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Eerlijke Klimaatmars
Kom zondag 10 maart om 13:00 uur naar de Dam en
betoog mee voor de met Milieudefensie, FNV, Greenpeace,
DeGoedeZaak en Woonbond. Het kán anders!
Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen.Genoeg
getreuzeld. Het klimaat wacht niet. Doe mee.
www.maakdeklimaatmarsgroot.nl

Demonstratie voor Vrouwenkiesrecht in 1916 te Amsterdam (beeldbank Stadsarchief)

We zijn in ieder geval open op:
Dinsdag t/m donderdag 10 - 17 uur
Vrijdag 13.30 - 17 uur
en op afspraak,

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

020-638 22 05
Kerkstraat 123 hs, 1017 GE
wijkcentrum@oudestadt.nl
www.facebook.com/wijkcentrum.doudestadt/
Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur
van advocaat Jan Overes (Keizerhof advocaten)

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

Scholieren-klimaatdemo Vijzelstraat 14 februari 2019

Gebiedsplannen

We draaien weer

De stadsdeelcommissie Centrum heeft in november/
december de vele kritiek op de gebiedsplannen
aangehoord, en wenst meer betrokkenheid in het proces
van de gebiedsplannen voor volgend jaar.
De Groenlinks fractie in de commissie vraagt bewoners
mee te denken hoe het beter kan. Een mooie gedachte.

Op 14 januari openden we onze nieuwe locatie aan de
Kerkstraat. Heerlijk dat zovele vrienden en bekenden
ons wisten te vinden. Het was af en toe heel krap, soms
zelfs dringen, kortom: propvol.
We moeten nog wennen aan de kleinere behuizing.

d’Oude Stadt ziet graag meer betrokkenheid en invloed,
niet bij de stadsdeelcommissie, maar bij de bewoners
en ondernemers zelf. De buurtenquêtes suggereren
een betrouwbare input van bewoners, maar vragen en
keuzemogelijkheden zijn vaak akelig sturend. Als er al
bewonersbijeenkomsten worden gehouden, wordt dat
slechts beperkt bekendgemaakt, en dan gaat het over kant en
klare plannen die voor de vorm concept heten.
En op het eind mogen bewoners ook nog aan het
toneelstukje inspreken meedoen.
Wil je als gemeente weten wat er echt leeft onder bewoners
en ondernemers? Het is al te laat voor een betere enquête in
2019. Om uit de losse pols nog snel een paar enquêtevragen
op te hoesten, zonder enige context, zet geen zoden aan de
dijk. Laat actieve, kritische bewoners dit jaar alle vragen
en keuzemogelijkheden van de enquete 2019 beoordelen,
aanwijzen waar het nou zo wringt en suggesties doen voor
verbetering. Dan is dat goed bruikbaar voor de enquete in
2020.
Over andere vormen van informatievergaring:
Organiseer vooraf echte inspraakbijeenkomsten met
randvoorwaarden, niet pas wanneer alles al vastligt. En
brede uitnodigingen, in kranten (niet alleen Parool), op AT5,
grote posters op alle mupi’s plakken (digitaal mag, maar
wel stilstaand en langdurig). Dat moet natuurlijk wel in alle
stadsdelen gebeuren. En voor wat het centrum betreft niet
opgesplitst in het kunstmatige C-west en C-oost.
Het allermoeilijkste komt dan nog: laten zien dat er naar
burgers geluisterd is, dat ambtenaren en politiek de moed
hebben hun plannen te wijzigen. En uitleggen waarom iets
niet kan.
Kortom: doe het goed, laat anders maar zitten.

Veel meubilair ging de deur uit en kreeg elders een
nieuwe bestemming. Met enige improvisatie is er van
alles mogelijk. De Wijkraad, WOUW, NOAR Wonen, Ver.
Wonen Ouderen Nieuwmarkt/GrootWaterloo, de Werkgroep
Buitenreclame, de Binnenkrant en Wij Amsterdam zijn hier
inmiddels thuis.
Er zijn thema-avonden als: Actie Luchtkwaliteit,
Global Housing Debt, Drukte en Overlast,
Handboek Burgerlobbyist, Commercie in de Openbare
Ruimte, gebiedsplannen en workshops.

www.nldoet.nl Vrijwilligersdagen
15 en 16 maart

NLDoet ondersteunt elk voorjaar honderden door
vrijwilligers georganiseerde activiteiten in Nederland.
Ook in onze buurt is van alles te doen:
Hulp in tuin, park en plantsoen zie pagina 3, 10 & 11
Hulp in gaarkeuken of museum zie pagina 2, 3 & 13

www.nldoet.nl
Ook in d’Oude Stadt: Mooi laten zien
We hebben twee vitrines. Wees welkom. Laat zien wat
je mooi vindt in onze buurt. Momenteel is er glasgrafiek
te zien van Corina Teunissen van Manen. Met o.a.
een herinneringsschaal voor de oprichting van de
bewonersvereniging ‘Blaauwlakenblok’ op de Wallen.
Voorstellen om te exposeren graag mailen naar:
secretaris@oudestadt.nl of visiblevoice.nl@gmail.com
of kom langs dinsdagmiddag Kerkstraat 123 14-17 uur.
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Maart: 3/5 Carnaval, 6 , 8 Vrouwen, 14 , 20 Stembus, Lentepunt, 21 , 28 , 31 Zomertijd

Binnenk ant 85

April: 1 Grapje, 5 , 12 , 19 ,

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, Vernieuwing marktdeel Waterlooplein en begane grond Stadhuis
Al vele jaren worden ideeën ontwikkeld om
grond van het Stadhuis. De komende weken worden
de plannen in het College van BenW besproken. De
Nieuwe Herengracht, Oosterdok het Waterlooplein weer tot een waardevolle en
aantrekkelijke plek te maken: een stadsplein waar
basisgedachte is dat 25% van het oppervlak een invulling
en Oude Schans
mensen graag komen, tijdens en buiten markturen.
krijgt met educatie en maatschappelijke functies; 25% is
In 2018 is een defintief ontwerp vastgesteld voor het gebied
voor de Mozes en Aaron, de markt en de strook bij de
Zwanenburgwal. De planfase is in een voortdurend overleg
met bewoners, ondernemers, culturele instellingen en markt
gegoten. Met de markt wordt nu nog verder gesproken over
praktische zaken tijdens de uitvoering, de locaties van de
tijdelijke markt en kramen en boxen op het vernieuwde
plein.

CTvM 2018

Portugese synagoge, Mr. Visserplein

Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag 14 maart & 11 april
20.00-23.00 uur

Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Iedereen is welkom
www.bewonersraad1011.amsterdam

www.nldoet.nl Samen koken voor

Amsterdammers

Waterlooplein 205, Zaterdag 16 maart, 14:00 - 19:00
We gaan Poolse gerechten koken voor de (dakloze)
gasten van Huis van Sant’Egidio op het Waterlooplein
in Amsterdam. Op het menu staan authentieke Poolse
gerechten, waaronder ‘pierogi’ (dumplings), ‘barszcz’
(bietensoep) en ‘bigos’ (gerecht met zuurkool en vlees).
Er wordt gekookt volgens traditionele recepten onder het
mom van ´eten delen is gezelligheid delen´.
Wij zorgen voor de ingrediënten en een unieke,
ongedwongen sfeer.
Meld je aan en kom met ons koken! Smacznego!
http://polishprofessionalwomen.com

Huis De Pinto

De uitvoering van de herinrichting is een ingewikkelde
logistieke operatie: aanvoer van materiaal en het doorgaan
van de markt tijdens de werkzaamheden en voorkomen
van overlast voor bewoners. De planning van de tijdelijke
markt wordt in overleg met betrokkenen opgesteld. Voor de
tijdelijke markt kan ook het plein langs de Amstel worden
gebruikt. Tegelijkertijd krijgt ook de begane grond van het
Stadhuis een andere invulling. Het is de bedoeling dat straks
de zijgevel van het Stadhuis opener wordt, met nieuwe
looproutes door het gebouw en een goede wisselwerking
tussen Marktplein en Stadhuis. De vernieuwing van het
Marktplein wordt afgestemd op de verbouwing van het
Stadhuis in de loop van 2019.
Ook over nieuwe functies voor het Stadhuis is al enkele
jaren gebrainstormed. In een interactief proces “Het
Stadhuis Verbouwt” hebben veel Amsterdammers ideeën
ingebracht. Uiteindelijk is gekozen voor het thema
“Gemaakt in Amsterdam”. Na een lange informatie stilte
is op 31 januari 2019 in het Samenwerkingsverband
Waterlooplein een schets gegeven van de plannen en ideeën.
Het College van BenW heeft een groter oppervlak voor
nieuwe functies gevraagd, het wordt nu de totale begane

Toen

In 2011 werd de toenmalige Openbare Bibliotheek in het
Pintohuis met sluiting bedreigd. Het bibliotheekfiliaal werd
opgedoekt met de komst van de OBA aan het IJ. Ruim drie
jaar later in 2014 vond de feestelijke heropening van Huis
De Pinto plaats als literair en cultureel ontmoetingscentrum.
In de jaren daartussen werkte een relatief kleine groep
vrijwilligers jarenlang aan de realisatie daarvan.

Marijke Storm

Straks?

De marktkooplieden menen dat hun belangen onvoelde recht wordt gedaan. Op hun verzoek onderzocht de Ombudsman de verstoorde
relatie met het Projectteam/Marktbureau en adviseerde in september de gemeente om prioriteit te geven aan de meest heikele punten.
Het ‘Definitief Ontwerp’ heeft nog vele losse eindjes, maar met het lenteweer komt ook de Vlooienmarkt weer volop tot leven.r

kranten en tijdschriften, koffie & thee, boekenruil,
het mooie stille binnenhofje, kunst en muziek.
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.30 en
De transformatie van bibliotheekfiliaal tot cultureel centrum
bleek een gouden greep. Er bleek behoefte aan een locatie
voor intieme concerten, literaire avonden, bijzondere films
en spraakmakende avonden over historisch Amsterdam.
De bibliotheekfunctie heeft plaatsgemaakt voor een
ruilbibliotheek waar buurtbewoners hun boeken kunnen
wegbrengen, en boeken kunnen lenen of kopen. Zzp-ers,
studenten, buurtbewoners zitten aan de leestafels met
kranten en tijdschriften of zijn aan het werk in een van de
twee leeszalen.
In de zomer is het goed toeven in de kleine binnentuin.
Wekelijks vinden er culturele activiteiten plaats. Anno nu
werken er zo’n 70 vrijwilligers, als gastheer of gastvrouw,
floormanager of achter de schermen in het beleidsorgaan
Pinto Plenaire, de programmaraad of het Stichtingsbestuur.

Dit eerste lustrum wordt van 22 tot 31 maart uitgebreid
gevierd met een festival dat een staalkaart biedt van het
maandelijkse programma. Nog steeds volledig gerund
door vrijwilligers draagt Huis De Pinto, met goed
bezochte voorstellingen op een unieke locatie, bij aan het
bijzondere culturele aanbod van Amsterdam.

De komende maanden zullen gebruikers, bewoners en
ondernemers, markt en culturele instellingen de lijnen
verder bespreken en ideeën uitwisselen. Bij de eerste sessie
in januari is vooral aandacht gevraagd voor aan- en afvoer
van goederen: er liggen mogelijkheden onder de grond,
zoals parkeergarage en metrotunnel, of over water. De stad
discussieert nu volop over Amsterdam Autoluw. Dus ook dit
nieuwe knooppunt van actitviteit, de markt en de bruisende
plannen voor het Stadhuis vraagt om vervoeroplossingen
die praktisch zijn, die goed zijn voor de leefbaarheid
en die zorgen voor meer ruimtelijke kwaliteit met een
aangename inrichting van de openbare ruimte. De fouten
uit het verleden, een Waterlooplein als een rommelige
verkeersruimte, moeten we nu eindelijk achter ons laten. En
onmiddellijk kwam ook weer de vervolgstap naar boven:
wanneer kunnen we de andere haak van het Waterlooplein
gaan aanpakken, de liefdeloze restrruimte bij de tramhaltes.
De nieuwe verbindingsofficier voor het Marktplein gaat de
komende tijd ideeën ophalen en gedachtelijnen verbinden.

Nu

zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur

Huis De Pinto viert 5-jarig bestaan

voor het midden- en kleinbedrijf; er komt een warenmarkt
met verse producten, zoals ambachtelijke slager en bakker
en 25 % krijgt culturele functies. De Nationale Opera en
Ballet gaat programmering verzorgen in de Boekmanzaal. In
het gebouw komen openbare toiletten en een ruime en lichte
doorlooproute tussen de Amstel en het Marktplein, deze kan
ook dienen voor evenementen en bijzondere gelegenheden.
Het Stadhuis moet een bruisende plek worden waar
Amsterdammers graag naar toe willen gaan en waar met
name jonge Amsterdammers kennis kunnen maken met
cultuur en democratie.

Festivalprogramma
Vrijdag 22 maart 20.00 uur Leitmotiv over de schrijver
en zijn ‘tuin’ Lex Jansen van uitgeverij Magonia
interviewt schrijver Bert Bakker en een mystery guest
Zondag 24 maart 11.00 uur Koffieconcert in
samenwerking met Conservatorium van Amsterdam
De beste musici die hier de afgelopen vijf jaar hebben
opgetreden strijden om de Pinto Young Musicians Award
Maandag 25 maart 10.00 - 12.00 Schrijven en filosofie
Kennismaking met de schrijfworkshop van schrijver Diet
Verschoor en filosofe Dorine Bauduin
Maandag 25 maart 20.30 uur Pintotonics n+1
Improvisatiemuziek met solist Ernst Reijseger (cello) en
ensemble Guus (piano) en Wim (slagwerk) Janssen

Dinsdag 26 maart 20.00 uur Cinema Verso
‘Hearts of Dogs’ van Laurie Anderson en ‘At the Shrinks’s
Basje Boer filmredacteur leidt de avond in.
Woensdag 27 maart 10.30 Kindertheater Kees en Koos
speelt Waar is Harry? Voorstelling voor de allerkleinsten
Woensdag 27 maart 14.30 Blij met boeken
Een knutselworkshop voor de iets oudere kinderen
Woensdag 27 maart 20.30 Underground movie
Everyday Rebellion: een documentaire over moderne en
creatieve vormen van geweldloos verzet
Donderdag 28 maart 20.30 uur Salon de Pinto
Basje Boer (korte verhalen), Peter Zegveld & Thijs van
der Poll (muziektheater), Maria Barnas (gedichten) en
Franca Treur (korte verhalen)
Vrijdag 29 maart 20.00 uur Sprekend Mokum
Thema: de krakers die de buurt bevolkten in de jaren 60 en
70. Het inmiddels prachtig gerestaureerde Pintohuis werd in
de jaren 70 door de actievoerders in de Nieuwmarktbuurt
gered van de sloop. Oude foto’s tonen een vrijstaand pand in
een door kaalslag geteisterde buurt. Nieuwmarktbewoners
van toen en nu zijn van harte uitgenodigd om op deze avond
met elkaar herinneringen aan die tijd op te halen.
Zaterdag 30 maart - 20.00 - Koor Slavuy
Zingt liederen uit de Balkan en landen rond de Zwarte Zee.
Zondag 31 maart - 16.15 - Muziekmatinee jubileum met
Voices from Letters Vernon Chatlein mengt verhalen met
ritmes uit de Cariben en Zuid-Amerika. Met Aki Spadaro
(piano), Itai Weissman (sax) en Humberto Albores (bas)
Voor deze en andere bijzondere voorstellingen is snel
reserveren gewenst. Voor iedere bezoeker van het festival
ligt er tussen 22 en 31 maart een lustrumboekje klaar.

Sint Antoniesbreestraat 69
www.huisdepinto.nl
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 Mei: 1 Arbeid, 4 Herdenking, 5 Overbruggen , 6 Ramadan, 12 Moeder , 18 , 19 Oosterdok, 26 , 30 Hemelvaart

Zaterdag 23 maart
Op deze dag openen een twintigtal historische
en hedendaagse torens vanaf 10.00 uur tot
16.00 uur hun deuren voor het publiek.

Henri van Poll zwaait af

Van hartje Mokum naar groen Abcoude

Gedurende de dag zijn er vele activiteiten in
en rondom deze torens waaronder kunsttours,
muziek, wandelingen en een foto- en
filmwedstrijd met leuke, Amsterdamse prijzen!
Welke torens deelnemen en voor welke torens u
zich eventueel moet inschrijven, is te vinden op:
www.opentorendag.nl
www.facebook.com/OpenTorenDag/

Na 13 jaar uitbundige buurtactiviteiten verlaat Henri de Nieuwmarktbuurt.
Geboren in Noord-Brabant, getogen in Limburg en studie journalistiek in
Utrecht. Vervolgens komt Henri in de redactie van het consumentenprogramma
‘Ook dat nog’ (van Aad van den Heuvel). Een prima leerschool hoe gewone
burgers grote en kleine mistoestanden kunnen aan pakken. Bijvoorbeeld bij
het bewonersprotest in Arnhem tegen de verplaatsing van een bushalte bij een
verpleeghuis.
In 2005 verhuist Henri naar Amsterdam Oud-West en krijgt het idee voor zijn
boek ‘1000 Vragen over Amsterdam’. “Toen ik in Amsterdam kwam wonen, had
ik wel duizend vragen over de stad. Ik ben eerst alle musea gaan bezoeken, om
zo de stad echt te leren kennen. En er zijn zoveel leuke en onbekende weetjes. Die
staan nu in 1000 Vragen over Amsterdam”. Al snel meldt hij op ‘Marktplaats’ zijn
ideale woonwensen. Er komen 3 reacties op en daar zit een heerlijke woning aan de
Raamgracht bij. De gevraagde huur is te hoog, maar dankzij de Huurcommissie wordt
de prijs redelijk aangepast. Groot geluk en elke ochtend een dankbaar ontwaken.
Inburgeren gaat razend snel door deelname aan de Bewonersraad Nieuwmarkt,
Stichting Kunst en Cultuur, actie voor behoud van de kunst in de Metro, lid van het
Buurtoffensief, organisatie van buurtschouwen en de jaarlijkse buurt BBQ in de
Zanddwarsstraat. Om de verloedering op het Zuiderkerkhof tegen te gaan neemt hij het
initiatief om met omwonenden, hangjongeren, schuurpapier en verf de bankjes op te
knappen.
Vanuit zijn keukenraam ziet Henri dagelijks de Zuiderkerktoren en bedenkt op
een goede dag de Open Toren Dag; een dag waarop iedereen de stad van boven
kan bekijken vanuit zo veel mogelijk torens en hoge gebouwen. Hij benadert de
organisatoren van het jaarlijkse Open Monumentenweekend, maar die vinden het geen
goed idee. Dan maar zelf gedaan. En Henri richt in 2013 hiervoor de Stichting Open
The Doors op. Met groot succes. Inmiddels is de Open Toren Dag een vaste prik in de
lente (dit jaar op 23 maart). Daarnaast organiseert Henri architectuurwandelingen van
Krom Hout tot IJzer en de Cuyperstour in samenwerking met Stadsherstel.
Helaas is het woongenot hier de afgelopen drie jaar een stuk minder geworden. De
drukte van de Wallen verspreidt zich. Waterbedeffect succesvolle aanpak overlast
1012? De vervuiling neemt toe, de bewonerssamenstelling verandert (onpersoonlijker)
en drukte is inmiddels standaard van vroeg tot laat. Kortom: hoogste tijd om een
woning in de luwte te zoeken.

www.petities.nl/petitions/red-de-stichting-kunst-cultuur-amsterdam-centrum

Selfie tijdens buurtfeest Zanddwarsstraat

In de regio Amsterdam is niets betaalbaars te krijgen, maar het gelukkig toevale
wil (20 jaar ingeschreven bij woningnet Utrecht, zijn oude studiestad) dat Henri in
Abcoude een woning met voor- en achtertuin weet te vinden. Vlakbij Amsterdam
en toch rustig adem halen. Wat een ruimte daar langs het Gein. Gewoon een bioeitje halen bij een boerderij met vrije kippen! En Amsterdam? Even op de fiets naar
metrostation Holendrecht en je bent in een flits op station Nieuwmarkt (met geredde
Metrokunst) en dan naar boven voor werk, vrienden en Aprilfeesten.

Opknappen bankjes Zuiderkerkhof

PS

Presentatie Red de Metro Aletta Jacobs, Rosa Manus kunst

4

Lente 2019

Binnenk ant 85

Paraplu tekst voorpagina: 1919-2019: VROUWEN KIES(voor)RECHT, STEM VORK: Vrede en Op Rechte Klanken geven Noten op onze Zang

CTvM

Groenmarkt Siebeleshof zaterdag 20 april 11-16 uur
Plantjesmarkt met kramen van locale kwekers en de gemeente.
De planten van de gemeente zijn gratis voor uw geveltuin.
Deskundigen geven advies over onderhoud, snoeien en stekken.
Een IVN-gids geeft een excursie, er zijn natuurboeken en ook voor
kinderen is er genoeg te beleven. Dit alles met lekkere hapjes van
buurtkoks en optredens door buurtmuzikanten.

www.nldoet.nl Bloemetjes buiten

in de Flesseman

Nieuwmarkt 77, Vrijdag 15 maart, 11:00 - 16:00
De Flesseman heeft een kleine maar verrukkelijke tuin
die we graag lente klaar maken. Mooie nieuwe bloeiende
planten en een likje verf over de banken.
De boel aanvegen en schrobben en dan kunnen we
gezellig de lente en zomer weer in. Helpt u mee?
www.amsta.nl

Organisator DOCK en zoekt nog vrijwilligers voor hand en
spandiensten. Meer informatie: vesser@dock.nl.

Bijdrage zelfbeheertuin
Beheert u een zelfbeheertuin in stadsdeel Centrum?
Dan komt u wellicht in aanmerking voor een jaarlijkse
financiële bijdrage. De bijdrage is bestemd voor
het kopen van planten of tuingereedschap voor het
onderhoud van uw tuin en/of plantenbak in zelfbeheer.
Om in aanmerking te komen voor een zelfbeheertuin en
een jaarlijkse bijdrage van het stadsdeel moet uw voorstel
voldoen aan een aantal voorwaarden:
• Uw zelfbeheertuin moet liggen in stadsdeel Centrum.
• De tuin moet in de openbare ruimte liggen en moet voor
iedereen toegankelijk blijven. • De tuin moet door buurtgenoten
worden onderhouden en bijdragen aan een verbetering van uw
woonomgeving. • De aanvraag moet altijd door twee of meer
bewoners worden gedaan. Het contract voor de tuin wordt
ondertekend door minimaal twee zelfbeheerders.
• De tuin moet voldoen aan de technische eisen die het stadsdeel
stelt (worden met u besproken bij aanmelding).
• Uiteraard zijn er meerdere beheerders, maar er is één
aanspreekpunt voor de zelfbeheertuin. • Als het belang of
eigendom van derden in het geding is, dan moet u zelf met de
belanghebbende of eigenaar in kwestie in overleg treden. Het
stadsdeel wil graag weten dat zij geen bezwaar hebben. • Voor
een zelfbeheertuin gelden de regels Openbare orde, zoals die zijn
vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).
• Gaat u grote wijzigingen doorvoeren in uw tuin, leg dit eerst
voor aan het stadsdeel. De gemeente is namelijk aansprakelijk
voor schade die aan derden wordt toegebracht als gevolg van de
aanwezigheid of het gebruik van voorzieningen die in zelfbeheer
zijn uitgevoerd. Daarom moet elke wijziging in bestaande en
nieuwe voorzieningen worden voorgelegd aan het stadsdeel.
• Geen enkele zelfbeheertuin is gelijk. Het stadsdeel behoudt zich
daarom het recht voor om verdere voorwaarden te stellen. Deze
voorwaarden worden vastgelegd in het contract.

Wat mag wel en niet in uw tuin
• U mag geen objecten op een tracé van kabels en leidingen
plaatsen. • Alle gemeentelijke of gesubsidieerde voorzieningen
blijven eigendom van de gemeente. • Op boomspiegels mag u geen
plantenbakken plaatsen (alleen daar waar dit de kwaliteit van de
openbare ruimte verhoogt). • Een plantenbak moet inclusief inhoud
meer dan 150 kilo wegen zodat hij niet direct verplaatsbaar is.
• De bak moet tegen een stootje kunnen, ofwel niet beschadigd
raken als er onbedoeld tegen aangereden wordt. • De bak mag
geen scherpe hoeken, randen of uit stekende versieringen hebben
waaraan voorbijgangers zich zouden kunnen bezeren of hun
kleding zouden kunnen beschadigen. • Het stadsdeel beoordeelt of
een plantenbak op een bepaalde locatie wenselijk is; altijd overleg.
• U mag geen bomen planten. Alleen de gemeente plant bomen.
• Op de boomspiegels mag de aarde niet worden opgehoogd.
• We raden u af om boomspiegels te beplanten. Dit komt
bovendien niet voor een financiële bijdrage in aanmerking.
• Wees terughoudend met het plaatsen van banken en
straatmeubilair, dit trekt vandalisme, slapers en gebruikers aan.
• Alleen het stadsdeel mag hekwerken plaatsen.
• Brugbloembakken zijn alleen toegestaan aan leuningen van vaste
bruggen; zijn niet mogelijk bij opklapbruggen.
• Het stadsdeel beoordeelt of straatmeubilair op de locatie gewenst
is; altijd overleg.
• De locatie mag niet gebruikt worden voor opslag van
privégoederen, als reparatie- of verzamelplaats, kinderboerderij of
parkeerplaats.

Voldoet uw tuin aan de voorwaarden, dan kunt u tot 1 april
een aanvraag indienen. Vergeet niet bij de toelichting de
naam/ locatie van de zelfbeheertuin in te vullen.
Noem ook het beoogde bedrag en waaraan u denkt de
financiële bijdrage te gaan besteden in 2019.
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer

Grote geveltuin voor Baxter Building
Voor het Baxter Building aan het Mr. Visserplein is een
grote geveltuin aangelegd. De tuin is drie keer zo breed
én twee keer zo diep als gebruikelijk. De gemeente werkt
mee aan dit groene initiatief en verzorgt de aanleg..
“De bodem van Amsterdam is opgehoogd met meters zand,”
vertelt Tanja van der Knoop. Met haar stichting Green City
Buzz is zij verantwoordelijk voor de inrichting en beplanting
van de nieuwe geveltuin. “We graven een laag van 60
centimeter af, twee keer zoveel als normaal. Door die ruimte
te vullen met onkruidvrije en verrijkte grond, creëren we
een rijk bodemleven en ontstaat er een echt ecosysteem. Zo
geven we de beplanting een goede start.”
De geveltuin loopt langs de hele voor- en zijgevel van het
Baxter Building, op de Muiderstraat en om de hoek in de
Rapenburgerstraat. Bij elkaar is de tuin 80 meter lang en
1.20 meter breed. Er komen 152 verschillende soorten
planten in te staan, van zoethout tot de Iris germanica.
“We gebruiken geen planten die uit de kas komen. Dat ziet
er misschien mooi uit op de foto’s van de opening, maar
die planten zijn minder sterk dan wanneer ze van het land
komen.”
De aanleg van de nieuwe geveltuin wordt deels betaald
vanuit een groensubsidie. De inrichting, beplanting en het
onderhoud komen voor rekening van het Baxter Building.
“Aan het onderhoud van de tuin komen straks nauwelijks
hoveniers te pas. De mensen van Baxter Building gaan hun
geveltuin deels zelf onderhouden. Wij begeleiden ze daarbij
en gaan ze leren hogeschooltuinieren.”
Het Baxter Building ligt vlakbij het Knowledge Mile Park.
Knowledge Mile Park loopt van het Amstelplein, de Wibauten Weesperstraat via de Valkenburgerstraat helemaal door
tot de IJtunnel. In samenwerking met de buurt wordt de
Knowledge Mile getransformeerd tot een stadsstraat waar
ruimte is voor innovatie en ontmoeting en waar je samen
prettig woont, werkt en verblijft.

Recht Boomssloot 52
1011 EC Amsterdam
020 - 626 4002
Wilt u ook een lezing geven, iets vertellen
over de buurt, iets waar u enthousiast over
bent, neem dan contact op met Veronika
Esser emailadres: vesser@dock.nl

Andrea van de Kleine Naald
geeft bij ons al jaren les aan
kinderen. Nu gaat ze ook met
volwassenen aan de slag met
kleding, stof, draad en naald.

Gezocht: soepmaker!

Computer cursussen

Hoi, Ik ben Janne en ben
hier een jaartje stagiaire

Voor de wekelijkse buurtlunch.
Contact Khadija Jdamir
kjdamir@dock.nl
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De Qabala van Carlo Suarès heeft één fundamentele vraag: Hoe is het dat Iets is?
Zwijger heeft de Bewonersgroep direct gepleit voor
afwaardering van deze route, geen doorgaand verkeer meer
door de stad en daardoor een meer leefbare woonsfeer.

Bezoek Wethouder Sharon Dijksma
Valkenburgerstraat en Agenda Autoluw.
Op uitnodiging van de bewonersgroepen die
strijden voor schone lucht en minder verkeer in
Valkenburgerstraat en Weesperstraat heeft de
wethouder met enkele stafleden het Mr Visserplein en de
Valkenburgerstraat bezocht.
Natuurlijk is de problematiek van het wonen in een
vervuilde straat voor de gezondheid en de leefbaarheid
bekend, maar het is goed om direct van omwonenden en
bedrijven te horen hoe het is om te leven en werken in deze
straat. Er is uitgebreid gesproken over lawaai, rommelige
inrichting, ademhalingsproblemen, verminderde sociale
samenhang, het doormidden snijden van de buurten en de 9
autostroken als je uit de IJtunnel komt.
Er zijn klankbordgroepen voor verbetering van de straat,
maar het echte kernpunt zit in minder verkeer en het
weghalen van de doorgaande route door de stad.

De wethouder is goed op de hoogte van de gevolgen van
het vele verkeer door de stad. Gaat het om doorstroming of
over leefbaarheid. Is er inderdaad een andere stad mogelijk,
wat en hoe kunnen we anders met mobiliteit omgaan,
dat zijn grote vragen de komende maanden. Reacties van
bewoners binnen de Agenda Autoluw zijn belangrijk. De
Bewonersgroepen Weesperstraat / Valkenburgerstraat
blijven vechten voor leefkwaliteit in de oostelijke
binnenstad. De komende maanden komen er ook initiatieven
los, zoals de Fietsersbond met WIBAUT VRIJ, een autovrije
Wibautas op zondagochtend en acties van Wijkcentrum
d’Oude Stadt en bewoners “doorgaand verkeer de stad uit”.

STEIGERDOEKRECLAME

Een update.

In 2012 werd megasteigerdoekreclame in de binnenstad
afgeschaft. Het was om vele redenen een te omstreden
project geworden: * door de omvang veel te overheersend
en visueel onaanvaardbaar in de historische omgeving *
minimale opbrengsten voor de gemeente * veel verzet van
gedupeerde winkeliers * ‘fraudegevoelig’, het maken van
reclame was meermaals de leidraad, niet renovatie e.d. *
Marijke Storm scherpe kritiek van UNESCO.
Tot haast ieders verbazing waren die megadoeken, zes jaar
later, september 2018, terug in het stadsbeeld. Het
bleek dat in 2016 tegen de bedoeling van de raad
in toch een passage in een nieuwe nota bleef
staan die terugkeer van megareclame weer regelde.
In een recent gesprek tussen vertegenwoordigers
van het Wijkcentrum en verantwoordelijk wethouder Ivens
(SP) drongen wij erop aan deze door de vorige noch -zo
schatten wij in- de huidige raad gewilde herintroductie
van megareclames aan te pakken. Toezeggingen kwamen
er helaas niet ! Wel zou - volgens nog niet bevestigde
berichten- het bestuur bezig zijn met het opstellen van
nieuw reclamebeleid. Wat dit voor de niet-gewilde
megasteigerdoekreclame gaat betekenen is dus nog onzeker.
De Werkgroep Buitenreclame van het Wijkcentrum zal de
huidige o.i. onterechte terugkeer van dit soort megareclame
dan ook zeker blijven bestrijden.

Een jaar geleden heeft de Gemeenteraad 2 moties
aangenomen van D66 en GroenLinks om de straten
te veranderen van ‘Plusnet Corridor Auto’ in leefbare
stadsstraten. De wethouder wil de definitieve beantwoording
van de moties plaatsen in de discussie Amsterdam Autoluw
die loopt van februari tot mei 2019. De Agenda Autoluw
wordt opgesteld in gesprek met bewoners en bedrijfsleven.
In het 3e kwartaal van 2019 wordt de agenda aangeboden
aan het College.
Belangrijke pijlers voor de Agenda Autoluw zijn
luchtkwaliteit en gezondheid, schoon vervoer, minder
autogebruik, meer ruimte voor fietsers en voetgangers
en nieuwe inrichting van straten. Het is dus van groot
belang dat vooral ook de problemen door de doorgaande
verkeerswegen dwars door Amsterdam stevig in de Agenda
Autoluw doorklinken. Bewoners kunnen in bijeenkomsten
en online dilemma’s en kansen en ideeën inbrengen.
Op de 1e discussiemiddag op 6 februari in Pakhuis De

Zuilen met bewegende beelden in
Centrum nog niet weg

OBA 100 jaar! Dat vieren we
Inburgerbar, Woensdag 15 mei, 16:00 - 18:30 uur

In maart 2018 gaf het stadsdeel vergunning af voor het
tijdelijk plaatsen van 28 extra digitalen reclamezuilen.

Knuffels logeren in het Mega Voorleesbed (2+)
Zaterdag 18 mei 15:00 - 16:00 uur, Jeugdetage

Verschillende bewonersorganisaties tekenden bezwaar aan.
In juli volgde de hoorzitting. Pas zes maanden later
volgde de uitspraak. “De bezwaarschriftencommissie
adviseert het bestreden besluit te herroepen”. Er werd even
“Hoera” geroepen, maar niet te vroeg gejuicht. De firma
JCDecaux heeft beroep aangetekend. Nu mag op 7 maart de
voorzieningenrechter een nieuwe afweging maken.
Wordt vervolgd

Bezoekers kunnen al hun vragen stellen over het leren van
Nederlands, het Inburgeringsexamen en het Staatsexamen.
We zorgen voor entertainment, gezellige wereldmuziek en voor
overheerlijke burgers. Toegang gratis!
Graag wel aanmelden via 020-5230909 of bij de balie van het Leef
en Leerpunt op de 5de verdieping.

Een nachtje slapen in de OBA? Je knuffel gaat het beleven! Luister
samen naar een mooi voorleesverhaal op het grootste bed dat je ooit
hebt gezien in OBA Oosterdok. Daarna breng je samen je knuffel
naar bed en blijft hij logeren. Daar maakt hij van alles mee en zoekt
een mooi boek uit voor jou. Zondag 19 mei kan je de knuffel weer
ophalen bij de balie van de jeugdetage. Je knuffel wacht je op met
een bibliotheekboek voor jou, een mooie foto van zijn logeerpartij
en misschien ook nog wel een cadeautje…Toegang gratis met
OBA-pas/ normaal €5,-.

Zondag 19 mei 10:00 - 20:00 uur Feestelijk afsluiting van
OBA 100 en de Open Dag van Expeditie Oosterdok
Met o.a. diverse optredens op het buitenpodium, verteltheater,
multiculturele muziek en de eindpresentatie van het project Why I
Love This Book in het deze dag officieel te openen ‘Huis van alle
Talen’.

oba.nl/oba100

Open Podium.

Zaterdag 30 maart en 29 april 14.00-16.00 uur
Bijna elke laatste zaterdagmiddag van de maand is er in de
OBA een Open Podium. Voor iedereen die wil voorlezen uit
eigen werk, voor iedereen die daar naar wil komen luisteren.
Presentatier Jos van Hest. Toegang gratis.
.
Zelf optreden? Aanmelden via:
openpodium@oba.nl

Joods Historisch Museum
Op 19 mei is het niet alleen bij de OBA feest, maar
bruist de hele omgeving van het Oosterdok.

29 maart t/m 25 augustus

grote tentoonstelling over kabbala

Ook Scheepvaartmuseum, Arcam, Conservatorium, Nemo,
Marineterrein, Muziekgebouw aan ‘t IJ, Museumhaven,
Pakhuis de Zwijger, Mediamatic en Museum ‘t Kromhout
organiseren op deze OPEN DAG tussen 12.00-18.00 uur op
diverse locaties allerlei gratis activiteiten.

De mystieke traditie van het jodendom. Bezoekers krijgen
een gevarieerd beeld van deze oude traditie, die ook
popsterren als Madonna en David Bowie inspireerde.
Voor het eerst wordt een tentoonstelling gehouden die de
vele aspecten van kabbala toont in onverwachte combinaties
van eeuwenoude objecten en moderne kunstwerken.

www.expeditieoosterdok.nl

www.jck.nl

Bibliothèque Descartes nu in de OBA
Deze collectie is afkomstig uit de bibliotheek van het
Institut Français des Pays-Bas en is de grootste Franstalige
boekenverzameling in Nederland.
Rondom deze collectie zijn inspirererende programma’s zoals
la Nuit des Idées. Ook de Alliance Française Amsterdam en de
Volksuniversiteit Amsterdam, die Franse cursussen aanbieden, zijn
in de OBA gevestigd.
Info over la Nuit des Idées is te vinden op: Oba.nl/nuit
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wat is dat wonderlijk wat is dat wonderlijk alles is niet de som van alle dingen afzonderlijk

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein
Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

CTvM 2018

Moeder Aarde 2e Weteringplantsoen

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.

Maandag 20 mei 19.30 - 21.30 uur
De Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29
Voor agenda, verslagen en berichten zie:
amstelveldbuurt.wordpress.com

Arre moet blijven!

Binnenk ant 85
M. Nijhoff

Een ambtenaar is er voor de samenleving. Een goede
ambtenaar moet je koesteren en proberen te behouden.
Wanneer een ambtenaar zich geheel vrijwillig onder laat
dompelen in een probleem situatie om de situatie beter te
begrijpen om zodoende een goede oplossing te vinden, dan
verdient zo’n ambtenaar alle lof en de steun van de burgers
voor wie hij werkt.
Zo’n ambtenaar is onze Gemeentelijke Ombudsman; Arre
Zuurmond.
Arre Zuurmond is uit eigen vrije wil 4 maanden lang op de
Amsterdamse Wallen gaan wonen om de problemen van de
bewoners aldaar beter te kunnen begrijpen.
Terwijl er burgemeesters zijn die een bedenktijd
nodig hebben om te beslissen of ze aldan niet in het
burgemeestershuis willen wonen.
Dit jaar loopt het arbeidscontract van de Gemeentelijke
Ombudsman af. Laten we met z’n allen er voor zorgen dat
Arre de juiste keuze maakt, door wederom voor ons, de
Gemeente Amsterdam te kiezen. Ik moet er niet aan denken
dat een multinational hem van ons wegkaapt.
Stuur uw steunbetuiging naar de Gemeentelijke Ombudsman
op het stadhuis, Amstel 1 of naar Wijkcentrum d’Oude
Stadt, Kerkstraat 123, 1017 GE Amsterdam. Ik zorg dan dat
uw steunbetuiging op de juiste plek terecht komt.
Januari Amstelveld: Kokadorus met een witte hoed
Mischa

Doelstelling Vereniging Amstelveldbuurt

“1.De vereniging heeft ten doel de woonfunktie en het leefklimaat
in het werkgebied van de vereniging te bevorderen en/of te
verbeteren.
2.De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het bevorderen van de kontakten tussen de buurtbewoners
onderling;
b. het tot stand brengen van kontakten tussen de buurtbewoners,
de buurtgroepen, het wijkcentrum, het buurthuis en de lagere
en hogere overheden; en
c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de
ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk
kan zijn.”

Onderteken de petitie
Rights for people, rules for corporations
Corporations have their own global private court system –
called ISDS – which they use to bully governments.
But many victims of corporate human rights abuses don’t
have any way of winning justice. This is unfair.
We need to end these corporate courts now.
Instead, we need a tough global system that can punish
multinationals for their crimes.
On January 22, 2019, our coalition launched a European
petition across 16 EU Member states, to make the EU and
European governments end corporate privileges!

https://stopisds.org/action/#pll_switcher
Met vriendelijke groet,

Hetty Litjens
Stichting Natuurbescherming ZO

Evaluatie Speelstraat Noorderdwarsstraat
Een dertigtal bewoners uit de Noorderbuurt bezochten
de bijeenkomst waar de gemeente uitleg gaf waar
het mis ging bij de procedure om een ‘speelstraat’ te
vergunnen.
De gemeente omarmde het zogeheten buurtinitiatief,
maar vergat ervoor te zorgen dat de bewoners van de
omliggende straten geïnformeerd werden. Daardoor kregen
de initiatiefnemers de buurt ‘op hun dak’ toen plots hun
straatje een maand lang werd afgesloten. Dit alles was
niet nodig geweest als de gemeente vooraft de buurt had
uitgelegd wat een speelstraat inhoudt, waarom een maand

2019 Rembrandtjaar?

Bij ons is het drie keer per week ‘Nachtwacht-nacht’
en alle dagen ‘Rembrandtdag’

de beste keuze is. dat een speelstraat ook een sociale
functie heeft voor buurtcontacten. Ook heeft de gemeente
de vergunning afgegeven zonder goed te kijken of er wel
voldoende draagvlak is onder de bewoners van de straten
aan weerszijden.
Wat verder achteraf bleek was dat juist de
Noorderdwarsstraat een belangrijke verbinding heeft bij
het oplossen van verkeersproblemen als alternatieve route
zowel voor fietsers als automobilisten. Alsmede dat de
straten erom heen diverse bedrijven (van hotel tot garage
etc.) heeft met laad- en losproblematiek en dat ook deze
eigenaars van te voren niet op de hoogte waren gesteld. Met
gevolgen voor het bereik van deze bedrijven en hun gasten

Red Light District of Tasjesmuseum?
Trambestuurders en infozuilen wijzen ons de weg,
maar Boerenjongens en de Ice-Bar moet je zelf vinden

etc. Wel bleek dat een aantal mensen zich op social media
onbetamelijk hebben gedragen tegenover de initiatiefnemers
en dat betreurden alle aanwezigen. Aan het eind werd niet
gelijk geopperd om weer een maand in 2019 dezelfde straat
af te sluiten... Een dag, een weekend, misschien een week
zou wellicht wel te bespreken zijn, maar een maand....
Dit was dus een schoolvoorbeeld hoe het fout kan gang
met een leuk idee, dat misschien leuker was voor de straat
zelf en zijn bewoners en kinderen dan voor de rest van de
bewoners en bedrijven van hetzelfde kleine buurtje!
Men wil echter wel graag weer positief als buurt met elkaar
verder en niet voor- of tegenstander zijn, maar buurtgenoten
met verschillende opvattingen: een borrel wordt gepland!
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Spinoza zei: “Deus sive Natura”.
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De natuur is overal vrouwelijk, dus: “Deus sive Dea”.

Leve de vrouwelijke natuur.

SPINOZA, MARRANO OF REASON

7 maart - 29 maart Amstelkerk
Expositie met werk van hedendaagse internationale
kunstenaars die zich hebben laten inspireren door Spinoza.
Gratis te bezoeken van maandag t/m vrijdag 09:00-17:00 uur

Orgelconcert Stephan van de Wijgert

17 maart, 16.00 uur De Duif
Maandelijks bespelen verschillende organisten (nationaal en
internationaal) het bijzondere Smitsorgel in De Duif.
Toegang vrijwillige bijdrage
www.stadsherstel.nl

Hoe meer je leert, hoe gezonder je wordt
Lezing door Mireille Mettes over de MIR-Methode
De Roos op 7 april van 14-16 uur.
www.mirmethode.nl

UBER-LAST

Terwijl in de avond en nacht de bewoners en stadsnatuur
rond de Stadhouderskade nog enigszins op rust konden
rekenen is dit door de komst van de, rond racende en in
de file staande, Uber taxi’s voorgoed verdwenen.
Februari Frederiksplein: Het lijkt wel aprilletje zoet, maar wie weet krijgt maart nog een ijskoude staart.

Fietsersrepubliek
Niet zolang geleden bezocht ik Kopenhagen, een
prachtstad. Een beetje te vergelijken met Amsterdam
en Rotterdam. Opvallend was ook daar het grote aantal
fietsers. Geen e-bikes en scooters maar gewone fietsen.

Deze extra aanslag op de luchtkwaliteit van de
Stadhouderskade, welke tot de drie meest vervuilde
gebieden van Amsterdam behoort, en de voortdurende
geluidsoverlast valt eenvoudigweg niet langer te toleren. Wij

De fietsers droegen helmpjes, wachtten keurig voor
stoplichten en gaven met handgebaren aan dat ze van
richting veranderden of gingen stoppen. Een overzichtelijke
verkeerssituatie voor fietsers én auto’s. Geen enkele maar
dan ook geen enkele fietser reed door rood. Respect voor
elkaar, het kan dus. Bij een kruispunt in de drukke Deense
binnenstad heb ik met open mond een half uur staan te
genieten. Wat een verademing.
Daarmee vergeleken wordt het steeds gekker in de
Mokumse binnenstad. We worden stekeblind zo
langzamerhand. Politici en binnenstadbewoners doen er
alles aan om te knokken tegen ‘dat lastige autoverkeer’.
Echter, de balans slaat nu heel erg door. Steeds meer
toegangswegen worden afgesloten voor auto’s, zonder dat
daar deskundige overwegingen aan ten grondslag liggen.
Winkels merken dat de stad onbereikbaar wordt en moeten
hun deuren sluiten. Autowegen worden nu bestempeld tot
fietspaden, Op de rode asfaltering zijn auto’s ‘te gast’. En
over die rode weg fietst een gigantische massa vrijbuiters
die, rijen dik, elke, maar dan ook elke, verkeersregel aan
hun laars lappen. De koning te rijk, rammen met z’n allen.
Joepie! Naleving van de door ons samen vastgestelde
verkeersveiligheidsmaatregelen, is er niet. Hier heerst
fietsers-anarchie! Proficiat Amsterdam. Tot slot nog één
vraag; leefbaar Mokum?
Wouter Perquin

Tussen de Singelgracht ter hoogte van het Eerste
Weteringplantsoen en het Carel Willinkplantsoen, naast het
Rijksmuseum en het daar aanwezige stoplicht zijn op 23-022019 steekproeven van 5 minuten gedaan met onderstaand
schrikbarend resultaat. Van 05:45 tot 05:50 uur passeren er
54 Uber taxi’s. Tussen 5:55-06:00 = 47 Ubers / 06:25-06:30
= 32 / 07:10-07:15 = 25 / 21:30-21:35 = 61 / 22:15-22:20 =
49 en tussen 00:10-00:15 na middernacht is het aantal maar
liefst gestegen tot … 73. In deze 35 minuten komen er dus
341 Uber taxi’s voorbij!

slaan als verontruste burgers daarom:

GROOT ALARM

DWALEN DOOR STAD EN LAND
Expositie 6 april tot 13 mei

Wijkcentrum d’Oude Stadt en Plantage/Weesperbuurt
Overleg organiseren op 5 maart een actie-avond voor
vertegenwoordigers van buurt-/straatverenigingen,
zowel van bewoners als van ondernemers, die zich
bezig houden met verkeer en mobiliteit. Het thema is
“Luchtkwaliteit moet beter - geen doorgaand verkeer”.

RICHARD VAN MENSVOORT
Om de stad en het landschap goed te ‘beleven’ gaat
Richard op pad met zijn camera en maakt hij snapshots.
Een straat, een gracht, een park, een boom.
Deze foto’s en zijn herinnering verwerkt hij in zijn
atelier tot de basis voor zijn schilderijen in olieverf.

Tijdens de avond willen we acties ontwikkelen en ook op
korte termijn daadwerkelijk uitvoeren en/of in gang zetten.
Vooral vertegenwoordigers rond de Wibaut-as, S100 en
Overtoom zijn welkom. Doel van de bijeenkomst is nagaan
of er draagvlak is voor acties richting de gemeente om onze
buurten gezonder en veiliger te maken. En wie die actie wil
helpen uitvoeren.
We hoeven niet direct te kiezen maar deze avond richt zich
op haalbare verbeteringen vanaf 2019. We maken de zaken
meteen concreet en leren van elkaars ideeën.

“Tekens aan de Hemel”

Wat Chemtrails ons te zeggen hebben vertelt
Fred Teunissen op dinsdag 16 april om 19 uur in
Wijkcentrum d’Oude Stadt.

Opknapbeurt Pleinwachtershuisje

Eindelijk komt er weer wat leven in.
En wat gebeurt er met dat rijtje lege pakhuizen?

Zijn boek ‘Hemel onder Vuur’ belicht dit onderwerp.
Silvia Teribilis, van radio Salto Amsterdam, organiseert deze
gratis lezing met een discussie na afloop.
Vrijwillige bijdrage is welkom. Graag aanmelden:
ster99@protonmail.com

Artacasa Kerkstraat 411
www.artacasa.nl

SPONSORS

8

Lente 2019

Binnenk ant 85

ZusterJansen
Particuliere Thuiszorg

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

Jazzquintet
DOUBLE STANDARD

LIVE JAZZ!

Café Oosterling
Utrechtsestraat 140
Zondag 10 maart
Aanvang 16.00 uur
Café Onder de Ooievaar
Utrechtsestraat 119
Zondag 7 april
Aanvang 16.00 uur
perqroos @ xs4all.nl,
31(0)653 999167

Café
Waterlooplein ‘77

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

Vast Weekprogramma:

Maandag: Fitgym, Muziekcursus, Muziekclub,
Yoga. Dinsdag: Meer bewegen voor ouderen,
Bridgen, Dialooggroep. Woensdag: Naai- en
breiclub, Film of Lezing, Franse conversatie.
Donderdag: Schilderen en tekenen, Duitse literatuur,
Eettafel. Vrijdag: Bridge-inloop, Leesclub.

Computerinloop
Iedere derde dinsdag van de maand van 13.00 tot 15.00
geeft Wim Claassen advies bij uw computerproblemen.

Films

Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur
6 maart Modekoning in de jaren vijftig
Couturier Reynolds Woodcock staat in het middelpunt van de
Britse modewereld en kleedt filmsterren, adel en dames van stand.
De verstokte vrijgezel ontmoet de jonge Alma, die zijn muze en
minnares wordt. Maar hij blijft verlangen naar het vroegere leven
zonder keurslijf van de liefde.

20 maart De eerste vrouwelijke uitgever in de krantenwereld
Meeslepend waargebeurd verhaal over de uitgever Katherine
Graham en redacteur Bradlee van de Washington Post. Ze zijn
genoodzaakt hun grote meningsverschillen ter zijde te schuiven in
hun strijd tegen concurrent The New York Times. Ze winnen die
met de onthulling van de Pentagon Papers.
3 April Bankier van het verzet
Walraven en Gijs van Hall bedachten riskante constructies om
leningen van miljoenen guldens af te sluiten waarmee het verzet
kon worden gefinancierd. Het was de grootste bankfraude uit de
Nederlandse geschiedenis. Walraven werd gefusilleerd. Regie
Joram Lürsen, met Barry Atsma, Jacob Derwig en Pierre Bokma
17 April Een zwarte agent infiltreert in de Ku Klux Klan Ron
Stallworth slaagde er als eerste zwarte politieman in om met zijn
partner door te dringen tot de hoogste kringen van de KKK. Hun
doel was de plannen van deze geheime, extremistische organisatie
om de macht over de stad Colorado Springs over te nemen te
verhinderen. Regie Spike Lee, met John David Washington en
Adam Driver
1 Mei Een ode aan Queen
De film volgt de snelle opkomst van de band, hun iconische
liedjes, revolutionaire geluid en hun zanger Freddie Mercury. Aan
de vooravond van Live Aid leidt de doodzieke Mercury de band
naar een van de meest legendarische optredens in de geschiedenis
van de rockmuziek. Regie Bryan Singer
15 Mei Het studentenleven in Amsterdam Drie vrienden worden
met vallen en opstaan volwassen tijdens hun studententijd in
Amsterdam. Zij proberen los te komen van ouders en achtergrond.
Door een plotselinge dood binnen hun vriendenkring ervaren zij
de betekenis van vriendschap en ontdekken zij wie ze werkelijk
zijn. Regie Michiel van Erp

Film op zondag
17 april

Fanny en haar broertje Alexander

De televisieserie uit 1982 van Ingmar Bergman
Aan het kleurrijke leven van de kinderen met hun ouders,
grootouders. ooms en tantes komt een eind als hun vader sterft en
hun moeder hertrouwt met een kille fanatieke dominee.
Onderbroken door pauzes en een lichte lunch.
Aanvang 10.30 uur * Opgeven vóór 25 maart *
Toegang € 10,00 (vooruit betalen)

Wel vooraf afspreken via: houtenas@xs4all.nl

Amsterdam in gesprek
Elke eerste en derde zondag van de maand worden
spraakmakende gasten geïnterviewd over onderwerpen uit de
Amsterdamse geschiedenis, of een actueel onderwerp wordt in
historisch perspectief geplaatst. Aanvang 15.00 uur
Zondag 3 maart Zin en onzin van Rembrandts faillissement
Met: Machiel Bosman (historicus en auteur Rembrandts val. Een
geschiedenis van misverstanden en alternatieve feiten)
Zondag 17 maart Bewaard voor de stad. Wat zou men over 100
jaar van ons moeten weten?
Met: een aantal particuliere schenkers van archieven en Marit
van der Meer en Iris van Oosten samen met leerlingen van het
Berlage Lyceum Amsterdam over het project I am Gen Z
Zondag 7 april Fietsstad Amsterdam
Met: Fred Feddes (auteur Fietsstad Amsterdam), Marjolein
de Lange (senior fietsdeskundige) en Wilko Bello (regisseur
documentaire Trappen)

Toegang is gratis.
Let op: altijd reserveren om zeker te zijn van een plaats!
www.amsterdam.nl/stadsarchief/gesprekken/

Lezingen
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur
13 maart DNA en de genetische toekomst
Nora Walsarie Wolff, oud-docente biologie Het is ongetwijfeld
het belangrijkste molecuul op aarde: DNA, de bron 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?
27 maart Het ontstaan van het grafisch ontwerp
Jan Schoen, vormgever
Tijdens de 2e industriële revolutie werd overgegaan van
handmatige naar machinale productie en daalden de prijzen, maar
het unieke van producten verdween. Daarom gingen bedrijven op
zoek naar een eigen identiteit: het merkbeeld.
10 april Schone Schijn: de vroeg-westerse portretkunst
Robine Bausch-Bronsing, kunsthistorica
Wat is portretkunst eigenlijk? Hoe ziet de geschiedenis van
de portretkunst er uit? Hoe hebben Nederlandse en Italiaanse
kunstenaars elkaar in de vijftiende eeuw beïnvloed?
24 april Fritz Conijn, de jongste KP-leider van Nederland
Doeko Bosscher, oud-hoogleraar eigentijdse geschiedenis RUG
Toen Fritz Conijn op 29 augustus 1944 als verzetsman werd
gearresteerd en een paar dagen later gefusilleerd, was hij net 21
jaar. Al op zijn 16de begon hij met zijn anti-Duitse activiteiten.
Hij richtte de KP Alkmaar op en in juli 1944 de Amsterdamse KP.
8 mei Het Noord-Koreaanse nucleaire programma
Dick Leurdijk, oud-onderzoeker ‘Clingendael’ in Den Haag
Eind 2017 leek de wereld aan de vooravond te staan van een
nucleair conflict tussen de VS en Noord-Korea. Samen met
Zuid-Korea kwam een diplomatiek overleg tot stand. Misschien
is er inmiddels een tweede topontmoeting tussen Kim Jung-un en
Donald Trump geweest.
22 mei Stadsuitbreiding en volkswoningbouw
Rens Smid, projectontwikkelaar
Projectonwikkelaars waren de opdrachtgevers van de
Amsterdamse wijken die werden gebouwd tussen 1880 en 1940.
Rond de bouw ontstond een beeld van speculatie, torenhoge
renten en te korte aflossingstermijnen. In deze lezing wordt een
heel ander beeld geschetst.

Exposities

Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00
Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.

8 maart t/m 1 mei
Tekenen door de tijd Janne van de Staaijnekoos Kleijn
Tekenen en schilderen is steeds opnieuw de draad oppakken.
Werk uit verschillende periodes in diverse technieken op papier.
Opening vrijdag 8 maart van 16.30 tot 18.30 uur
3 mei t/m 29 mei
Bloemen Ellen Jongeleen
Verval in de natuur Inge Jansen

Opening vrijdag 3 mei van 16.30 tot 18.30 uur

Conservatorium van Amsterdam
Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws en van de vele
concerten, masterclasses en andere activiteiten die maandelijks op
het conservatorium plaatsvinden en veelal gratis te bezoeken zijn?
Het Conservatorium van Amsterdam verstuurt maandelijks een
digitale nieuwsbrief met een overzicht van de belangrijkste
evenementen en nieuwtjes. Hierbij alvast een kleine greep:
6 maart 19:30 uur Voorspeelavond Klavecimbel
7 maart 19:30 uur Voorspeelavond Blokfluit
20 maart 19:30 uur Voorzingavond Klassiek
27 maart 19:30 uur Voorspeelavond Saxofoon Klassiek
11 april 19:30 uur Voorspeelavond Blokfluit
14 april 14:00 uur Masterclass Lukas Hagen
14 april 16:30 uur Open Sweelincksessies Viool
16 april 19:00 uur Examen Contrabas
26 april 19:30 uur Voorspeelavond Piano - Studenten Jan Wijn
3 mei 14:00 uur Voorspeelmiddag Saxofoon Klassiek
16 mei 19:30 uur Voorspeelavond Klavecimbel

www.conservatoriumvanamsterdam.nl/concertagenda/

Zondag 5 mei De eeuw van Gisèle
Met: Annet Mooij (biograaf Gisèle d’Ailly- van Waterschoot van
der Gracht en auteur De eeuw van Gisèle. Mythe en werkelijkheid
van een kunstenares)
Zondag 19 mei Stad in beeld: stadstekenaars van Amsterdam
Met: Romy Muijrers (stadstekenaar 2017), Joanna Quispel
(stadstekenaar 2018) en Maia Matches (stadstekenaar 2019)
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NEMO Kennislink Live

Tijdens
vertellen
wetenschappers op een laagdrempelige manier over
actuele ontwikkelingen in hun domein. Ze gaan in op
onderwerpen die van invloed zijn op ons dagelijks leven.
Dinsdag 12 maart Wie bouwt jouw wereld?
Doe jij echt wat je wilt of hebben architecten dat al voor je
bepaald? Wetenschappers praten je bij over hoe onze leefomgeving
ons eet-, woon- en sociale gedrag beïnvloedt. Op deze avond
gaan we hierover in gesprek met o.a. Prof. Dr. Jaap Seidell,
voedingswetenschapper die o.a. onderzoek doet naar hoe we de
mens kunnen verleiden tot het maken van gezondere keuzes op
straat en in gebouwen. Lia Karsten is associate professor in Urban
Geographics en doet onderzoek naar de mens in de stad; hoe de
mens een stad ervaart en hoe architectuur en de omgeving daar van
invloed op kunnen zijn.
Dinsdag 9 april Roze/blauw of man/vrouw?
Ben jij echt wie je wilt of bepalen anderen dat voor je?
Wetenschappers praten je bij over hoe je sekse bepaalt hoe je wordt
opgevoed, hoe je je gedraagt en hoe onze maatschappij met je
omgaat.
Dinsdag 14 mei Jij of je werk de baas?
Doe jij echt wat je wilt of heeft je baas dat al voor je bepaald?
Wetenschappers praten je bij over hoe bazen, collega’s en
kantoortuinen ons vormen en hoe werkdruk onze gezondheid
beïnvloedt.

Christof Schläger
Het Minimal Music Festival opent met een scheepshoornconcert
vanaf het terras van Muziekgebouw aan ‘t IJ
op woensdag 3 april 19:30 - 19:50
www.minimalmusicfestival.nl

19.30 - 20.00 uur: Ontvangst
20.00 - 22.00 uur: Gesprek met wetenschappers en publiek
22.00 - 22.30 uur: Borrel
www.nemosciencemuseum.nl
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Op meridiaanpunten kloppen helpt je emotionele vrijheid terug te vinden

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

Weteringsluis

Stadsdorp Weteringplus:

een nieuw jaar ‘nabuurschap’ tegemoet

www.thetappingsolution.com

www.nldoet.nl Lenteschoonmaak
Kruidenpluktuin
15 maart 14:00-18:00 uur t/o Weteringschans 113
Help mee met:onderhoud van het houtwerk, schilderen,
compostbak omzetten, compost verspreiden, een hekje
timmeren, etc. Licht en zwaar werk, dus voor elk wat
wils.
Wij zorgen uiteraard voor lekkers voor de harde werkers.
Vervolgens werken we dan weer elke vrijdagmiddag van
16.00 tot 19.00 uur in de kruidenpluktuin. Bij slecht weer
gaat de middag niet door. Check onze Facebookpagina.
www.facebook.com/Wetering-Groen

CTvM 2018
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Tenslotte nog een kruid dat op dit moment geplukt kan
worden. Lepelblad, lekker in de sla of bij een eitje.
Hoewel nu een vrijwel vergeten keukenkruid, werd
Lepelblad in vroegere tijden gewaardeerd om zijn smaak
en hoog vitamine C-gehalte. Het was een veelgebruikt
kruid om scheurbuik tegen te gaan. De smaak is kruidig
en licht scherp, enigszins vergelijkbaar met waterkers of
mosterd.

Groene toekomst voor het landje naast Paradiso?
Vele beton- & bouwboy’s popelen al jaren tevergeefs dit
veld te vernietigen, maar gelukkig steeds zonder succes.
Zelfs van groene initiatieven als Rijkskas of Barleustuin
kwam (nog) niets terecht. Toch zijn er nieuwe kansen.
Kerstboomverbrandingen zijn verleden tijd. Duurzaam
hergebruik is in.
Amsterdam Noord laat zien hoe het kan. Kerstbomen
met kluit ‘overzomeren’ op een landje vlakbij het
ventilatorgebouw van de IJ-tunnel en mogen in december
een maand logeren bij hun baasjes.

Arme bomen verstrikt in draden

Het gaat goed met het Stadsdorp Weteringplus.
Een welbesteed jaar 2018 werd half december
afgesloten met een weer zeer geslaagde buurtmaaltijd.
85 buurtbewoners genoten van de inmiddels beproefde
formule: heerlijk eten, bijkletsen, luisteren naar ditmaal - een prachtig piano optreden en kennismaken
met de verschillende activiteiten van het Stadsdorp en
hun deelnemers. Jammer dat wij weer een aantal mensen
wegens ruimtegebrek moesten teleurstellen.
De lees- discussie- en filmclubs; de architectuurwandelingen; de yoga club: ze gaan met frisse moed het
nieuwe jaar in. Eind maart gaat de iPadcursus weer van start.
Inhoud en data zullen op de website worden aangegeven.
Ook de Salsa dansclub heeft inmiddels weer voldoende
deelnemers en zal een doorstart maken.
Nieuwe deelnemers aan activiteiten zijn van harte welkom:
in bestaande, dan wel nieuw te vormen clubs.
De buren-hulplijn, blijft hand en spandiensten leveren daar
waar buurtgenoten even omhoog zitten.
En ook dit jaar zullen er thema-bijeenkomsten zijn. Ditmaal
rond het thema: langer thuiswonen door technologie in
huis. Denk daarbij aan: je huis slimmer maken met diverse
gebruiksvriendelijke innovaties; zelf je gezondheid in de
gaten houden; zelf je medisch dossier volgen. Kennismaken
met innovaties en advies bij eventuele aanschaf.

Het is lente en de bomen staan in knop, maar vele bomen
zijn nog volbehangen met kerstverlichting. Zelfs overdag
blijven de lampjes branden aan de Spiegelgracht en op
het Rembrandtplein. Er bungelen nog kapotte draden van
vorige jaren. Wie stopt deze ongezonde knelling kwelling?.

Vrijdag 15 maart, 16:00 - 17:00, de Dam
Laat de Dam vol stromen.
Allemaal met een bord
waarop staat:
Samen voor veelzijdigheid.
Even onbegrijpelijk zijn de buitenkachels op terrassen.
We worden opgeroepen de woning goed te isoleren
vanwege het klimaat. Je kan energie besparen door café’s
met buitenverwarming te boycotten. En natuurlijk alle
winkels met open puien, waar in de zomer de airco staat te
loeien en in de winter het hittekanon de straat opwarmt.
Gloeilampen mogen niet meer, maar overbodig licht in
overvloed. De sterren verbleken in de stad. Helaas grossiert
grootgrutter nu met digitale flikkerschermen achter de
ramen. Stem met je portemonnee. Kies liever voor goed
voorbeeld gevende buurtwinkels. Alle beetjes helpen.

Kom als voorbeeld; laat je zien!

Bijeenkomst actieve Amsterdamse ouderen
7 maart 14.00 - 17.00 uur Inloop vanaf 13.30 uur
HTIB Eerste Weteringplantsoen 2c

Het Stadsdorp is actief in overleg met andere Stadsdorpen
om tezamen op gemeentelijk niveau te proberen om de
dienstverlening naar de burgers te stroomlijnen en tevens
beleidsmakers en de politiek van adequate informatie te
voorzien met onder andere als doel dat ouderen in een
aangepaste woning of nieuwbouw in hun eigen buurt kunnen
blijven wonen. Stadsdorp Weteringplus: vol goede moed een
nieuw jaar nabuurschap tegemoet!
Stadsdorp Weteringplus bestrijkt het gebied tussen
Weteringbuurt, Den Texbuurt en is bereikbaar via:
info@stadsdorpweteringplus.nl en 020-7371427.

De Dam is daarvoor een
uitstekende locatie, aangezien
leuzen daar vrijelijk geuit
kunnen worden.
Tijd om een goed voorbeeld en
een optimistisch signaal af te geven.
Het is niet de bedoeling dat het een demonstratie wordt,
wel een uur lang rustig aandacht vragen.
Geen vlaggen, geen haatdragende boodschappen.

De gemeente heeft stedelijke adviesraden ingesteld voor
het Wmo-beleid, voor jongeren en voor werk, participatie
en inkomen, maar niet voor ouderen. Verder is de stedelijke
beleidsparticipatie van ouderen versnipperd en willekeurig.
Het gemeentebestuur praat wel met zijn oudere burgers,
maar voornamelijk indirect.

Herdenking 4 mei 19.30 - 20.30 uur

Op de website staat een link waarmee je op de nieuwsbrief
Jaarlijks is de WO II herdenking op 4 mei op het Eerste
kunt abonneren.
Weteringplantsoen bij ‘De Gevallen Hoornblazer’.
www.stadsdorpweteringplus.nl
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.
Er zal een toespraak door Carel Alphenaar bij het
monument gehouden worden. Hij is buurtbewoner,
dramaturg en theatermaker. 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.

De stadsdeelcommissies hebben de formele adviesrol van de
ouderenadviesraden overgenomen en bouwen daarom deze
adviesraden af of om. Van de 7 ouderenadviesraden zijn er
nog maar 4 over. Krachtens het coalitieakkoord zetten de
stadsdelen bij de uitvoering van het gemeentebeleid nu in op
het versterken van de bewonersparticipatie. Het gevolg van
deze ontwikkeling is dat de beleidsparticipatie door en voor
ouderen in de stadsdelen langzaam maar zeker verdwijnt.
Om deze reden hebben wij het plan opgevat om in 2019
samen met u, de beleidsparticipatie van ouderen te
versterken.
Dick Oosterbaan, Ouderenadviesraad Oost
Ab Rienstra, Ouderenadviesraad Zuidoost
actieveouderenamsterdam@gmail.com.
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Je bewustzijn kan toenemen: Van neutraliteit via bereidheid, acceptatie, rede, liefde, geluk en vrede tot verlichting.

11
David Hawkins

De plattegrond
van mijn gedachten
biedt geen uitweg meer
radeloos ren ik
in dit labyrint
door verboden gebieden
verdwaald
waar ooit werd gedraald
ben ik spoorloos verdwenen.

Mokum Reclaimed heeft de vergunning voor
Het Jaar van het Park en Plein.

Boven de vlakte der lusten
hangen dreigende wolken
als rijpende vruchten
wellen ze
uit het dal der vergetelheid
waar een bleke regen
de laatste sporen
van een vergeten verleden
bloot spoelt.
Doorweekt glij ik uit
over de grens van de ijzige stilte
zoeken onzekere woorden
betekenis
worden verbannen beelden
bevrijd
en in kaart gebracht
op weg
naar een nieuwe bestemming.

( Labyrint )
Erica Lastdrager

Van Weteringcircuit tot Weteringpark

Op 2 februari werd in het Westerpark
het jaar van het park en plein officieel
geopend. Een meerdaags evenement
dat 23 locaties in de hele stad omvat
en duurt tot 29 december.
Een groep betrokken burgers en politiek
was daarbij aanwezig en maakte een
zeer interessante natuurwandeling van
ruim een uur. Ondanks de minder fraaie
weersomstandigheden was dit een goede
start van een jaar lang genieten.
Doordat de gemeente niet reageerde is
de vergunning van rechtswege verleend.
De vergunning maakt het mogelijk om
de parken en pleinen niet beschikbaar te
stellen aan commerciële evenementen
zoals festivals. Hierdoor blijven parken
en pleinen juist grotendeels toegankelijk
voor algemeen gebruik. Festivals
veroorzaken immers ingrijpende schade
aan flora en fauna en veroorzaken
uitstoot, vervuiling en geluidsoverlast
voor omwonenden.

:

Het programma bestaat uit debatten,
excursies, kleinschalige wandelingen en
bijeenkomsten om de rust en de
stadsnatuur te beleven. Daarbij wordt
onder meer de samenwerking met het
Amsterdamse basisonderwijs gezocht.
Er wordt geen gebruik gemaakt van
afzettingen, geluidsinstallaties, mobiele
toiletten of noodaggregaten. Evenmin
is gemotoriseerde aan- en afvoer van
materialen nodig. Alle activiteiten
zijn bovendien gratis en voor iedereen
toegankelijk. .

Het Weteringcircuit is door de komst van metrostation
Vijzelgracht een belangrijke op- en overstap geworden voor
openbaar vervoer. Hierdoor komen steeds meer voetgangers
en fietsers in dit deel van stad.
Daarom vinden we het belangrijk om de verkeersveiligheid
verder te verbeteren en er een mooi en groen gebied van te
maken: het Weteringpark.
Begin 2019: Opstellen Nota van Uitgangspunten in overleg
met de buurt. 2021 - 2023: Uitvoering
Contact Eveline Haeck
e.haeck@amsterdam.nl, 06 5252 4047

www.amsterdam.nl/projecten/kerkstraat
Op deze website vindt u alle verslagen en verder nieuws
over de voorgenomen herinrichting van de Kerkstraat.
Januari t/m maart Participatietraject
April Slotbijeenkomst
April t/m mei Inspraakperiode
Juni t/m juli Besluitvoorming

www.jaarvanparkenplein.nl/ Voor vragen of opmerkingen kunt u ons mailen via
evenementen/
info@herinrichtingkerkstraat.nl.

Muzikale lentekriebels
Gezelligheid kent geen grenzen. Daar weten onder andere
de Fransen veel van. Elk jaar op midzomer, 21 juni, mag
op alle terrassen en in alle cafés muziek gemaakt worden.
La fête de la Musique. Zonder vergunning! Tuurlijk kennen
wij het scala aan klachten van binnenstadbewoners over
geluidsoverlast. Die gaan meestal over muziek van andere
aard: keiharde versterkte dreunen. Maar op het Franse
zomerfeest, zijn er voornamelijk spontane, onversterkte
live-optredens. Leuke bandjes - jazz, pop en rock - om naar
te luisteren en te kijken onder het genot van een heerlijke
versnapering. Ideetje, Amsterdammers?
Wouter Perquin

Uitstraling parkeergarage Vijzelgracht

www.nldoet.nl Planten voor insecten
in het Vondelpark

Zaterdag 16 maart, 10:00 - 12:30
Wil je meer bloemen in het Vondelpark die goed zijn
voor bijen en vlinders en natuurlijk voor jezelf? Kom
dan helpen met de werkochtend in de Vondelpark-slurf.
Vroeger heette dit deel van het park ‘Bloemenweg’ dus
met extra hulp van groenliefhebbers maken we weer een
kleurrijke entree zoals het park verdient.
We verzamelen in de ‘Slurf’ van het Vondelpark. Loop/
fiets het park in vanaf de hoofdingang Stadhouderskade.
Na ongeveer 100 meter staan wij op het grasveld aan de
rechterkant.
https://nmtzuid.nl/

Programma CinéMax

Zaterdag 9 maart, toegang is gratis.
Het Max Euwe Centrum vertoont:
14.00 – 15.20 uur: Closing gambit (2018)
Een documentaire over de beruchte match in 1978 tussen
Karpov-Kortsjnoi in Baguio.
15.30 – 16.40 uur: The Polgar Variant (2014)
Beelden uit de carrières van de drie Polgars worden
afgewisseld met interviews.
Max Euweplein 30a
www.maxeuwe.nl

Nooduitgang

Op dit kaartje is te zien in welk gebied ongeveer 450
parkeerplaatsen worden opgeheven, zodra de ondergrondse
parkeergarage boven station Vijzelgracht gereed is over ruim
twee jaar. Zolang wil de gemeente niet wachten met de start
van de herinrichting Kerkstraat. Daarom is de aanvankelijke
fasering aangepast en wordt het gedeelte Kerkstraat
tussen Reguliersgracht en Nieuwe Spiegelstraat als laatste
aangepakt.
Maar intussen ligt ook de Vijzelstraat vanaf zomer 2020
ruim een jaar overhoop. Wat een gepuzzel!

Fietsenstalling Kleine-Gartmanplantsoen
Op dit momet worden ruim 500 palen de grond in geboord.
In mei komt het dak er op aan de kant van Pathé.
Na de zomer volgt de palenwand en dak aan de kant van de
trambaan. 2020 afbouw en inrichting. Begin 2021 terugkeer
hagedissen en feestelijke opening.

Vastloper

Boem is: Ho!

Op het water voor de Melkweg wordt ook een
fietsvoorziening van 500 fietsparkeerplekken gebouwd.
Deze gaat naar verwachting open als de ondergrondse
stalling gereed is.
Ter compensatie van de verwijderde fietsparkeerplekken
op het Kleine-Gartmanplantsoen zijn er tijdelijk twee extra
dekschuiten met fietsparkeerplekken achter de bestaande
dekschuiten aan de Zieseniskade geplaatst.
Deze dekschuiten voorzien in circa 300 fietsparkeerplekken.
Ze zijn in gebruik tot de nieuwe fietsenstalling onder het
Kleine-Gartmanplantsoen gereed is.
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Voor wat buiten de politiek valt, kan je beter zelf zorgen: Geluk, gezondheid en kracht is liefdevol aan te vullen.

Overzicht maatregelen 2019
Verminderen overlast door bezoekers op straat
1. Meer handhaving op straat

De tijdelijke extra inzet van handhavers in het Binnenstad
Offensief (47 fte) wordt structureel toegevoegd aan de capaciteit
voor de binnenstad. In de avond en nacht komen er daar nog
meer handhavers bij, dit zal klein beginnen maar in de loop van
2019 waarschijnlijk worden aangevuld. Belangrijk punt is de
samenwerking met politie. Dit wordt in 2019 verder vormgegeven.

2. Direct innen boetes

Sinds deze zomer is ervaring opgedaan met het direct innen van
boetes. Hiervoor zijn gemeentelijke handhavers aangewezen als
heffingsambtenaar. De eerste ervaringen bieden genoeg basis om
dit in 2019 te intensiveren.

3. Inzet meer hosts

In de weekendnachten zijn hosts aan het werk om mensen aan
te spreken, te informeren, te wijzen op gedragsregels en de
voetgangersstromen in goede banen te leiden. Zij fungeren als
extra oren en ogen, versterken de zichtbaarheid van de overheid
en wijzen publiek op de geldende regels. In de Leidsebuurt en op
de Wallen komen meer hosts. Ondernemers hebben een belangrijk
rol bij de inzet van hosts. De samenwerking met hen op het
Rembrandtplein en in de Leidsebuurt wordt voortgezet en op de
Wallen opgezet, onder andere door ze een (financiële) bijdrage te
vragen.

4. Zichtbaar maken alcoholverbod op straat en
handhavingsacties

In grote delen van de binnenstad waaronder het hele Wallengebied
geldt een alcoholverbod (bezoekers mogen geen alcohol in
geopende verpakking bij zich hebben). Politie en handhaving
verbaliseren jaarlijks ongeveer 2700 keer voor alcohol gerelateerde
problemen in de binnenstad. Veel bezoekers zijn echter niet
bekend met het alcoholverbod. Daarom start deze week een grote
campagne waarin bezoekers met onder meer spandoeken, posters
en via social media worden gewezen op het alcoholverbod op de
Wallen. Ook diverse alcoholverkopende winkels werken hieraan
mee. De politie en handhaving houden de komende tijd acties op
alcoholgebruik op straat.

5. Verder beperken groepsrondleidingen Wallen

Sinds 1 april 2018 zijn voor groepsrondleidingen in het
Wallengebied nieuwe regels van kracht. Zo is er voor
rondleidingen aan vijf of meer personen een ontheffing van het
college nodig. De groep mag uit maximaal twintig personen
bestaan en de gidsen en deelnemers moeten respect tonen voor
sekswerkers, onder andere door geen foto’s van ze te maken.
Vooruitlopend op de evaluatie van het ontheffingenstelsel
rondleidingen in het Wallengebied en de daarbij behorende
mogelijke maatregelen bereidt het college een voorstel voor
aan de raad voor een APV-wijziging waardoor per 1 april 2019
groepsrondleidingen in de avonduren verboden kunnen worden.

6. Overlastveelplegers aanpak verbeteren

Er wordt een voorstel uitgewerkt om de aanpak van
overlastveelplegers (nepdope, intimidatie, etc.) te verbeteren en uit
te breiden. In het voorstel wordt zowel naar zorg als handhaving
gekeken en worden nieuwe maatregelen ontwikkeld, ook voor
personen die geen recht hebben op zorgvoorzieningen.

7. Terugbrengen openingstijden alcoholvrije zaken in het
Wallengebied

Om te voorkomen dat bezoekers in de nachtelijke uren lang
doelloos rond blijven lopen in het Wallengebied, worden de
openingstijden van alcoholvrije zaken in de weekendnachten
(zoals snackbars) per 1 februari teruggebracht van 06.00 uur naar
04.00 uur. Hiermee stopt een pilot met ruimere openingstijden
in dit gebied, in navolging van de uitgaanspleinen waar de
openingstijd in 2012 al is teruggebracht. Voor alcoholvrije zaken in
de rest van de binnenstad blijft de proef in stand.

Verbeteren melden en opvolgen van overlast
8. Actie Service Centrum

Sinds juli 2018 is de eerste versie van het Actie Service Centrum
(ASC) operationeel. Het ASC zorgt voor het verbeteren van
het aannemen, analyseren, verrijken, routeren, bewaken en
terugkoppelen van overlastmeldingen in de openbare ruimte,
waardoor de opvolging versnelt. Het ASC is 24 uur per dag,
7 dagen per week actief en werkt stadsbreed. Vanuit het Actie
Service Centrum wordt in nauw overleg met de Meldkamer van
handhaving ingeschat of het nodig en mogelijk is direct een
handhaver naar een overlastmelding te sturen. In 2018 richt het
Actie Service Centrum zich specifiek nog op overlastmeldingen
ten aanzien van personen en groepen, het binnenwater en
evenementen. Vanaf 2019 wordt dit uitgebreid naar alle overige
overlastmeldingen.

Verminderen overlast door (horeca)bedrijven
9. Handhaving alcoholverkoop in winkels

Bij winkels die alcohol verkopen in de binnenstad wordt vanaf
deze maand gecontroleerd of zij dit wel mogen (voldoen aan
de vereisten uit de Drank- en Horecawet) en of zij zich aan de
winkelsluitingstijden houden (niet na 22.00 uur open zijn).

10. Aanpak doorschenken in horeca

Een horecaondernemer mag iemand die dronken is geen alcohol
meer schenken. Samen met Koninklijke Horeca Nederland,
Jellinek preventie en het CCV start begin 2019 voorlichting
onder ondernemers zodat meer barmedewerkers op het juiste
moment stoppen met het schenken van alcohol. Het sluitstuk in
de aanpak is de inzet van handhaving. In 2019 zal hier actief op

worden gecontroleerd. In de handhavingsstrategie horeca 2013
staat opgenomen dat wanneer een handhaver constateert dat een
overduidelijk dronken persoon alsnog alcohol krijgt, direct de
drankvergunning voor een week kan worden ingetrokken.

11. Gerichte handhavingsinzet horeca

In 2018 is in de Leidsebuurt gestart met een gerichte aanpak
van de meest overlastgevende horecazaken. Deze aanpak wordt
uitgebreid naar het Rembrandtplein en Wallengebied. Als het
gaat om overtredingen van geluidsoverlast, dan passen we de
handhavingsstrategie muziekgeluid (april 2018) toe. Hierin
staat opgenomen dat een horecaondernemer bij meerdere
overtredingen van de regels over muziekgeluid uiteindelijk zijn
exploitatievergunning kan verliezen.

Schonere binnenstad
12. Extra inzet schoon

Er zijn inmiddels op verschillende plekken in de binnenstad
extra persafvalbakken geplaatst. Daarnaast is in de zomer 2018
gestart met extra veegploegen, staat er een extra inzamelvoertuig
paraat en zijn er gezamenlijke diensten gestart van veegploeg
en handhaving. Ook zijn er gerichte en onverwachte acties
uitgevoerd op het verkeerd aanbieden van afval. Deze maatregelen
zijn effectief, maar ook duur. Op termijn is deze inzet vanuit de
huidige middelen niet vol te houden. We continueren daarom
tot eind januari 2019 de extra inspanningen op De Wallen. Voor
het vervolg is het van belang dat de gebieden op piekmomenten
slimmer schoon worden gehouden en er wordt ingezet op het
verbeteren van de samenwerking tussen reiniging, afvalinzameling
en handhaving. Dit wordt verder uitgewerkt bij het Masterplan
Handhaving en Reiniging.

13. Nachtelijke reiniging en schoonhouden portieken
bewoners

Op het Rembrandtplein is in samenwerking met de ondernemers
gestart met extra nachtelijke reiniging en het schoonhouden van de
portieken van bewoners. Dit wordt voortgezet.

14. Toevoegen extra faciliteiten om wildplassen tegen te
gaan

Om wildplassen in de uitgaansgebieden tegen te gaan, wordt er
op korte termijn geëxperimenteerd met het plaatsen van extra
faciliteiten zoals bijvoorbeeld de greenpee (‘s nachts een toilet
overdag een bloembak) die nu bij het Rembrandtplein te vinden is.

Verminderen overlast door drukte

15. Bevorderen doorstroming Wallengebied met crowd
management

Crowd management zorgt voor meer veiligheid en minder
overlast, met name op de Wallen. We bouwen in 2019 het
crowd managementsysteem Amsterdam (CMSA) verder uit,
waarbij speciale hosts, handhaving en politie door slimme
scenarioplanning gericht en tijdig kunnen ingrijpen als de
veiligheid in de knel dreigt te komen. Daarvoor worden op het
gebied toegespitste modelsimulaties gebouwd. Dat maakt ingrijpen
mogelijk, voordat er problemen door grote bezoekersaantallen
ontstaan, in plaats van achteraf. We zetten sinds de zomer van
2018 al hosts in voor crowd management, hun aantal wordt in
2019 uitgebreid. Om ze gericht in te zetten wordt het CSMA met
slimme sensoren ingezet.

16. Knelpunten openbare ruimte

Van het Wallengebied wordt een analyse gemaakt om de
openbare ruimte rustiger en overzichtelijker in te richten. Hierbij
kan gedacht worden aan fietsmaatregelen (fietsparkeren en
doorstroming), het verwijderen van obstakels en het verbeteren
van de verlichting. In de analyses en voorstellen is ook aandacht
voor gedragsbeïnvloeding. Vanwege het toenemende aantal
mensen op straat in de binnenstad, is dit jaar onderzoek gedaan
naar doorloopruimte op stoepen. In 2019 wordt een voorstel
voorgelegd aan bewoners en ondernemers met nieuwe regels voor
de doorloopruimte, specifiek bij terrassen in de binnenstad.

17. Betere bewegwijzering, ook naar belangrijkste
bestemmingen in de nacht

Door duidelijke informatie te verschaffen aan bezoekers over
routes en voorzieningen, kan overlast door onder andere
rondhangen worden verminderd. Er wordt een analyse gedaan en
een voorstel uitgewerkt om de bewegwijzering in het Wallengebied
en Leidseplein te verbeteren, zoals op het Rembrandtplein al
is gedaan. Hierbij is specifiek aandacht voor de belangrijkste
bestemmingen in de nacht.

Verminderen overlast te water

18. Extra handhavingsinzet overlast te water

De overlast op het water is sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden en daarom is flexibele inzet van handhaving
en middelen nodig. In het vaarseizoen van 2019 (april t/m
september) wordt daarom, net zoals in zomer 2018, tijdelijk
extra handhavingscapaciteit (4 fte) ingezet en worden extra boten
ingehuurd als de situatie daarom vraagt. De samenwerking tussen
de handhavers op de wal en die op het water, die in de zomer
van 2018 is gestart, wordt verder uitgebouwd en versterkt. In dat
kader zijn de bevoegdheden van de boa’s van Waternet in 2018
al uitgebreid zodat zij ook kunnen optreden tegen overtredingen
van APV-artikelen. Het digitale monitoringssysteem wordt verder
ontwikkeld om de illegale vaart beter aan te kunnen pakken en
gerichter te kunnen handhaven.

19. Overlast op- en afstaplocaties

Bij een aantal veelgebruikte op- en afstaplocaties is veel overlast.
De gemeente gaat in het vaarseizoen 2019 door met het aanpakken
van deze problematiek. Zo wordt er onderzocht of er tijdelijk
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een alternatieve opstaplocatie kan worden ontwikkeld op een
bewonersluwe locatie.

20. Het invoeren van een nachtsluiting van de grachten

In de Nota Varen, die op 27 november is vrijgegeven voor
inspraak, kiest het college voor het afsluiten van de grachten
tussen 23.00 uur en 07.00 uur in de binnenstad (m.u.v. de Staande
Mastroute, de Kostverlorenvaart en de route Amstel - Nieuwe
Herengracht). Deze maatregel kan een groot effect hebben op het
terugdringen van de overlast te water in de binnenstad.

21. Verbieden pleziervaart met meer dan 12 opvarenden

Eén van de andere maatregelen uit de Nota Varen met effect op
de binnenstad is het verbieden van pleziervaart met meer dan 12
opvarenden. Dit verbod geldt niet voor personen of bedrijven die
een exploitatievergunning hebben voor passagiersvaart, maar wel
voor de pleziervaart.

Overlast door taxi’s verminderen

22. Maatregelen om rondrijden te voorkomen

In 2018 is gestart met maatregelen in de Leidsebuurt gericht op
het terugdringen van de overlast van rondrijdende en toeterende
taxi’s. Ook op het Rembrandtplein en rond de Wallen zijn proeven
gedaan. leder weekend worden er routes afgesloten waardoor
de overlast in de omgeving van de Leidsegracht en Herengracht
aanzienlijk is verminderd. Op korte termijn wordt de maatregel
bij de Leidsegracht structureel door het plaatsen van verzinkbare
palen. De aanpak van de taxiproblematiek met gerichte
handhaving, nachtelijke pop-up standplaatsen en maatwerk per
locatie zetten we in 2019 voort.

Bevorderen diversiteit winkelaanbod

23. Straatgerichte aanpak diversiteit winkelaanbod

De toename van het aantal bezoekers aan Amsterdam heeft in de
binnenstad geleid tot een oververtegenwoordiging van winkels
en voorzieningen die zich hoofdzakelijk richten op de bezoeker.
Bewoners zien het verdwijnen van op de buurt gerichte functies
als een verschraling van hun leefomgeving, zeker op en rond de
Wallen. Sinds het vaststellen van een paraplubestemmingsplan
in september 2018 mogen er in een groot deel van stadsdeel
Centrum (waaronder het gehele 1012 postcodegebied) geen
nieuwe ‘toeristische’ functies bijkomen. Daarnaast wordt in
een aantal winkelstraten in de binnenstad, waaronder de Oude
en Nieuwe Hoogstraat met ondernemers, vastgoedeigenaren en
bewoners samen gewerkt aan het aantrekkelijker maken van het
winkelaanbod. Daarbij worden verschillende instrumenten ingezet,
bijvoorbeeld het formuleren van een gezamenlijk straatvisie,
contacten met vastgoedeigenaren en collectief verhuurbeleid. Deze
aanpak wordt gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid in 2019
en daarna.

Financiële dekking

De financiële dekking van het grootste deel van deze maatregelen
in 2019 komt uit de €2,5 mln. incidentele prioriteit uit de begroting
2019 voor de Wallenaanpak, uit het bestedingsvoorstel 2019 voor
de coalitieakkoordmiddelen Reiniging en Handhaving - waarvan
de binnenstad (Centrum Oost) één van de drie geprioriteerde
gebieden is - en €0,5 mln. uit het bestedingsvoorstel 2019
programma Varen. Daarnaast is het voornemen om € 0,3 mln.
vanuit het stedelijk mobiliteitsfonds hiervoor vrij te maken.

Andere stedelijke programma’s

Naast deze specifieke maatregelen zijn er diverse stedelijke
aanpakken die ook een bijdrage kunnen leveren aan de
vermindering van overlast en openbare orde problematiek
in de binnenstad. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van
ondermijning, het programma drugs, de agenda autoluw en
beperken vakantieverhuur. Voor wat betreft de scenario’s voor
het prostitutiebeleid, is al eerder meegedeeld dat u daarover in
het voorjaar 2019 wordt geïnformeerd. Daarin zal onder andere
aandacht zijn voor de wensen van sekswerkers om bijvoorbeeld
respectloze bejegening en andere vormen van overlast tegen te
gaan. Een deel van de maatregelen maken ook onderdeel van het
programma Stad in Balans, dat in het eerste kwartaal van 2019 aan
u wordt voorgelegd.

De toekomst van de binnenstad

Naast het bestrijden van overlast op korte en middellange termijn
dringt zich de vraag op: hoe willen we dat de Amsterdamse
binnenstad er over 10 of 15 jaar uitziet? Het oudste gebied van de
stad kent een grote culturele rijkdom. Het college zal in 2019 in
samenspraak met bewoners, experts en andere betrokkenen een
visie ontwikkelen over de toekomst: wat voor binnenstad staan
wij voor? Hoe ziet het wensbeeld voor het gebied eruit, passend
bij de cultuur-historische ontwikkelingen? Welke economische
activiteiten horen daarbij, en voor wie? Aan de hand van deze visie
zullen meer structurele ingrepen worden ontwikkeld. Deze bereikt
u in de zomer van 2019. Over de voortgang van lopende en nieuwe
maatregelen wil ik u vanaf nu twee keer per jaar informeren.

Met vriendelijke groet,
Het collegevan burgemeester en wethouders van Amsterdam
Femke Halsema
burgemeester

Wil Rutten
waarnemend gemeentesecretaris
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Vrede is mogelijk!

Steun: Scilla Elworthy‘s BusinessPlanforPeace.org en Sheva Carr’s HeartMastery.com
De hierbij afgedrukte prent van H. P. Schouten uit 1783
toont de ingang van het Spinhuis in het laatste jaar dat het
gebouw in zijn oorspronkelijke functie in gebruik was.
Twee regenten en hun vrouwen staan op het punt naar
binnen te gaan. Zij worden vergezeld door een knecht
zonder pruik, maar met een steek op. Hij draagt bovendien
een paraplu om de elegante dames te beschermen tegen de
regen.

Thuis in d’Oude Stadt (deel 5)
Dat het Spinhuis aan de Oudezijds Achterburgwal
staat, weten de meeste Amsterdammers wel. Maar lang
niet iedereen weet dat deze voormalige gevangenis
voor vrouwen uit 1645 dateert en is gebouwd door de
beroemde bouwmeester Jacob van Campen, ontwerper
van het stadhuis op de Dam.

Op de gedetailleerde tekening oogt het steegje leeg en dat
is precies wat er tegenwoordig ook weer zo prettig aan is.
Nog niet eens zo lang geleden kon er met de auto vrolijk
door het smalle straatje worden gereden en parkeren mocht
ook.

Het Spinhuis was het tuchthuis voor vrouwen, opgericht in
1597 in een deel van het voormalige Sint-Ursulaklooster.
Zoals het tuchthuis voor mannen het rasphuis heette,
werd het tuchthuis voor vrouwen het spinhuis genoemd
en waar nonnen de leiding hadden. De veroordeelde
vrouwen zaten in een grote zaal en moesten spinnen en
naaien. Bedelaarsters, dieveggen en prostituées waren
vaste klanten. Boven de toegangspoort stond de tekst
‘Om schamele meyskens, maegden en vrouwen ‘t bedelen,
leechgaen en doolwech te schuwen, is dit spinhuis hier
gesticht.’ Het schijnt zelfs dat mensen tegen betaling de
dames konden bezichtigen en beschimpen.
In 1643 brandde het gebouw af en in 1645 werd op
dezelfde plaats een nieuw Spinhuis gebouwd. Om de
hoek, in de Spinhuissteeg kwam een poortje met een, aan
Hendrick de Keyser toegeschreven, reliëf dat de geseling
van twee vrouwen voorstelt. Eronder staan twee regels
van Pieter Corneliszoon Hooft: ‘Schrik niet ik wreek geen
quaat maar dwing tot goet. Straf is myn hant maar lieflyk
myn gemoet’

Ondergetekende heeft als bewoner van de Spinhuissteeg
ooit een verzoek bij de gemeente ingediend om de steeg
autovrij te krijgen. Na zes maanden wachten werd een
paaltje geplaatst en was de steeg weer van voetgangers,
spelende kinderen, hondenuitlaat (met verplicht
poepruimen) en nieuwsgierige toeristen.

De vrouwelijke gevangen verhuisden in 1782 naar de
Roetersstraat. Het Spinhuis deed daarna onder meer
dienst als hoofdbureau van politie, alvorens het onderdeel
werd van de universiteit van Amsterdam. Recentelijk
zijn het Huygens Instituut en het Meertens Instituut er
ondergebracht.

Toeristendienst
De gemeente ziet de ATM’s van Euronet als op toeristen
gerichte dienstverlening. Dit is in strijd met het
bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum’.
Een ondernemer in de Nieuwe Hoogstraat
moet zijn automaat verwijderen.
Tientallen winkels in het centrum plaatsten een
zogenaamde ‘Automated Teller Machine’ (ATM) in de
gevel. Die worden vooral door (onwetende) buitenlandse
toeristen gebruikt. Toeristen kunnen in de meeste winkels
niet pinnen zoals Nederlanders, waardoor zij relatief meer
contant geld nodig hebben. Bij de ATM’s zijn buitenlandse
touristen duurder uit dan bij ‘gewone’ geldautomaten van de
Nederlandse banken. Voor Nederlanders is een ATM gratis.
Winkeldiversiteit
In 2018 plaatste ook een winkelier in de Nieuwe Hoogstraat
zo’n ATM. De gemeente gaf aanvankelijk toestemming voor
de plaatsing. Daartegen maakten de BIZ (ondernemers),
woningcorporatie Stadgenoot en een aantal omwonenden
bezwaar. De gemeente komt nu terug op die toestemming op
grond van het advies van de bezwaarschriftencommissie.
De gemeente volgt dus nu de bewoners en ondernemers,
want het bestemmingsplan winkeldiversiteit kan ook op
deze ATM’s worden toegepast, omdat deze feitelijk gericht
zijn op toeristen.
Stadsdeelbestuurder Ilse Griek: “Zowel de uitstraling, met
Engelse reclame-uitingen, als het verdienmodel op basis van
wisselkoersen en de specifieke locatie van deze ATM’s zijn
gericht op toeristen. Het draagt niets bij aan het woon- en
leefgenot van de Amsterdammers”

Dit jaar danst de vereniging 60 jaar volks op z’n Grieks, Roemeens,
Bulgaars, Israëlisch, Turks of Joegoslavisch. Niet meer in de
Argonautenstraat vanwege een verbouwing. Op het nippertje werd
een nieuwe stek gevonden in de 2e Constantijn Huygensstraat 31.
www.zajednica.nl

De Toverfluit dakloos?
De bijna 70-jarige balletschool staat binnenkort op straat, tenzij u
een betaalbare plek vindt of aanbiedt. Doen hoor!
www.balletschooldetoverfluit.nl

© Hans Tulleners, Journalist/monumentenzorger

Gerichte handhaving terrasoverlast

Toekomst
De ATM in de Nieuwe Hoogstraat hangt er nog (24-12019). Dat zal nog wel een tijdje blijven, zeker wanneer
de winkelier in beroep gaat. Dit besluit van de gemeente
heeft alleen gevolgen voor toekomstige aanvragen voor de
plaatsing van ATM’s in het centrum, die aanvragen worden
op basis van het bestemmingsplan beoordeeld. Omdat de
gemeente eerder afgegeven vergunningen niet zomaar kan
intrekken, zijn geplaatste ATM’s niet meer weg te krijgen,
tenzij er nog een bezwaarprocedure loopt. Voor ATM’s in
de winkel is geen vergunning nodig. Toch gaat de gemeente
bekijken of er ook iets gedaan kan worden tegen deze
inpandige ATM’s.
Vreemd
Sinds een paar jaar is er dus een vertegenwoordiger van
ATM in het centrum aan het werk. Toen het wijkcentrum
nog in de Nieuwe Doelenstraat 55 zat vertelde hij dat als hij
een ATM in de ruit mocht hangen, wij makkelijk € 1.500,per maand konden krijgen. Dat is een bedrag waarvan de
huur (toen) betaald kon worden. Wij zijn niet op het aanbod
ingegaan.
Dat bestemmingsplan voor het centrum is al een tijd geleden
ingegaan. Op basis van dat bestemmingsplan kan de stad
dus nieuwe ‘toeristische dienstverlening’ tegenhouden.
Vreemd blijft dan wel weer dat in het pand van het oude
wijkcentrum wel een minisupermarkt mag komen.

www.nldoet.nl Klusjes in het
Klederdrachtmuseum
Zajednica weer onder dak!

Veel liefhebbers van de oude binnenstad zullen de dag
zegenen dat het gebied van deze werelderfgoedstad
grotendeels autovrij wordt, zoals te zien op de unieke prent
uit 1783.

Herengracht 427 , Zaterdag 16 maart 10:00 - 13:00
Wij willen graag hulp bij een paar klusjes die in het
museum verricht dienen te worden.
- Verven (kleine stukjes bijwerken)
- Electra (spotjes aanbrengen en lampen installeren)
- Timmer werkzaamheden (keuken)
- Meubels in elkaar zetten
- Presentatie kostuums in ruimtes plaatsen vanuit depot
- Website in wordpress geupdate en beter aanpassen aan
SEO en content plaatsen
www.hetklederdrachtmuseum.nl

Zodra de zon zich laat zien zitten de terrassen weer vol.
Dat betekent ook weer gerichte handhaving op
terrasoverlast in specifieke drukke gebieden en
straten in de binnenstad.
Handhavers controleren daar waar de meeste klachten zijn
en de meeste mensen last hebben van terrasovertredingen.
Men kijkt vooral naar plekken waar het heel druk is, omdat
het daar belangrijk is dat terrassen binnen de grenzen blijven
en niet uitwaaieren. De gerichte inzet van handhavers is
dusdanig succesvol gebleken dat de aanpak dit jaar wordt
doorgezet en uitgebreid. De komende maanden wordt er
bij 355 adressen gecontroleerd. Vorig jaar werd er nog bij
166 adressen gecontroleerd. Terrascontroles na individuele
klachten vindt nog mondjesmaat plaats omdat ter plaatse
vrijwel nooit sprake blijkt van een overtreding en er niets te
handhaven valt.
In 2016 waren er 44 constateringen naar aanleiding van
klachten over terrasoverlast; in 2017 waren dat er met de
nieuwe aanpak alleen al in de zomermaanden 100.
Bij excessen zal handhaving wel altijd even langs blijven
komen.
Soms enkele weken geen zichtbaar effect
Na een geconstateerde overtreding door een bevoegde handhaver
en een bestuurlijke waarschuwing tonen de meeste ondernemers
beterschap. Soms zijn er echter meer stappen nodig en dan kan het
weken duren voor beterschap is afgedwongen. Daar horen eerst
boetes bij die kunnen variëren van 2.500 tot 5.000 euro, al naar
gelang de aard van de overtreding. Meer overtredingen kunnen
uiteindelijk leiden tot verlies van de vergunning voor onbepaalde
tijd en sluiting van de zaak.
Dit is zo geregeld in het Horeca Stappenplan.
Melden belangrijk
De focus op gebiedsgerichte handhaving betekent dat het stadsdeel
individuele klachten niet direct kan oppakken, wat helaas nog
weleens tot onbegrip leidt. Het stadsdeel heeft alle meldingen
en klachten verzameld en weegt op basis daarvan opnieuw af in
welke volgende gebieden en straten gebiedsgericht gehandhaafd
gaat worden. Het blijft dus belangrijk dat mensen overlast melden.
Meldingen maken voor de gemeente zichtbaar waar sprake is
van structurele problemen. Op basis van alle meldingen kunnen
gerichte acties worden ondernomen zodat we zo effectief mogelijk
optreden in onze drukke binnenstad.
Waarom terrasvergunning
Met de vele cafés, discotheken, theaters en andere
uitgaansgelegenheden is Amsterdam dé uitgaansstad van
Nederland. Tegelijkertijd zitten, zeker in het centrum, wonen,
werken en recreëren door elkaar heen en dicht op elkaar.
Voorkomen en tegengaan van overlast is daarom belangrijk.
Zonder terrasvergunning mogen ondernemers geen stoelen en
bankjes bij hun zaak plaatsen. Als er wel een vergunning is
verleend, dan is de exploitant ervoor verantwoordelijk dat de
klanten binnen de terrasgrenzen blijven.
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Voelen is begrijpen: Je lichaam kan meer dan je kan bedenken.

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

Wim Hof Methode

De enthousiaste leden van ons Stadsdorp organiseren
inmiddels wel 18 activiteiten in de maand. Als je zin hebt
kun je wekelijks een leuke manier vinden om elkaar te
ontmoeten en samen iets te ondernemen.
Op de website staan verslagjes en aankondigingen die een
goeie indruk geven van wat je allemaal samen kunt doen.
Stadsdorp Gracht en Straatjes groeit dan ook gestaag,
inmiddels zijn we met zo’n 180 leden.
Wij wonen allemaal bij elkaar in de buurt, ruwweg tussen
Raadhuisstraat - Singel - Prinsengracht en Vijzelstraat.
Als buurtbewoner ben je van harte welkom. Je leert elkaar
kennen waardoor goed nabuurschap kan ontstaan en de
sociale cohesie in de buurt wordt versterkt.
Ben je benieuwd? Kom eens naar de maandelijkse
buurtborrel op de 1e woensdag van de maand.
Wil je ook een actieve bijdrage leveren, meld je aan via

CTvM 2018

Begijnhof

Voorjaar 2019
Na een week waarin het met storm en regen (nog steeds
te weinig om het watertekort na afgelopen zomer op te
vangen) vooral op herfst leek. Is het vandaag een koude
doch zonnige winterdag. Misschien herkent u het, bij mij
begint dat meteen de voorjaarsillusie toe te slaan.
Dus sta ik langer dan normaal in de winter stil in de tuin.
De voor de kerst gekochte Helleborus (kerstroos) loopt op
z’n achterste benen, maar z’n in de volle grond staande
oriëntaalse nichtjes beginnen hun sierlijk gespikkelde
rozerode kopjes op te steken. Eigenlijk zou ik wat van het
overwinterende lelijke blad weg moeten knippen, waardoor
de bloemen beter tot hun recht komen. De sneeuwklokjes
lijken dit jaar weer in aantal toegenomen. De narcissen en
blauwe druifjes van vorig jaar die ik vergeten was na de
bloei uit te planten barsten bijna uit hun potjes maar zitten
toch vol met knoppen en een enkele is zelfs al uitgekomen.
En natuurlijk de krokussen helaas alleen maar paarse.
M’n handen jeuken om aan de slag te gaan in de tuin
maar ik weet uit ervaring dat op het weghalen van het
eerdergenoemde blad het beter is om de tuin nog even in
winterrust te laten. Maar voor bloembakken maakt het
niet zoveel uit daar is niet veel bodemleven wat te vroeg
verstoord wordt, noch planten die een klap kunnen krijgen
van een onverwachte vorstperiode. Daarom zal ik een deze
dagen naar het tuincentrum of plantenmarkt trekken en me
daar te goed doen aan al het voorjaarsgroen en bloei.
Om een onverhoopt faillissement tegen te gaan geef ik
mezelf altijd een strikt budget waar ik dan weer van af wijk

www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl
omdat in tegenstelling tot de zomerbloeiers, voorjaarsbollen
uiteindelijk toch weer in de tuin komen want hoe vol ie ook
staat er kunnen nooit te veel bollen in staan. Er zijn meer
voordelen aan het kopen van bloeiende voorjaarsbollen.
Sneeuwklokjes bijvoorbeeld komen zelden tot bloei
wanneer ze als bol gekocht zijn (door het formaat drogen
ze snel uit) dus kunt u ze beter in het groen kopen en
later uitplanten in de (gevel)tuin. Helaas zijn ze door het
makkelijk uitdrogen minder geschikt voor het balkon, maar
na de bloei kunt u ze altijd ergens in de buurt uitplanten in
het gras of onder wat struiken heeft u er volgend jaar toch
weer plezier van en vele andere met u.
Ook is het de manier om de kleur te kopen die u nog
mist, zoals ik gele krokussen, zodat het volgend jaar wat
spannender of harmonieuzer is in de tuin. En natuurlijk is
het ook de manier om te experimenteren met de minder
bekende soorten. Zelf ben ik dol op anemone blanda maar
het is mij nog nooit gelukt om ze over te houden, ondanks
dat ze bekend staan als makkelijke en zelf zaaiende bollen.
Daarom heb ik vorig jaar in plaats daar van voorjaarsirissen
gekocht, het is nu nog te vroeg om te weten of dit
experiment wel gelukt is. Misschien vertel ik u daar een
volgende keer over. Nu denk ik dat tijdens mijn strooptocht
in het tuincentrum toch maar weer eens de anemonen mee
neem.
Als u nog niet begonnen bent met tuinieren maar toch aan
de slag wilt, is er subsidie mogelijk voor een geveltuin of
voor ander openbaar groen in uw buurt. Op pagina 4 van
deze uitgave leest u daar meer over.
Esther Heister

Zing mee met het Zeedijkkoor!
Het begon allemaal in café Verhoeff op de Zeedijk waar
vaak door buurtbewoners aan de tapkast werd gezongen
zodat men spontaan besloot een koor op te richten.
De eerste officiële repetitie vond plaats in buurthuis De
Boomsspijker, nog steeds de oefenruimte van het koor.
Na jaren enthousiaste inzet van koorleden om passende
liedteksten te vinden én dankzij de professionele leiding van
dirigent, pianist en arrangeur Paul Tijink heeft het koor zich
kunnen ontwikkelen tot een gemengd vier-stemmig met een
eigen repertoire en muzikaliteit. Het wordt geprezen om zijn
uitbundige aankleding en optredens.
Afgelopen november mochten we in de intimiteit van de
‘rode zaal’ van de Brakke Grond het 25 jarig bestaan vieren
met twee jubileumconcerten. Dat het koor écht bijzonder is
bleek uit het enthousiasme van de vier jonge professionele
muzikanten en zangeres, die genood waren voor het eerst
van hun bestaan, een koor muzikaal te omlijsten. Ze
noemden het een ‘feest’ en konden geen afscheid nemen.
Zo vergaat het ook vele koorleden, maar zij worden door de
tand des tijds genadeloos gedwongen te vertrekken:
Voordat ik aan de ouderdom bezwijk / zal ik dat uiteraard
betreuren / maar breng ik, om mezelf weer op te beuren /
nog even een bezoek aan de Zeedijk is het eind van de 10
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Ode aan de
Usual Suspects
Op 13 januari presenteerde de Ombudsman zijn
rapport “Feesten of Beesten 3”. Bij de ingang van
de Balie passeerde burgemeester Halsema met
een ambtenaar. “… Usual Suspects …” zei de
ambtenaar tegen haar.
Pas veel later realiseerde ik me hoe denigrerend de
ambtenaar zich uitliet over al die burgers die zich
inzetten voor de stad. En hoe weinig deze slippendrager
de betekenis van deze actieve burgers onderkent.
Want hoe anders zou onze mooie stad er uit zien
als betrokken burgers zich door vele eeuwen heen
niet hadden ingezet voor de stad en tegen foute
megalomane plannen. De grachten van het UNESCO
erfgoed zouden zijn gedempt voor snelwegen, de
prachtige bakstenen bruggen vervangen door betonnen
platen, delen van het IJ gedempt! Als vrijwilliger
runden ze vroeger weeshuizen en culturele centra.
Ze staan aan de wieg van het Rijksmuseum en het
Concertgebouw om maar iets te noemen. De familie
van Gogh die het van Goghmuseum mogelijk maakte.
Dat realiseren ook landelijke politici (zelf elite) zich
zelden, als ze in het buitenland pronken met onze kunst
terwijl ze zich afzetten tegen ‘de (Amsterdamse) elite’.
Tegenwoordig runnen burgers o.a. voedselbanken,
speeltuinen, buurthuizen, wijkcentra, ontsluiten ze
archieven, zetten zich in voor kunst en ondersteunen ze
asielzoekers. Volgen ze de overheid kritisch. Naast dat
alles nemen ze ook nog hun verantwoordelijkheid als
buddy en mantelzorger.
Slippendragers
Ja, betrokken burgers hebben soms een grote mond en
ja, ze leveren kritiek op de gemeente en de politici!
Daar moet je als politicus en ambtenaar maar tegen
kunnen, anders zit je niet op de juiste plek. Het is
natuurlijk moeilijk om kritiek te incasseren, zeker
als je erg overtuigd bent van je eigen gelijk. Alleen
de voordelen zien van allerlei overheidsplannen met
voorbijgaan aan de negatieve gevolgen daarvan. Maar
je criticasters wegzetten als ‘Usual Suspects’ is echt
onder de gordel en getuigt van een totaal gebrek aan
respect voor de burgers voor wie je werkt en die jouw
puike salaris betalen!
De slippendragers van het Kabinet van de
Burgemeester zijn passanten, die vaak ook nog buiten
de stad wonen! Goedbetaalde ambtenaren voor het
soort werk dat vele van die betrokken en actieve
burgers gratis doen met hun poten in de modder. Die
zich inzetten voor wat op hun pad komt.
De zogenaamde geprivilegieerde babyboomers voorop.
Zei mijn moeder ooit al dat ze het nooit zo druk had als
na haar pensioen, nu zie ik dat overal om me heen.
De gemeentesecretaris moet (ten minste) de
ambtenaren uit het Kabinet van de Burgemeester
selecteren op empathie met- en respect voor bewoners
en ondernemers die zich inzetten voor de kwaliteit
van hun omgeving. Selecteer op een kritische geest,
op diepgaande kennis van wat er speelt in de stad. Het
besef dat de burgers de stad maken, niet de ambtenaren.
Slaafsheid moet uit den boze zijn. En: eindelijk,
eindelijk mensen die er voor zorgen dat brieven van
burgers aan de Burgemeester wèl beantwoord worden.

coupletten dat Drs. P voor het Zeedijkkoor schreef, niet
wetende dat hij gelijk Adèle Bloemendaal in de Flessenman,
om de hoek van de Zeedijk waar wij jaarlijks een optreden
verzorgen, zijn laatste adem uitblies.
Het Zeedijkkoor daarentegen is dat niet van plan en daarom
zoeken we ter versterking nieuwe leden uit de buurt om
door te geven wat er gebeurt op: ‘het Oude Kerksplein,
onder het zwerk bij het licht van de maan’.
Kom uw muzikale stem op ons repertoire verheffen:
elke maandagavond van 8 tot 10 in de Boomsspijker
(Rechtboomssloot) of vul het formulier in op onze website
www.zeedijkkoor.nl

Ik eer al die betrokken bewoners en ondernemers
die zich inzetten voor de stad! Hulde voor hun
fantastische werk, voor hun onbaatzuchtige inzet, hun
doorzettingsvermogen en alles wat ze voor onze stad
deden en doen!

amsterdammeren
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OEFEN: Je adem voor meer zuurstof in je bloed, je lichaam voor meer liefde voor koud water en je geest voor meer focus.

Herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal Zuid

Vastgesteld door in college van B&W op 15 januari 2019
De doelstelling van het project is om dit wat vergeten deel van de
binnenstad om te vormen tot een eigenstadsgebied met meer ruimte
voor voetganger en fietser en betrouwbaar openbaar vervoer.
Met de herinrichting blijft het uniek karakter van de straat behouden.
Er komt meer groen in de straat.

Postzegelpark.

- Op de postzegelmarkt komt een park, ingevuld met bomen heesters
en lage beplanting.
- Er worden 28 bomen toegevoegd aan de straat.
- Er komt een waterberging door een ‘rainproof ‘systeem aan te leggen
onder het maaiveld. Daarmee wordt de straat bestendig voor hevige
regenval en er wordt geanticipeerd op de klimaatverandering.
- Het gebruik van duurzame materialen. De fundering van de straat
is herbruikbaar evenals het asfalt, dat geen teer bevat.
- Er komt een eenrichting voor autoverkeer van zuid naar noord.
- Maximum snelheid 30 kilometer per uur (ook voor trams).
- Opheffen van 68 reguliere parkeerplaatsen. Deze worden
gecompenseerd door de Rokingarage die plaats biedt aan 290
auto’s bedoeld voor bewoners met een parkeervergunning. De laaden los plaatsen en de gehandicapten plaatsen blijven gehandhaafd.
- De parkeergarage wordt opgeleverd in 2020.
- Doorgaande fietsroute. Tweerichtingsverkeer.
- Beter oversteekbaarheid van de straat.
- Het opstellen van een terrassenplan.
- Voldoende laad- en loszones voor bewoners en ondernemers realiseren
- Klapbankjes plaatsen voor extra zitplaatsen om de overlast ‘s nachts
tegen te gaan.
- Ophangen van nestkasten en vleermuisvriendelijke verlichting.
- De verdiepte zit/speelplek op de Postzegelmarkt ligt 75 centimeter
beneden het maaiveld aan de noord-oostzijde. Dit is één van de
rainproof maatregelen. Er komt een waterpomp te staan boven
aan de treden.
- Aan de zijde van de tram komt voor de veiligheid een afscheiding
van 80 centimeter.
- Aan de westelijke zijde van het postzegelpark komt de hinkelbaan,
die ook nu aanwezig is.
- Het fietsverkeer gaat om het park heen en de groene trambaan is
inpasbaar.
- Verlichting wordt beter verdeeld door het plaatsen van kroonlantaarns.
De armaturen hangen nu hoog boven de rijbaan. Er komen twee spots
om het park als een bijzondere plek te markeren.

Betere tramhalte verdeling
De tramhalte op het Spui wordt opgeheven evenals de
tramhalte aan het Koningsplein. Er komt een nieuwe
tramhalte op het Singel, geschikt voor mensen met een
fysieke beperking.
De tramsporen worden zo aangelegd dat er voldoende
ruimte is voor meerijden over de trambaan door de nooden hulpdiensten. De halteperrons worden minimaal 2,70
meter aan de waterkant inclusief bomen.
De vrije doorloopruimte voor de bomen is minimaal 1,80
meter. Het perron aan de gevelkant wordt 2,30 meter.
Alle trams die daar stoppen gaan naar het Centraal Station.
De frequentie van de tramlijnen is 20 à 24 trams per
richting. Het Singel heeft bij de nieuwe tramhalte een
autovrije inrichting. Tussen 7.00 uur en 12.00 uur zijn de
venstertijden voor laden lossen op het trottoir aan de noordwestkant van het Koningsplein en het Singel.
Er komt een laad en Los-plek bij de Lutherse kerk.
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Huis Marseille
9 maart t/m 2 juni

Futures Past & Present

Helga Paris, Céline van Balen,
Esther Kroon & Julie Greve
• Vier fotografes, vier levens
• Vier carrières waarvan één aan het prille begin
• Vier grote talenten die dichtbij hun onderwerpen staan
• Vier verhalen die elk een deel van
de fotografiegeschiedenis weerspiegelen
Pauer (Berliner Jugendliche)
1981-1982 © Helga Paris

Martine
2017 © Julie Greve

Recreatiegebied Spaarnwoude
1989 © Esther Kroon

Zonder titel
1996 © Céline van Balen

Huis Marseille, Keizersgracht 401
Open: 11.00 - 18.00 uur, maandag gesloten
www.huismarseille.nl

Noord/Zuidlijn
Op 21 juli 2018 opende burgemeester Femke Halsema
de Noord/Zuidlijn. “Amsterdam is van de stad aan het
IJ, de stad om het IJ heen geworden”. Veel tram- en
buslijnen veranderden bovengronds. Daar zijn niet alle
Amsterdammers blij mee volgens vele ingezonden brieven.
Wel blij zijn we met de fantastische aankleding van de
diverse stations. Al hoef je helemaal niet naar Noord of
Zuid, ga toch eens kijken in deze nieuwe ondergrondse
musea. Wél inchecken, maar bij uitchecken (niet vergeten!)
blijkt het uiteindelijk geen ene cent te kosten.
UW

Het realiseren van een aangename verblijfsruimte in deze
wat vergeten hoek van de binnenstad is met steun van alle
betrokkenen ruim gehaald.
Het uitgebreide rapport is in te zien op het wijkcentrum
d’Oude Stadt en via de website van de gemeente.
UW

Felix op locatie

Metrokunst Rokin

Nu het pand van Felix Meritis nog tot de lente van 2020
in verbouwing is organiseert Felix activiteiten op andere
plekken. Zoals in Artis rond de relatie tussen mens en
natuur.

Donderdag 9 mei Relatietherapie voor mens en dier
Wandelend door het park bevragen we onze menselijke
projecties op dieren: maken we met ons hokjesdenken over
gender, geaardheid en andere categorieën van een mug een
olifant?
Op 23 augustus volgt nog een avondprogramma.

www.artis.nl/felix

illustratie Olf de Bruin

Kunstenaarsduo Daniel Dewar (GB, 1976) en Grégory
Gicquel (FR, 1975) maakte 35 wandillustraties getiteld:
“Crocodile, Melodica, Pike fish, High heel pump,
Sportswear shoe, Rear derailleur, Tie, Sandal, Ballpoint
pen, Pipe, Shrimp, Garden tigermoth, Pair of dice, Leopard
frog, Sewing machine, Welsh Corgi Pembroke dog, Calico
cat, Flat-twin car engine, Rattlesnake, French horn, Teapot,
Wetsuit, Handheld fan, Mallard, Diving flipper, Paintbrush,
Nutcracker, Whelk shell, Fishing lure, Foxglove, Umbrella,
Dragonfly, Badminton racket.”
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Bestel een zakje vol bij stichting ZOdieZIJN

www.mooidoormij.nl

Nieuws van
Maximale huurverhoging per 1 juli

De huurverhoging zal ook dit jaar weer
inkomensafhankelijk zijn. Voor inkomens
t/m € 42.436 zal een maximale verhoging
van 4,1% (inflatie + 2,5% opslag)
gelden. Huishoudens met een inkomens
vanaf € 42.436 kunnen maximaal 5,6%
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 2019 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 2,6%
blijven. Omdat dit een gemiddelde betreft
over het gehele bezit van de corporatie,
kan je daar als individuele huurder geen
rechten aan ontlenen. De huurverhogingen
die corporaties hanteren zijn in 2019 naar
verwachting lager dan toegestaan. Dat
spraken Aedes de Woonbond af in het
Sociaal Huurakkoord.
Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten
dient u het huurcontract er op na te slaan.
Voor onzelfstandige woonruimte is het
verhogingspercentage per 1 juli a.s.
maximaal 3,1%.
Uiteraard kunt u met al uw vragen over de
huurverhoging terecht bij stichting !WOON.

Wel graag de
Binnenkrant

Disclaimer: De inhoud van dit blad is met de meeste zorg samengesteld.
Toch kan de informatie onvolledig of onjuist zijn.
De Binnenkrant sluit elke aansprakelijkheid dienovereenkomstig hierbij uit.
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06-4389 0132
post@binnenkrant.nl
Kerkstraat 123 hs
1017 GE Amsterdam

LeidseWetering

We
es

kopij-stop 8 mei

maandag t/m vrijdag 14-16 uur
dinsdagavond 19-20 uur
Elandsgracht 70
U kunt ons ook bellen op 020-523 0110
E-mail: centrum@wooninfo.nl
Website: www.wooninfo.nl

Algemeen nummer 14 020
Voor: o.a. Reiniging, Grofvuil,
Fietswrakken, Storing
straatverlichting, Fout geparkeerde
auto’s en touringcars

• Veilig Thuis		

0800-2000

• Horecaoverlast		

020-421 4567

• Wmo Helpdesk		

0800-0643

Woonfraude

• Financiën		

020-255 2912

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.
Overlast personen op straat
(schreeuwen, plassen, etc)
Kunt u melden via 14 020.
Met wat geluk wordt u 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.

• Zorg en Woonoverlast 020-255 2914
• Werk en Inkomen

020-252 6000

• Budgetbeheer		

020-252 6060

• Fietsdepot		

020-334 4522

• Gemeentebelastingen

020-255 4800

• GGD			

020-555 5911

• Jeugd Helpdesk
020-255 2911
Met de app van verbeterdebuurt.nl
is het mogelijk om met je telefoon een
melding openbare ruimte te doen bijv. over
zwerfvuil of straatverlichting.
Digitale meldingen openbare ruimte:
www.amsterdam.nl/mor

Gebiedmakelaars zijn ambtenaren, die goed weten welke projecten er in hun
eigen gebied spelen en eerste aanspreekpunt voor vragen en wensen.

Groot
Waterloo

Binnenk®ant #86

verschijnt rond 3 juni

elke woensdag van 14-17 uur
en van 19-20 uur
Recht Boomssloot 52.

7

Verspreidingsgebied

Voor alle vragen over huren, wonen en
VvE aangelegenheden kunt u terecht op
het woonspreekuur.

rt

n

Buurt Zes

Ou

Advertenties max. 1 euro per cm2
Drukkerij Rodi Rotatiedruk

Bu
u

Cliff van Dijk, Ulrike Weller,
Marijke Storm, Paul Spoek,
Corina Teunissen van Manen,
Albertien Pareau Dumont.
Cartoon Peleia.nl

daa

Redactie

De Binnenk ant

Jor

COLOFON

Bel of kom langs op ons spreekuur

020-255 2916

• illegale verhuur/ illegale bewoning • een
woning die al lang leegstaat • een wietplantage
of drugshandel in een woning • prostitutie
in een woning • overlast door particuliere
vakantieverhuur

Heeft u géén brievenbus?
De Binnenkrant is ook digitaal te vinden op:
www.oudestadt.nl/archief-binnenkrant

Op ons spreekuur krijgen wij steeds vaker
tijdelijke huurovereenkomsten onder
ogen. Sommigen zijn echt tijdelijk, maar
regelmatig komt het voor dat er geen
wettelijke basis is voor de overeengekomen
contractduur. De wet gaat boven het contract
en regelmatig kunnen wij aan onze klanten
mededelen dat hun overeenkomst niet
eenzijdig door de verhuurder beëindigd
kan worden. Heeft u ook vragen over
uw huurcontract, kom dan langs op het
woonspreekuur of bel met (020) 5230 110.

• Sociaal Loket 		

Gemeente Amsterdam

Heeft u een NEE-NEE sticker,
maar wilt u wél 4x per jaar
de Binnenkrant ontvangen?
Maak dan uw eigen sticker.
Knip het plaatje uit
en plak het op uw brievenbus.

Tijdelijk huurcontract?

Verschijnt 4x per jaar

Gebiedsmakelaars in het Binnenkrant-gebied
Buurt		
Zes		

www.amsterdam.nl/centrum-west/
Guido Kuijvenhoven 06 8362 4579 g.kuijvenhoven@amsterdam.nl
Wim Schot
06 2852 0351 w.schot@amsterdam.nl
www.amsterdam.nl/centrum-oost/

Postcode
Nana de Loor
1017		
Tim Bunink
		 Kiki Lauterslagen

06 1259 3194 n.de.loor@amsterdam.nl
06 2317 9249 t.bunink@amsterdam.nl
06 1369 5745 k.lauterslagen@amsterdam.nl

Groot
Waterloo

06 1853 1510
06 1249 6948
06 8362 4580

		

Marije Willems
Eefke van Lier
Wies Daamen

marije.willems@amsterdam.nl
eefke.van.lier@amsterdam.nl
w.daamen@amsterdam.nl

