADVIES
Hulplijn Amsterdam                             675 75 75 
Gemeentelijke Ombudsman 625 99 99 
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld 611 60 27
Wijkcentrum d’Oude Stadt  638 22 05
Kindertelefoon [gratis]                            0800-04 32 
Juridisch Loket 0900–80 20
Stichting !Woon  523 01 30
Stichting !Woon team Centrum                  523 01 10 
Thuiszorg Amsterdam .  0900–95 51
Centram v/h Blankenberg Stichting  557 33 33
Blokkeren bankpassen en pincodes  0800–03 13
Dierenambulance  0900–210 00 00
Ongedierte Bestrijding GG&GD . 555 56 00
Geluidsoverlast Schiphol  601 55 55
Bureau Brandveiligheid . 555 66 66
Liander, storingen gas en electriciteit 0800–9009
Sociaal Loket (Zorg & Samenleven, Participatie, 
Zorg & Overlast, Taalwijzer)  256 48 00
Stadsdorp Buurt Zeven:   06 4625 64 12
Comité Westelijke Grachtengordel:  
e-mail: info@westelijkegrachtengordel.nl

BUURTREGISSEURS en GEBIEDBEHEERDERS
Gebiedbeheerder Stadshart Noord - 
Roeland Plugge  06 517 14 5 79 
e-mail: rplugge@centrum.amsterdam.nl 
Gebiedbeheerder Westelijke Grachtengordel -  
Ad Vrijhoef  06 513 99 583 
e-mail: a.vrijhoef@amsterdam.nl  
Buurtregisseurs Koepelkwartier - 
Corinne Kouwenberg 06 11534420   
e-mail: corinne.kouwenberg@politie.nl 
Sandra Lammers     06 11913696   
e-mail: sandra.lammers@politie.nl 
Buurtregisseur Nieuwendijk,  
Chris Merks  06 200 35 225 
e-mail: christiaan.merks@politie.nl 
Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel,  
Peter Neerings  06 107 63 019 
e-mail: peter.neerings@politie.nl  
Winkelstraatmanager Raadhuistraat/Westermarkt:  
Moheb Alecozy, moheb@alecozyconsult.nl  06 52 55 60 66




