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Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een centrum 
voor informatie en burgerparticipatie van en voor 
bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in 
hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor 
informatie en advies, ook als u mee wilt helpen. 
Heeft u vergaderruimte, pc of internet nodig? 
Voor openingstijden, nieuwsbrief en meer info zie:

www.oudestadt.nl

020-638 22 05
Kerkstraat 123 hs, 1017 GE
wijkcentrum@oudestadt.nl

www.facebook.com/wijkcentrum.doudestadt/
dinsdag t/m donderdag 10.00 - 17.00 uur

vrijdag 13.30 - 17.00 uur

Onafhankelijke uitgave van en voor de bewoners van deze vier buurten
10

Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur 
van advocaat Jan Overes (Keizerhof advocaten)
Juridisch advies voor bewoners en ondernemers. 
Bij problemen op het gebied van letselschade, 
arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, strafrecht, 
consumentenrecht en problemen van kleine ondernemers 
met een juridisch aspect.

  

Elke donderdag van 14 tot 16 uur
Wijkcentrum d’Oude Stadt

Het wijkcentrum heeft een aantal PC’s voor gratis gebruik 
door buurtbewoners en bewonersgroepen. Internet en WiFi zijn 
aanwezig. Voor het gebruik van de printer en kopieerapparaat 
wordt een kleine vergoeding per pagina gevraagd.

Vergaderruimte nodig?
Het wijkcentrum biedt tegen een kleine vergoeding vergaderruimte 
voor bewonersgroepen, buurtgroepen, en buurtinitiatieven. 
De gehele week, ook ’s avonds en in het weekend.
Kijk op de agenda zaalgebruik wanneer er ruimte vrij is. 
Stuur voor reserveringen een email naar wijkcentrum@oudestadt.nl
Vermeld om wat voor vergadering/bewonersgroep/onderwerp het 
gaat, hoeveel personen verwacht worden en uiteraard datum en 
begin/eindtijd.
Vragen over de mogelijkheden: secretaris@oudestadt.nl
Of bel tijdens openingstijden het wijkcentrum, 020 – 638 22 05
Of kom gewoon langs.

 Niet alleen archeologen halen de stad ondersteboven

Op 23 mei besprak de Raadscommissie Mobiliteit, 
Luchtkwaliteit en Duurzaamheid 

het Actieplan Schone Lucht. 
Luchtvervuiling in straten boven de Europese norm 

(NO2) wordt nu niet aangepakt. 
d’ Oude Stadt roept bewoners op samen 
de overheid voor de rechter te slepen. 

https://www.oudestadt.nl/airwashing/  
#airwashing

#rechtopgezondelucht

Moois laten zien en speel mee
In Kerkstraat 123 is ruimte om kunst te laten zien aan 
de wand en in twee vitrines. Nu toont Corina er haar 
schilderijen en glasgrafiek.
Zin in een Mah-Jong avond? Er zijn voldoende stenen 
voor acht personen! Ook voor puzzelen, stoepkrijten of 
kleuren is iedereen hier welkom.
Ideeën? Mail: visiblevoice.nl@gmail.com of kom langs 
op de dinsdagmiddag tussen 2 en 5 uur.

De actie ‘Centrum Begroot’ leverde 144 plannen op.
Een wonderlijk en prachtig resultaat.

In dit nummer tonen we bondig een veertigtal ideeën.
U weet het geld vast en zeker nog veel beter te besteden.

Gelukkig krijgt deze actie volgend jaar een vervolg.
Aarzel dus niet notitieblok bij de hand 

te houden voor geniale en nuttige invallen.
Volgende ronde, nieuwe kansen.

De bestuurscommissie is uiteindelijk de jury en
bepaalt wat gerealiseerd zal worden.
Het lijkt wel een Eurosongfestival.

De digitale publieksstemmen zijn te manipuleren.
De verkoop van gemeentelijk vastgoed levert jaarlijks 
meer op € 200.000. Investeren in goede ideeën loont.

Centrum Begroot! Hoe zou jij € 200.000 besteden 
in stadsdeel Centrum? Stuur je plan in voor een leefbare 

binnenstad of voor het versterken van de verbinding tussen 
buurtgenoten, en bepaal waar het geld naar toe gaat.

https://centrumbegroot.amsterdam.nl/
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Netwerk Democratie peilde op de markt, bij de OBA en ook 
voor onze deur de mening van Amsterdammers over Europa
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Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt

Donderdag  13 juni
20.00-23.00 uur

Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Iedereen is welkom

www.bewonersraad1011.amsterdam

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

Juni: 3 , 7 Drakenboot, 8 Luilak, 9 Pinkster, 10 , 12 Buitenspelen, 16 Vader, 17 ,  21 Midzomer, 25        Juli:  1 Keti Koti  2  , 

Zomer 2019

CTvM 2018

Portugese synagoge, Mr. Visserplein

Literatuur en kunst in Huis De Pinto in juni 

Twee heerlijke zomerse avonden vol kunst en literatuur 
in Huis De Pinto om naar uit te kijken! 

Op 6 juni presenteert Marjolijn Boterenbrood haar 
bijzondere kunstenaarsboek ‘Partituur van Zoet & Zout’ 
in de vorm van een bijenkast. 

‘Partituur van Zoet & Zout’ gaat over het leven met zoet 
en zout op Schouwen Duiveland, over ervaringen van 
de mosselvisser, de boer, de duiker, de ecoloog en de 
bijenhouder op het eiland.
De presentatie wordt opgeluisterd met muziek, poëzie en 
verhalen. Jaap Verseput, akkerbouwer en muzikant, speelt 
‘De Partituur’ op saxofoon. Wanda Reisel, schrijfster en 
leest haar gedicht ‘Tienduizend dingen’.
Landschapshistoricus Erik de Jong, die de Artis-leerstoel 
bekleedt, leest een pagina uit het boek. 
Jaap & ElectRick spelen het slotakkoord na Michiel 
Romeijn’s virtuele bijdrage.

Op 12 juni is Margot Dijkgraaf te gast in Huis De Pinto 
naar aanleiding van haar recente boek Lezen in Frankrijk, 
een literaire tour de France. Margot Dijkgraaf als intendant 
literatuur en debat bij de Nederlandse Ambassade in Parijs 

en literatuurcriticus voor NRC Handelsblad. Anja-Hélène 
van Zandwijk interviewt haar over haar inspanningen 
voor het verspreiden van de Franse literatuur, over haar 
passie voor de Franse cultuur, haar interviews met Franse 
schrijvers en haar werkzaamheden bij Maison Descartes 
en Spui25. Met portretten van schrijvers in relatie tot 
de plaatsen die in hun boeken voorkomen, de ‘lieux de 
mémoire’,  aan de hand van geprojecteerde beelden.

Daarnaast ook in juni weer veel muziekprogramma’s en 
boeiende sprekers. Zie www.huisdepinto.nl of 
volg ons op Facebook.

Voorjaar 2019 gonsde het in de stad om ideeën te 
verzamelen hoe we met elkaar onze stad autoluwer 
kunnen maken. De gemeente wil echte stappen zetten 
naar een leefbare en toegankelijke stad. 

De brochure van de gemeente spreekt over stevige keuzes 
en investeringen die ervoor zorgen dat het verkeer, de 
logistiek en de openbare ruimte in de stad beter aansluiten 
bij de behoeften van nu en de toekomst. Enkele pijlers zijn 
al door de gemeente benoemd: schoon, gezond en gedeeld 
vervoer; ruimte maken en benutten; per gebied een andere 
inrichting en vernieuwende regulering en handhaving.

Vanaf februari zijn er per stadsdeel gesprekken met 
bewoners gevoerd om ideeën uit te wisselen. De ideeën 
worden verwerkt in een Agenda Autoluw, met heldere 
keuzes en een traject voor de komende jaren.

In Stadsdeel Centrum moesten er zelfs 2 avonden worden 
georganiseerd omdat de toevloed op de 1e avond te groot 
was. Het projectteam Autoluw heeft in april al een greep uit 
de suggesties gepubliceerd. Veel onderwerpen passeerden 
de revue: van elektrisch vervoer, tot de Opstapper terug, 
maatwerk voor bezoekersparkeren; goed OV in de stad en 
met de regio; parkeren op afstand aan de rand van de stad; 
beter handhaven met nieuwe technieken. 

Een belangrijk onderwerp benoemde het projectteam 
Autoluw echter niet. De inzet om de doorgaande autoroute 
Wibautstraat, Weesperstraat en Valkenburgerstraat dwars 

door de stad te schrappen. Veel centrumbewoners vechten 
hier al jaren voor. In 2018 heeft de Raad daarover ook 
moties van Groenlinks en D66 aangenomen. 

Tijdens bijeenkomsten in Pakhuis De Zwijger en bij de 
tafelgesprekken is dit onderwerp veelvuldig ingebracht. 
Een daadwerkelijke keuze voor een autoluwe stad betekent 
vooral ook  dat er geen doorgaand verkeer meer dwars door 
de stad gaat. Deelnemers aan de discussie dringen er bij 
het Projectteam Autoluw op aan dat er nu keuzes komen 
om deze verkeersas, die de stad doormidden splijt, om te 
vormen tot aantrekkelijke stadsstraten. Doorgaand verkeer 
kan naar de ring of er kunnen maatregelen komen voor 
minder verkeer. De IJtunnel kan dan vooral voor elektrisch 
goederenvervoer worden gebruikt. 

De komende maanden wordt de Agenda Autoluw opgesteld. 
Voor de oostelijke binnenstad wordt daar ook de ruimtelijke 
visie voor centrum-oost bij betrokken. Bewoners kijken 
reikhalzend uit naar de beloofde stevige keuzes, met name 
voor de Weesperstraat en Valkenburgerstraat. Er zijn veel 
mogelijkheden voor andere mobiliteit. Bewoners hopen dat 
de Agenda Autoluw zal getuigen van durf en een aanpak 
voor een autoluwe stad, dus het opheffen van de Wibautas 
als doorgaande autoroute. Weer ademen, minder lawaai, en 
de Wibautas als leuke straten om te verblijven, te studeren, 
te flaneren en langs te wonen, dat is het toekomstbeeld voor 
veel bewoners. 

Marijke Storm

Vanwege het succes vorig jaar zomer ook dit jaar 
gratis piano lunchpauzeconcerten

In juli en augustus op elke woensdag 
in de Mozes en Aäronkerk, 12:15 - 12:45

Met preludes van J.S.Bach en gelijksoortig werk van 
eigentijdse Amsterdamse componisten.

Meer info op pagina 14 en op:    24preludia.nl

Alzheimertrefpunt in Huis de PINTO
Het Alzheimer Trefpunt is een prettige en veilige plek voor 
mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden 

en hulpverleners. Ook andere belangstellenden zijn welkom. 
U kunt er met lotgenoten praten over de dingen die u 
meemaakt en er is veel informatie beschikbaar. 

U hoeft zich niet tevoren aan te melden. 
De toegang is gratis. Er worden thema’s behandeld als 
financiën, vermoeden van dementie en dagbesteding.

Huis De Pinto kranten en tijdschriften, koffie & thee, boekenruil, 
het mooie stille binnenhofje, kunst en muziek.

maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.30 en 
zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur  

Sint Antoniesbreestraat 69
www.huisdepinto.nl

‘Partituur van Zoet & Zout’  Jaap Verseput

Valkenburgerstraat een leefbare straat.
Veiliger, leefbaarder, maak groene gevels en plant bomen. 30 

kilometerzone, meer oversteekplaatsen fietspaden dubbelzijdig.

De CityTrees in de Valkenburgerstraat 
vervangen door echte struiken en bomen.

inloop 19.00
 start 19.30

eind 21.30 uur

Stadsgesprekken Agenda Autoluw: ook voor  Weesperstraat en Valkenburgerstraat

wensbeeld

razend verkeer en vuile lucht Verbeelding: Ruben Vroman

Zondags Koningsmarktdag op het Waterlooplein
Het Waterlooplein is nu op zondagen een troosteloze plek. 

Met een vrijmarkt voor alle bewoners van Amsterdam ontstaat 
een gezellige en verbroederende oase.
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De kademuur van de Nieuwe Herengracht tussen 
Rapenburgplein en de Anne Frankstraat verkeert in 
slechte staat. Vooruitlopend op de vervanging worden 
extra maatregelen genomen voor de veiligheid. 

Sinds februari is dit deel afgesloten voor zwaar verkeer om 
de belasting van de oude kademuur te verminderen. Deze 
maatregel bleek onvoldoende.
Er komt een damwand langs de kade. Tussen de kade en 
de damwand storten we zand. Voordat we de damwanden 
plaatsen, moet Liander eerst een oude gietijzeren gasleiding 
vervangen die direct achter de kademuur ligt. De damwand 
kan hierdoor naar verwachting pas medio juni worden 
geplaatst. In afwachting van het werk van Liander en de 
damwand moeten wij voor de veiligheid extra maatregelen 
nemen om de kademuur te stabiliseren.

Maatregelen en gevolgen
•   Nieuwe Herengracht tussen Rapenburgplein en de Anne 
    Frankstraat wordt volledig afgesloten voor al het autoverkeer. 
    Autoverkeer leiden we met borden om.
•   De parkeervakken aan de huizenkant worden opgeheven.
•   Om de kademuur te stabiliseren, moeten we de 8 bomen (iepen)
    die op de kade staan helaas kappen. De bomen staan vrij dicht 
    op de rand van de kade en zijn te groot om te verplaatsen. 
    Het verplaatsen van de bomen kan ook het bezwijken van 
    de kademuur tot gevolg hebben. Na het vervangen van de oude
    kademuur planten we nieuwe iepen. 
    Hierdoor blijft het huidige groene straatbeeld bestaan.
•   Voor fietsers en voetgangers is dit deel van de Nieuwe 
    Herengracht toegankelijk. Fietsers rijden over de rijbaan.
•   Bewoners kunnen het huisvuil plaatsen bij twee 
    verzamelplekken: op de hoek van de Anne Frankstraat, 
    op de hoek bij het Rapenburgplein. 

Herinrichting Prins Hendrikkade Oost

De gemeente gaat de Prins Hendrikkade Oost, het gebied 
van de Odebrug tot aan de Kikkerbilsluis, vernieuwen en 
verbeteren, tot een veilig en prettig verblijfsgebied. 
Er moet meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers, 
een betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer en 
minder ruimte voor de auto.

Waarom een herinrichting?
De aanpak van de Prins Hendrikkade Oost is nodig omdat 
de weg is verouderd en groot onderhoud nodig heeft. Ook 
zijn de verkeersstromen niet optimaal op elkaar afgestemd. 
Voetgangers en fietsers hebben onvoldoende ruimte en 
geparkeerde auto’ s, fietsen en vrachtverkeer hinderen 
elkaar. Hiernaast wordt deze belangrijke verkeersader door 
gebruikers ervaren als onveilig en brengt de weg de nodige 
luchtverontreiniging mee.

De herinrichting moet zorgen voor:
        •    Betere verkeersveiligheid;
        •    een leefbaar verblijfsgebied,
        •    betere luchtkwaliteit,
        •    betere doorstroming van het verkeer,
        •    minder geluidsoverlast,
        •    een gebied dat beter bestand is tegen weersextremen
             (klimaatsverandering),
        •    een aantrekkelijk verblijfsgebied met een betere 
             balans tussen verblijven en verkeer, 
        •    een weg die weer 20 jaar mee kan.

Planning
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een 
Nota van Uitgangspunten die naar verwachting dit najaar 
de inspraak in gaat. Als deze nota is vastgesteld kan een 
ontwerp worden gemaakt, dit zal in 2020 gebeuren. We 
verwachten de uitvoering in 2022 te starten.

Ventweg
Omdat de daadwerkelijke uitvoering rond 2022 plaatsvindt, 
kijken we vooruitlopend op de herinrichting al naar dingen 
die we eerder kunnen aanpakken. Een van deze dingen 
is de tijdelijke inrichting van de ventweg die nog dit jaar 
gepland is. Op de ventweg ontstaan nu vaak gevaarlijke 
verkeerssituaties tussen auto’s en fietsen. Om de weg 
veiliger en leefbaarder te maken, gaan we de ventweg als 
fietsroute inrichten. We sluiten hiervoor de ventweg af voor 
autoverkeer, heffen de parkeerplekken op en verbreden 
de stoep. Deze maatregel kan tot gevolg hebben dat ook 
laad-, en losverkeer op de ventweg verplaatst wordt naar de 
hoofdrijbaan, tussen de bushaltes. 

Meer informatie: www.amsterdam.nl/prinshendrikkade 

Van maandag 17 t/m zondag 23 juni 
vindt in de Metropoolregio Amsterdam 

de tweede editie plaats van het internationale 
stedelijk innovatiefestival WeMakeThe.City. 
Het festival biedt programma’s over stedelijke 
vraagstukken zoals circulariteit, mobiliteit, de 
energietransitie en duurzame voedselsystemen. 

Kernvraag van het festival is: 
Hoe maken we samen steden van de toekomst?

https://wemakethe.city/nl/programma
http://vanwieisdestad.amsterdam 

Toekomstvisie op de Amsterdamse Binnenstad

Burgemeester Halsema heeft Zef Hemel 
(Wibautleerstoel UvA) gevraagd een wervend en tegelijk 
realistisch toekomstbeeld te ontwikkelen voor de hele 
historische binnenstad van Amsterdam.

In maart liet hij zijn studenten ruim veertig willekeurige 
personen in de binnenstad interviewen over hun ervaringen, 
angsten, klachten, ideeën en verlangens.
Zelf nodigt hij tachtig bewoners, ondernemers, 
functionarissen en bezoekers uit en luistert naar hun visie.

Daarnaast organiseert Zef Hemel elf vrij toegankelijke 
publieksavonden in de Sint Sebastiaanskapel van de 
Oude Kerk. U bent daarbij van harte welkom om te komen 
luisteren. Aanmelden is niet nodig. Maar vol is vol.
Voor elke avond zijn twee bijzondere sprekers uitgenodigd. 
Elke avond staat een ander thema centraal. 

In september krijgt Halsema het resultaat gepresenteerd.  

In mei waren de thema’s:
- Grootstedelijkheid en kleinschaligheid 
- Veiligheid, gedrag, gedragsverandering
- Wandelen, verplaatsen op wielen, openbaar vervoer
- Digitalisering, algoritmes, camera’s
- Jongerencultuur, de Bijlmer en het Hembrugterrein

In juni volgen: 
Maandag 3 juni 20 – 21.30 uur
- Nachtleven, uitgaanscultuur, vrije experimenteerruimte
Dinsdag 4 juni 20 – 21.30 uur 
- Onderwijs, kennis, verdieping, stilte
Woensdag 5 juni 20 – 21.30 uur 
- Winkelen, ondernemen, eten, drinken
Maandag 10 juni 20 – 21.30 uur 
- Vastgoed, dynamiek, veranderende functies
Donderdag 13 juni 20 – 21.30 uur 
- De binnenstad van buiten 
Vrijdag 14 juni 20 – 21.30 uur 
- Gastvrijheid, vreemdelingenverkeer, toerisme

Boekmanlezing 
Vrijdag 14 juni, 19.30 - 21.30, Tolhuistuin
Aan de vooravond van We Make The City gaat Caroline 
Nevejan in op verschillende aspecten van de toenemende 
druk op de stedelijke ruimte. Blijft er nog vrije ruimte voor 
experiment in de stad, nu de stad verdicht? Wat zijn de 
consequenties als deze vrije ruimte verdwijnt?
Nevejan is Chief Science Officer bij de gemeente 
Amsterdam en bijzonder hoogleraar Designing Urban 
Experience aan de UvA.
Na de lezing volgt een panelgesprek

Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een 
beperkt aantal plaatsen

www.boekman.nl

Lage kade bij Prins Hendrikkade vergroenen
De parkeerplaatsen bij de lage kade van de Prins Hendrikkade 

een meter dwars opschuiven richting het water om 
ruimte maken voor planten die de muur bedekken.

Rustpunt in centrum Amsterdam
Parkje naast het Nieuwegrachtje. Verwaarloosd. Verzoek tot 

renovatie/restauratie van het parkje, mn het groen en het schaarse 
meubilair. Wormen en bijenhotel.

Afvalbakken langs de Ruijterkade
Er wordt veel troep achtergelaten en geen afvalbak in zicht!

Al gewonnen
Op 7 mei 2019 gaf het Hof Den Haag Milieudefensie geen 
gelijk in het recht op gezonde lucht, omdat Milieudefensie 
dat recht al op 7 september 2017 kreeg via een gewonnen 
kort geding. d’Oude Stadt wil nu schone Lucht afdwingen 
via zo’n kort geding. Meedoen? 

Zie:     www.oudestadt.nl/uitspraak-hof-luchtkwaliteit/

30 km voor gezonde lucht
 Als een straat een 30 km zone wordt, verdwijnt de weg uit de 
navigatiesystemen, dat scheelt enorm veel vervuilend verkeer.

Vervolg 28 digitalen reclamezuilen.
Wat vooraf ging:
15 maart 2018 vergunning verleend, in april diverse 
bezwaarschriften tegen vergunning ingediend, in juli 
hoorzitting bezwaarschiftencommissie, november nog 
steeds geen uitspraak, januari 2019 bezwaar gegrond 
verklaard, februari aanvraag voorlopige voorziening door 
reclamefirma, 7 maart behandeling bij rechtbank, 21 maart 
uitspraak rechtbank, 14 mei herroeping besluit (van 15-3-
2018) door de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum en 
alsnog weigering van de oude omstreden aanvraag.

Wat volgt?
Tegen deze beslissing kan tot 1 juli beroep worden 
ingediend. Dat heeft geen zin, want de omstreden 
vergunning gold slechts 15 maanden (tot 15 juni 2019).

Bijenbrood (Phacelia tanacetifolia), ook bijenvoer of 
bijenvriend genoemd, is een eenjarige plant die tot de 

ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) behoort en veel door 
honingbijen en hommels bezocht wordt. 

De plant komt oorspronkelijk uit Californië, waar hij op stenige 
berghellingen groeit. De plant komt in Nederland verwilderd voor. 

Bijvoorbeeld in Amsterdam Noord. 



Verschillende lagen van bewustzijn stromen sluisloos in elkaar over. Laag en hoog bewustzijn zijn verbonden met elkaar.                              Carlo Suarès
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HUURDERS NETWERK AMSTERDAM VAN START GEGAAN 
Stedelijke belangenorganisatie voor alle huurders in Amsterdam

Op 9 maart 2019 is het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) opgericht. Dit stedelijk 
Netwerk is een platform waaraan vrijwel alle belangenorganisaties van Amsterdam zijn 
aangesloten. Ook de Huurdersvereniging Centrum heeft zich – onder voorbehoud – 
aangesloten. Het doel van het Netwerk is op te komen voor de belangen van de huurders in 
Amsterdam richting de politiek,  de corporaties en de particuliere huiseigenaren. De situatie 
van de huurders, maar ook van degenen, die nog een woning zoeken, is in de afgelopen 
jaren zo verslechterd dat het opkomen voor hun belangen meer dan ooit nodig is!

Opvullen open plek na opheffen Huurdersvereniging Amsterdam 
Het Huurders Netwerk Amsterdam vult het gat dat is ontstaan na het opheffen anderhalf 
jaar geleden van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA), waarvan Huurdersvereniging 
Centrum ook deel uitmaakte.  De HA functioneerde daarvoor in feite al niet meer sinds 
de meerderheid in de HA in de vorm van de huurderskoepels van de woningcorporaties in 
2014 akkoord was gegaan met de Samenwerkingsafspraken met de woningcorporaties. Die 
afspraken voorzagen onder meer in de verkoop van grote aantallen sociale huurwoningen. 
Die verkoop is in feite één van de oorzaken van de grote woningnood, die nu onder 
woningzoekenden heerst. Het gebrek aan kritische stellingname van de huurderskoepels 
naar hun corporaties toe werkte verlammend op de HA, dat uiteindelijk tot de opheffing van 
de HA eind 2017 heeft geleid.

Huurdersorganisaties en huurderskoepels apart verder
Uit gesprekken met huurdersorganisaties en huurderskoepels in Amsterdam bleek al 
gauw dat het beter zou zijn dat deze twee niet in één organisatie zouden verder gaan. De 
huurderskoepels hebben daarop eind vorig jaar de Federatie van Huurderskoepels opgericht 
en de huurdersverenigingen dus op 9 maart jl. het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA). 
Het HNA heeft wel de intentie om waar dat kan met de Federatie van Huurderskoepels 
samen te werken. 

Huurders Netwerk heeft doel alle huurders te vertegenwoordigen
Het HNA bestaat nu uit vertegenwoordigers van huurdersverenigingen in de verschillende 
stadsdelen/wijken van Amsterdam, zoals de Huurdersvereniging Centrum, en van categorale 
organisaties als de ouderen en organisaties als Initiatieven Betaalbaar Wonen – Noord, de 
Bond Precaire Woonvormen en de belangenorganisatie Woon- Werkruimte Kunstenaars. 
Ook wordt gewerkt aan een werkgroep voor deelname van huurders, die geen lid zijn van 
één van de oprichtende organisaties. Kortom, het HNA heeft de pretentie voor alle huurders 
in Amsterdam op te komen. Zowel voor huurders, die aangewezen zijn op een sociale 
huurwoning als huurders in de vrije sector. 

Vorm HNA
Naast het platform zal een stichting worden opgericht, die tot doel heeft het HNA te 
faciliteren. Dat wil zeggen dat het bestuur van de stichting de (financiële) middelen van 
het Netwerk zal beheren – een subsidieaanvraag zit in de pen – en tot taak krijgt uitvoering 
te geven aan de werkzaamheden van het Netwerk. Zo vindt er een zuivere scheiding 
plaats tussen de inhoud, die bepaald wordt door het Netwerk en de uitvoering. Als de 
subsidieaanvraag aan de gemeente Amsterdam wordt gehonoreerd, dan behoort een bureau 
met medewerkers, dat dan onder de stichting valt, tot de mogelijkheden.

Binnen het Netwerk wordt er aan gedacht om op termijn zich om te vormen tot een 
Vereniging voor alle huurders in Amsterdam, omdat een vereniging transparanter kan 
opereren en de leden direct invloed kunnen uitoefenen op het beleid. In dit stadium met 
meer dan 20 deelnemende organisaties was de oprichting van een vereniging nog niet 
mogelijk.

Inmiddels is een nieuw bestuur benoemd voor de stichting, die het HNA zal faciliteren. En 
de subsidieaanvraag voor het verder inrichten van de ondersteuning gaat spoedig de deur 
uit. Kortom het HNA kan aan de slag. Als één van de eerste dingen staat het adviseren en 
invloed uitoefenen op de Prestatieafspraken, die de gemeente met de woningcorporaties 
voor de komende jaren gaat maken, op de agenda. Maar op tal van andere onderwerpen 
moet het HNA ook aan het werk. Zolang huurders en woningzoekenden nog veel te wensen 
hebben in Amsterdam ligt er een taak voor het HNA!                            Dingeman Coumou

Recht Boomssloot 52
020 - 626 4002
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gratis juridisch spreekuur
Sinds kort is er om de week 

een gratis juridisch 
inloopspreekuur in de 

Boomsspijker,door juristen van 
Marquis advocaten. 

Elke 2e maandag van 10-12 uur. 
Voor al uw juridische vragen. 

Komt u langs? 

Om dezelfde tijd is de Pluspunt 
doe-het-zelf inloop, voor papieren, 

brieven, en andere vragen. 

De volgende juridische spreekuren 
zijn op 10 en 24 juni. 

U kunt zich melden bij de balie 
van de Boomsspijker. 

Voorbeelden van de problemen 
waarvoor u bij ons terecht kan:

Workshop Digitale wegwijzer op 13 juni
Tegenwoordig zijn bijna alle diensten 
digitaal, zoals de belastingdienst, uitkeringen, 
verzekeringen etc. Om gebruik te kunnen 
maken van de digitale (overheids)diensten heb 
je een DigiD nodig en voor sommigen is dat een 
hele zoektocht. 
Wil je meer weten over de DigiD, het gebruik 
hiervan of hoe je dit aanvraagt? Of wil je weten 
hoe je bepaalde diensten op het internet kunt 
vinden en gebruiken? De workshop vindt plaats 
op donderdag 13 juni van 10 - 12 uur. 
Meld je uiterlijk 11 juni aan voor de workshop 
Digitale wegwijzer via Khadija Jdamir, 
t: 06-20019260, e: kjdamir@dock.nl.

Sprakeloos! Kindervoorstelling vanaf 5 jaar
Op donderdag 13 juni 16-17 uur is er een speciale 

kindertentoonstelling (poppentheater) door Carola Pelder.
De voorstelling kost € 1,- te betalen bij binnenkomst, 

opgeven kan via de Boomsspijker balie of via 020-6264002. 
Speel mee en ontdek het geheim van Indiaan Goudveer. 
Op avonturenpark Future Island is van alles aan de hand. 

Indiaan Goudveer is zijn verhaal kwijt! 
Hoe kan dat nou? Speur mee en help het mysterie op te 

lossen. Gezellig als je erbij bent. 

Ringleiding Boomsspijker voor slechthorenden 
Hier komen ouderen met hoortoestellen die veel last hebben van 

achtergrondlawaai. Een ringleiding verbetert het gehoor.

De GFT Pop Up (gft-recyclepunt)
Geef bewoners de mogelijkheid hun gft-afval te scheiden in ruil 
voor een waardemunt om te laten zien dat dit afval waarde heeft.

Pictogrammen op afvalbakken
duidelijke sticker wat wel en wat niet op de glasbak, papierbak 

en plastiek bak gedeponeerd kan.



Een kunstenaar is niet een speciaal soort mens, maar ieder mens is een speciaal soort kunstenaar.
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Dat was het dan, 
42 overheidsjaren 
en ruim 40 politiejaren. 
Best wel lang maar….. zo lang als het klinkt was het niet. 
Soms lijkt het alsof ik vorig jaar nog als jonge diender 
op de Zeedijk surveilleerde. Ruim 40 jaar gewerkt in 
het centrum van Amsterdam. In 1979 begonnen op 
de opleidingsschool, in 1980 als agent  begonnen aan 
het Bureau Warmoesstraat. Het waren  roerige tijden, 
de drugsproblematiek en veel drugsverslaafden die 
overleden door een overdosis. Als jonge agent op de 
Zeedijk en omgeving werd je dagelijks geconfronteerd 
met veel geweld en menselijk leed. 

30 april 1980  Koninginnedag een dag om nooit te vergeten, 
één die je nooit meer wilt meemaken. Het was mijn eerste 
inzet als ME’er in de Dam- en Hoogstraten. Geen woning 
geen Kroning was het motto die dag. Geconfronteerd 
met die mate van geweld tegen de politie vroeg ik mij 
af: “ Hiervoor ben ik toch niet bij de politie gekomen”. 
Gelukkig konden wij onze stelling in de Nieuwe Hoogstraat  
behouden en verdere escalatie voorkomen.

De buurt  veranderde geleidelijk in positieve zin. Het 
contact met de buurtbewoners werd steeds beter. Diverse 
vormen van overleg en samenwerking ontstonden. Waar wij 
ooit als politie tegenover bewoners stonden staan wij nu 

naast elkaar met als gemeenschappelijk doel een veilige en 
leefbare buurt. 

Als diender van het Wijkteam Nieuwmarkt  heb ik 
vanaf 1986 op diverse locaties gewerkt  zoals vanuit 
het Maupoleum in de Jodenbreestraat en vele jaren later 
vanaf de “De Boot”,  het tijdelijk politieonderkomen 

op het water van de Kloveniersburgwal. Later kreeg het  
Wijkteam Nieuwmarkt zijn vaste plek in de Keizersstraat 
, een wens van de buurt en geopend door burgemeester 
Van Thijn.  Door een zinloze reorganisatie werd het goed 
functionerende wijkteam in 2004 opgeheven. De buurt was 
zijn politieteam kwijt, nog steeds een gemis.

In 1995 begon ik als wijkagent  met het buurtgericht  
werken.  Als buurtregisseur/wijkagent heb ik vier buurten in 
het centrum onder mijn hoede gehad, achtereenvolgens  de 
Burgwallen Zuid, Waterloo/Uilenburg, de Utrechtsebuurt 
met als laatste buurt Nieuwmarkt Zuid. 

Vanaf 1 juli ga ik eerst met verlof en dan met pensioen. 
Ik hoop nog vele jaren te kunnen genieten van mijn vrije 
tijd. Ik ga mij niet vervelen, ik heb voldoende hobby’s. 
Ik klus graag en geniet van het familieleven waarbij het Opa 
zijn mij veel voldoening geeft. 

Ik draag “ mijn  buurt ”  Nieuwmarkt Zuid met gerust hart 
over aan mijn collega wijkagent Corinne Kouwenberg. Zij 
heeft  veel ervaring opgedaan als wijkagent in Amsterdam 
Noord en sinds 2018 in de buurt Nieuwmarkt Noord. 

Op maandag 8 juli as. neem ik, tussen 16:00 uur en 18:00 
uur, afscheid in bar/restaurant de Haven van Texel,  
Sint Olofspoort 11 te Amsterdam.

Wellicht tot ziens, met vriendelijke groet, 
Dick Jansen.
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Liander
gedoe, geklungel en gelieg
Op een kwade dag belde iemand aan, die naar binnen 
wilde voor Liander. Aangezien ik van niets wist heb ik 
hem niet binnengelaten. Wel de politie gebeld.

Bij niet aangekondigd en ongevraagd aanbellen hoeft u de 
deur niet open te doen en niemand binnen te laten. In de 
afgelopen maanden liep er iemand in het Centrum rondt 
die zomaar aanbelde. Hij liet een belachelijk briefje achter 
van het GEB. Maar dat bestaat niet meer! Dus laat nooit 
niemand binnen tenzij je 100% zeker bent dat iemand ook 
echt van een bedrijf is waarmee je ook echt een contract 
hebt. Een pasje lijkt mij ook makkelijk te vervalsen.

Afijn Liander gebeld. 15 minuten voor ik iemand aan de lijn 
had. Liander kon niet zeggen of er iemand namens hen langs 
de deuren gaat. Ook stuurt Liander geen brieven vooraf om 
te melden dat er iemand langskomt! Dat zou de aannemer 
moeten doen maar die doet dat dus niet. Een bedrijfspasje 
lijkt mij ook makkelijk te vervalsen.

Gedraai en gelieg
Bij mijn eerste klacht kreeg ik excuses en bloemetje. Het 
bleek echter dat noch Liander noch de ‘aannemer’ de 
werkwijze veranderde. Toen ik daar wat over zei, werd 
ik zo’n beetje afgesnauwd. Iedereen zou een brief van de 
aannemer krijgen waarin alles precies beschreven staat, 
ook de keuze voor een gewone meter en een zogenaamde 
‘slimme’ meter. Niet gekomen natuurlijk, deze brief. 
Na 2 maanden kreeg ik eindelijk wel een brief op naam. 
Daarin staat dat Liander verschillende keren heeft 
geprobeerd een afspraak met mij te maken: compleet uit 
hun dikke duim gezogen! Liander dreigt met het afsluiten 
van gas en licht als ik geen afspraak maak. Het 06-nummer 
dat in de brief staat, is langdurig buiten gebruik volgens 
de voicemail. Liander maar weer gebeld om een afspraak 
te maken. Dat blijkt niet mogelijk want dat moet ik met de 
aannemer doen. Wie, welk telefoonnummer? Staat uiteraard 
niet in deze brief.

Meterkeuze
De zogenaamde brief met vooraankondiging en uitleg zou 
ik nu echt eindelijk moeten krijgen. Afwachten maar. Veel 
vertrouwen heb ik er niet meer in! En zeker niet dat Liander 
duidelijk is over je meterkeuze.
‘Slimme’ meters zijn vooral handig voor de leveranciers van 
gas en elektra. Hoeven ze niet meer langs te komen voor de 
meterstanden. Slechts bij zonnepanelen heeft een ‘slimme’ 
elektrameter nut. Maar voor gas? Ken je iemand die zijn 
eigen biogas aan het gasnet afgeeft? Staat er bij jou een 
biogasinstallatie op het toilet? 
De keuze voor zogenaamde ‘slimme’ meters is aan jou. Als 
het hoofdkwartier van de Amerikaanse defensie gehackt kan 
worden, dan ook jouw ‘slimme’ meters! APD

Lantaarnpalen gebruiken voor WIFI-toegang
 Deze palen kunnen de hele stad wifi-toegang te bieden

U I T N O D I G I N G
Bijeenkomst in Splendor

Nieuwe Uilenburgerstraat 116
dinsdag 4 juni 15:30-18:00 uur 

WAT KUNNEN JONGE EN OUDERE 
MENSEN VOOR ELKAAR BETEKENEN  
Stadsdorp Nieuwmarkt heeft ruim 600 leden. De 
meesten boven de vijftig. In de buurt wonen ook veel 
jonge mensen. Rijst de vraag: ‘Wat is het belang van 
een stadsdorp voor de jongere generatie? Als dat belang 
er is, hoe breng je dan jong en oud bij elkaar?’
Vier vertegenwoordigers van Amsterdamse organisaties 
vertellen hoe zij jong en oud met elkaar in contact 
brengen en wat dat voor beide partijen betekent:
Sophie Kwant, Diaconie Mokum en Augustanahof
Khadija Jdamir, DOCK Centrum
Jesper Zuurbier, VoorUitProject Amsterdam
Lisette de Groot, Oud geleerd, jong gedaan
De vraag die daarop volgt is: Wat wil en kan het 
Stadsdorp aangaan met jonge mensen in de buurt en hoe is 
dat te realiseren.
 
De door de sprekers vertegenwoordigde organisaties:
www.diaconie.com
www.dock.nl
www.vooruitproject.nl
www.jonggeleerdoudgedaan.nl
 
De consumpties zijn voor eigen rekening. 
Neem voor de zekerheid ook contant geld mee. 
Voor de muzikant wordt met de hoed rondgegaan.

Stadse Zwanenlandjes en Drijvende Watertuinen
Zwanenlandjes en Watertuinen zijn een weldadige bijdrage voor 

de stad aan vele plantensoorten, dieren, vissen en insecten én 
zuivert tegelijkertijd het water.

Wereld-volksdans is gezond voor hart en ziel
voor brain & body, ontmoeten en heerlijk in-en uitleven

Al eeuwen de gezelligste fitness/gym voor jong en oud op muziek 
uit alle windstreken. We ontmoeten elkaar uit verschillende 
achtergronden en genieten van dezelfde tijdloze nieuwsgierigheid.

 
Een scholing voor amateur volksdansbegeleiders bestaat niet meer in 
Nederland, maar de behoefte groeit. 
Vandaar de vraag via crowdfunding om deze opleiding mogelijk te houden. 
www.voordekunst.nl/projecten/8924-scholing-werelddansleider-hard-nodig 

Werelddanshuis Zajednica bestaat 60 jaar, maar raakte begin dit jaar hun 
dansruimte kwijt. Daarom is hun lustrum op 5 okt. in Podium Mozaiek, 
Bos en Lommerweg 191. Dansen is cultuur, dansen is een taal, die net als 
handwerken, zingen, muziek maken, boeken lezen, tekenen, etc. grotere 
prioriteit verdient om een menselijke toekomst veilig te stellen. Het is niet 
in digi-taal te bevatten, ga het Doen! (“Beware of man who is not moved by 
sound, he will drag you to the ground.” The Fugs).
Geef daarom alle Werelddanshuizen en ook alle andere danshuizen, een 
waardige huisvesting in de binnenstad van Amsterdam. Laat je kennen,en 
benut je positie als beleidsmedewerker of plannenmaker om echt wat voor 
de hele gezondheid van mensheid te doen.



6 AMSTELVELDBUURT

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Maandag 26 augustus 19.30 - 21.30 uur

De Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29
Voor agenda, verslagen en berichten zie:

amstelveldbuurt.wordpress.com

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

Als ik mijn geest uitspanninge wil geven dan is het niet eer die ik soeck maar vrijheijt.                                                           Rembrandt van Rijn
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Pleinwachtershuisje Achtergracht t/o 11CTvM 2019

Opknappen Frederiksplein
Het plan is bedoeld voor buurtbewoners en 

liefhebbers van Utrechtsestraat en omgeving. 
Doel is het creëren van een veilige en plezierige 

ruimte voor jong en oud. 

Het Frederiksplein heeft de potentie om een prachtig plein/
park te worden in hartje Amsterdam. Het plein heeft onderhoud 
nodig en verdient een grondige aanpak. 

Actiepunten zouden kunnen zijn:
- Zwerffietsen verwijderen
- Afval op juiste plaatsen aanbieden
- Handhaving op alcohol gebruik 
- Creëren van vaste zit plaatsen, creatief gebruik maken van
   de ruimte, paddenstoeltjes voor kinderen plaatsen om op 
   te zitten, schommelbankjes. Een plek waar men 
   ongestoord door het drukke verkeer in de omgeving rustig 
   kan ontspannen, een kopje koffie kan drinken of een ijsje 
   kan eten, en kinderen kunnen spelen.
- Verbetering en aanleg van plantenrijk 
- Herstellen en renoveren van de fontein 
- Een park van Amsterdam, voor Amsterdam. Deel weetjes
   over de geschiedenis van (dit deel van) Amsterdam op 
   creatieve wijze door het park, voor jong en oud om van 
   te leren. (over paleis volksvlijt, paardentrams, uitleg over 
   de kunstwerken in het park)
En, als het even kan, de vaste zitplaatsen doortrekken tot aan 
de brede stoep aan overkant park bij Van Soest Chocolatier 
(buurtwinkel) aangezien een gevelbank daar niet meer 
toegestaan is en er genoeg ruimte voor is. Bovendien zal er veel 
gebruik van worden gemaakt door de buurt. 

Rachel Blauw
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Aanvulling Plan Frederiksplein
Wat een fantastisch idee om het Frederksplein en 
omgeving een beter aanzien te geven. We zijn met een 
aantal enthousiaste buurtbewoners van de Achtergracht 
en het  Frederiksplein al bezig om het wat verwaarloosd 
aandoende plantsoentje kop Achtergracht nieuw groen 
leven in te blazen. 

Een buurtbewoner heeft de ruimte rondom een boom 
beplant. Albert Heijn doneert de planten die niet 
worden verkocht en anders vernietigd zouden worden. 
Buurtbewoners komen met overtollige planten aanzetten 
of planten zelf. We willen het plantsoentje graag verder in 
eigen beheer nemen. In andere wijken in de stad zorgt de 
gemeente voor planten, zaden, bollen en dergelijke. Dat zou 
voor ons plantsoentje ook fantastisch zijn.  
Wij planten en onderhouden het wel. 

Voor groot onderhoud zoals her planten en snoeien van 
bomen (b.v. de meidoorn) en grote struiken (zoals o.a. de 2 
grote laurierstruiken die na snoeien zijn overleden) blijft de 
gemeente verantwoordelijk.    
Heel erg welkom is het verplaatsen van de papiercontainer 
(ter hoogte van Achtergracht nr. 5). Nu waait papier en 
karton, dat er naast staat, het plantsoentje in. Het is dweilen 
met de kraan open om het plantsoentje papier vrij te houden.  

Witte Tuinbuurthuisje  (gebouwd omstreeks 1890)
We willen graag het witte huisje (voormalig politiepost, 
gemeente monument) in gebruik nemen. De huur bedraagt 
3000,- euro per jaar. We zouden het graag willen gebruiken 
voor opslag van tuinmateriaal zoals scheppen, tuinslang, 
zaaibakken, snoeischaren, gieters, pomp (water uit de gracht 
oppompen), vuilniszakken, papierprikkers en klapstoelen, 
koffie en thee. Er is een grote kast waar veel in kan. 

We kunnen een plan en begroting maken voor 5 jaar. Waar 
de verzekering in wordt opgenomen. 
Het huisje is uitstekend geschikt als buurtontmoetingsplek. 
En eventueel uit te breiden tot buurtexpositieruimte. 
Een beheers commissie(vereniging i.o.) kan hier toezicht 
op houden. Belangrijk is dat het een niet-commerciële, 
sociaalmaatschappelijke functie heeft.  
We zouden een vaste dag in de week kunnen reserveren voor 
onderhoud, zaaien en planten. En watergeven. 
Op een website houden we bij wie de sleutel heeft i.v.m. 
beheer. En wie in de beheer commissie zit. Naar wens 
houden we een buurtblog en/of groenblog bij. 

Voor de duidelijkheid: het huisje blijft eigendom van 
de gemeente en deze blijft verantwoordelijk voor groot 
onderhoud.  

Anja Brasser

Voetgangers in het nauw
Verschillende brieven over de herinrichting van de 
Weteringschans Oost heb ik gelezen. De zin “de auto is daar 
te gast” komt in elk stuk minstens één keer voor. Helaas mis 
ik in die plannen de aanpak van een serieus probleem dat hier 
ook bestaat. Ik doel dan op het feit dat aan de even zijde al 
verschillende jaren de voetganger slechts “te gast” is en wel in 
de meest ongunstige wijze van de term.

Voetgangers kunnen daar nauwelijks normaal lopen sinds er 
‘fietsnietjes’ zijn geplaats. De ruimte voor voetgangers wordt 
zeer drastisch ingeperkt, op veel plaatsen tot minder dan 50cm. 
(Vóórdat die nietjes er waren stonden de fietsen vaak breed tegen 
de gevel geparkeerd, maar toen kon je in elk geval nog uitwijken 
naar het fietspad (ook al vrij breed). Nu kun je nergens heen).
 
Een rij nietjes zonder fietsen ziet er niet al te bedreigend uit, maar:
• In deze nietjes worden fietsen niet mooi gelijk naast elkaar 
  neergezet, maar nemen samen veel meer plaats in dan de lengte 
  van een enkele fiets,
• de aanwezigheid van nietjes nodigt kennelijk veel mensen uit er 
  dan ook maar fietsen (rommelig, anders gaat het niet echt) en 
  ander materiaal naast te zetten,
• ook waar bewoners gevraagd hebben geen nietjes neer te zetten
   (bijv. omdat men anders haast de deur niet uit kan met de eigen 
  fiets) staan fietsen, brommers en scooters,
• het paadje voor de voetgangers wordt zonder schaamte hier en 
  daar bezet (vaak met een object aan een ketting),
• geveltuintjes, laadruimte voor de kelder e.d. gaan van het 
  looppaadje af,
• tal van andere objecten worden in de nog van nietjes-vrije 
  plekken gestald, waaronder brede motoren, afvalbakken en zelfs 
  Canta’s,
• veel oude fietsen, vaak beschadigd, omgevallen en ruimte-
  innemend, blijven lang liggen,
• waar een gevel wordt bewerkt (met evt. steigers en doek) is de 
  ruimte vrijwel verdwenen,
• objecten voor laden-en-lossen, werkauto’s en andere staan vaak 
  in de voetgangers-ruimte,
• de stoep wordt snel onregelmatig door de verschillende 
  belastingen en het loopt daar dan moeilijker, vooral als door 
  regen er plassen ontstaan.
 
Het gevolg is dat men met moeite als enkele wandelaar door het 
nauwe paadje kan lopen en zeker niet met zijn twee-en naast elkaar. 
Met kinderwagen of rollator, maar zelfs met een iets grotere tas 
is haast niet simpel mogelijk. Steeds moet men kijken of er van 
de andere kant ook iemand komt en (samen, elkaar aankijkend) 
anticiperen - je kunt vaak niet opzij naast een rij fietsen in een 
nietje.
 
Een eerste oplossing zou moeten bestaan uit:
1. De stoep moet daar (het gaat om het blok tussen 
    Nic. Witsenstraat en 2e Weteringplantsoen) minimaal 75cm 
    breder worden gemaakt.
2. Bij voorkeur een ander type stalling dan de nietjes.
3. Markering op de grond rondom de groepen nietjes heen om 
    (met tekst) aan te geven dat erbuiten niet geparkeerd moet
     (en mag) worden.
4. Handhaving daarvan.
 
Geef alstublieft de stoep weer een beetje aan de voetganger terug! 
Hierbij enkele foto’s die ik op een willekeurige dag heb gemaakt. 
Dit is dus niet de situatie die alleen bestaat nu er gewerkt wordt, 
maar het gebruikelijke constante beeld.
Misschien heb ik een oplossing die al gepland is in de 
beschrijvingen gemist, maar het lijkt er toch echt op dat ook de 
voetganger hier destijds al heeft moeten wijken voor de fiets-
gebruiker (of niet-gebruiker).

Bij voorbaat dank voor uw aandacht,
 C.L. Alons

Breng de Chemokar terug
De 5 afvaldepots zijn voor velen te ver weg. Verf, olie, 

spuitbussen en andere rotzooi kan je niet kwijt bij de supermarkt 
en belanden bij het huisvuil.

Stoepen fiets en fietsrekken vrijmaken
Zodat de stoepen voor voetgangers blijven.

Schuilplaats voor mensen zonder papieren

Kerkstraat 403 gunt ons even een blik in de achtertuin.

www.stadsdorputrechtsestraat.nl/sus
Rustig en gestaag.

Wij weten elkaar te vinden
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AMSTELVELDBUURTBinnenk ant 86

Archeologisch onderzoek op het Rembrandtplein
Een oud plan, een ondergrondse fietsenstalling op het 
Rembrandtplein, is weer van stal gehaald. Eerst was het te 
duur, maar de druk op voldoende fietsparkeerplekken blijft 
met de dag groeien. Het plein kent een lange geschiedenis.
Op de Botermarkt stond een waag die oorspronkelijk als 
nieuwe (derde) Regulierspoort bestemd was. 
De stadsuitbreiding ging echter zo snel, dat de 
Utrechtsepoort die functie overnam. Verder stond er een 
grote (vlees)hal. Ze zijn allang gesloopt, maar inmiddels 
wel historisch van belang. De bouwtekening zijn ook nog 
bewaard. De archelogen kregen krap een week de tijd om de 
exacte positie van de fundamenten vast te leggen. Ze hadden 
graag wat langer willen rondsnuffelen. Het uitgaansleven 
kan zoveel rust helaas niet verdragen

Zomer 2019

Doe je mee aan de docu in wording, of denk je: “Hoe 
minder aandacht, hoe rustiger”. Zie: www.iamstelveld.com

Klein opknapbeurt Amstelveld
Graag 1 a 2 extra speeltoestellen voor de kinderen-

Barman Piet Oomens “serveert” Drenkelingen bij Krom
Bij Krom staan de talenten aan beide zijden van de bar.

Piet Oomens geeft rake beschrijvingen van wel en café-wee.
en strikte 16 tekenaars voor illustraties..

Plaatsing van openbare genderneutrale toiletten
Stop overlast van wildplassers. Toeristen en dagjesmensen 

zoeken tevergeefs naar openbare toiletten.

Curiosa/Brocante Amstelveld
28 juni, 26 juli, 30 augustus

www.vlooienmarkten.nl

Bootjesblokkade bij de ambtswoning tot rust en vreugde 
van Herengrachtbewoners verderop. Deze plezierschippers 
eisen te mogen varen in de nacht en belemmeren collega’s 
de doorvaart, roepen: “Handhaaf” en steken vuurwerk af.

Aan het Amstelveld is eindelijk de walvisachtige woonboot 
van roestig Corten-staal definitief afgemeerd. Drie keer 
moest het terug de haven in vanwege ernstige kinderziekten.
De buurboot had pech: een omgewaaide boom op het dak. 

Even verder op de Prinsengracht vertoont een woonark nog 
de sporen van een nat avontuur van vorig jaar. 
De feestgangers gingen uit hun dak en het schip ging naar 
de kelder.
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  Voor zorg welke
  aansluit op uw
  wensen...

...uitstekend verzorgd
 door Zuster Jansen!

Waarom Zuster Jansen?

Verzorging en verpleging op niveau
Kleine vaste zorgteams
Uitstekende referenties
Persoonlijk betrokken
Zorg afgestemd op uw wensen
In uw eigen vertrouwde omgeving

Zuster Jansen
Asterweg 17A8     1031 HL Amsterdam

Tel: 020 - 63 66 837

www.zusterjansen.nl   info@zusterjansen.nl

      ZusterJansen
                       Particuliere Thuiszorg

Binnenk ant 86

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

Café
Waterlooplein ‘77

Zondagmiddag 16 juni 
vanaf 16.00 uur

in Café Oosterling,
hoek Utrechtsestraat/

Frederiksplein

perqroos @ xs4all.nl, 
31(0)653 999167

Jazzquintet
DOUBLE STANDARD
LIVE  JAZZ!

Zomer 2019
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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

Afsluitingsborrel 
voor het einde van het seizoen

vrijdag 28 juni vanaf 16.00 uur

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

5 juni Een ongemakkelijke driehoeksverhouding in Seoul
Jongsoo, een koerier in Seoul wordt verliefd op Haemi op het 
moment dat zij op reis gaat. Als zij terugkomt met de mysterieuze 
Ben ontstaat een vreemde driehoeksverhouding. Ben heeft een 
merkwaardige ‘hobby’ en Haemi verdwijnt spoorloos. 
Regie Chang-Dong Lee

19 Juni Oorlogsveteraan wordt privé-detective
Een getraumatiseerde oorlogsveteraan krijgt als privé-detective de 
opdracht de minderjarige dochter van een politicus op te sporen. 
Hij redt haar uit een bordeel. Daarbij raakt hij verstrikt in een 
wereld van corruptie en wraak en roept hij een golf van extreem 
geweld over zich af. RegieLynne Ramsay, met Jaquin Phoenix

FILMS verwacht vanaf de HERFST:
Beautiful Boy
Capharnaüm

Cold War
Hannah

Den Skyldige (The Guilty)
Werk ohne Autor

The Wife

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.

Zomerstop
De Tweede Uitleg is gesloten van

1 juli tot 30 augustus
Alleen Eettafel en Bridge gaan door

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

12 juni Kolhorn in de kijker Willem Messchaert, 
waterman en zelfverklaard dijkoloog
Toen Amsterdam een wereldhaven was aan de Zuiderzee 
pikten veel kleine dorpen een graantje mee. Zoals het kleine 
Kolhorn - NO van Schagen - waarvoor de VOC schepen 
een belangrijke bron van inkomsten waren door de handel 
in dijkmateriaal en turf. En er was visserij op ansjovis.

26 juni Napoleon en de vrouwen 
Flip Hammann, oud-leraar Nederlands
Zouden wij ooit van Désrée Clary - Napoleons eerste 
verloofde - hebben gehoord als zij niet was getrouwd met 
zijn generaal Bernadotte, die later koning van Zweden 
werd en zij als koningin de stammoeder van het Zweedse 
koningshuis werd? 
Zo is er veel te vertellen over vrouwen in Napoleons leven.

Exposities
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00

Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.

31 mei t/m 26 juni
Om stil van te worden

Marian de Groot
Stillevens van voorwerpen uit het dagelijks leven, 

om van te genieten

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

Wel vooraf afspreken via: houtenas@xs4all.nl

Feestelijke opening
van het nieuwe seizoen

Vrijdag 30 augustus vanaf 16.00 uur

SPONSORSBinnenk ant 86

Terug van weg geweest
Na het sluiten van de deuren van het Institut Français in 
Amsterdam kon u sinds 2016 in het Wijkcentrum de lessen 
“Franse literatuur” volgen. 
Wegens de verhuizing en de opknapbeurt in het nieuwe pand is 
de cursus tijdelijk uitgeweken naar elders.

Het komende lesjaar 2019-2020 zijn wij terug in het nieuwe 
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Kerkstraat 123 (tussen Nieuwe 
Spiegelstraat en Leidsestraat), en we starten weer in september. 
Er zijn nog plaatsen vrij.

Literatuur
“Cours de littérature” van september 2019 tot april 2020. Tijdens 
deze cursus bestuderen wij de Franse literatuur van de 16de tot de 
21ste eeuw door verschillende thema’s door te nemen. Dat kan gaan 
over bijvoorbeeld vriendschap, reizen, Parijs, Baudelaire…. 
De cursisten lezen iedere week thuis een fragment van een boek en 
wij praten er dan de volgende week over. 
Tijdens het semester lezen we ook een roman. 
Klassiek of nieuw, naar wens van de cursisten.

Niveau en kosten
Het niveau C1 (gevorderd). Kosten zijn € 220,- per semester. 
Dat is voor 21 uur les gedurende 14 weken.

Periode en lestijd
De lestijden : dinsdag van 18 uur tot 19.30
Eerste semester: 10 september 2019 t/m 7 januari 2020.
Tweede semester: 14 januari 2020 t/m 21 april 2020.

Inschrijving
Stuur een mail naar de docente, Myriam Bouzid via 

mebouzid@hotmail.com

Zomer 2019

Omgaan met Conflict
Een ieder weet dat een klein misverstand, in zowel de prive- als 
werksfeer, kan uitmonden in een ernstig meningsverschil met soms 
grote gevolgen. Vaak is de onstane situatie niet of heel moeilijk op te 
lossen en veel mensen vinden het makkelijker om er dan maar niet 
over te praten en contact met de betreffende person te vermijden.
Alles beter dan een (nieuwe) confrontatie aan te gaan. 
Velen vergeten dat er een keus is hoe op een conflict te reageren. De meest 
voorkomende reacties zijn confronteren of negeren. Hoe we ook reageren, 
sommige mensen worden boos, anderen barsten in tranen uit en weer 
anderen tonen geen emoties. Echter het zijn allemaal vormen van emotie.

Er bestaat geen ‘non’-emotionele manier om met een andere persoon een 
conflict te hebben. Conflicten en argumenten zijn emotioneel. Ieder mens 
gaat op een andere namier met conflict om. Dit is heel moeilijk te begrijpen 

zonder de context, waarden en relatie te kennen tussen de betrokkenen die 
zich in een conflictsituatie bevinden. Dit gegeven speelt een cruciale rol 
hoe een conflict effectief kan worden opgelost. We denken allemaal dat 
we kunnen luisteren en dat dag-in-dag ook heel goed doen. Echter, ‘Actief 
Luisteren’ is veel meer dan het zijn van een ‘goede luisteraar’.  

Iedereen maakt zich schuldig aan het feit dat we anderen onderbreken, 
de aandacht naar ons toe trekken, vragen stellen ‘voor ons zelf’ en geen 
moeite doen om uit te vinden dat datgene wat we denken gehoord te 
hebben ook daadwerkelijk correct is. Nog belangrijker, de persoon die 
het verhaal vertelt is niet op zoek naar slimme vragen, interpretaties 
en interrupties. Zij willen weten of ze begrepen worden. en dat hun 
emotionele reactie wordt gerespecteerd.

Wilt u hier meer over weten, op 6 en 7 September wordt er een 2-daagse 
cursus gehouden ‘Omgaan met Conflict’ waar deelnemers in de 
gelegenheid worden gesteld om op een actieve manier deze vaardigheden 
aan te leren onder leiding van 2 ervaren trainers. 

De Eerste Amsterdamse Eigen Wijze School.
In Search For The Best is de Kleinste & Fijnste school waar je 

leert werken met een Glimlach op je gezicht.

‘Box van Creativiteit’ op het Waterlooplein
Een creatieve ruimte waar Amsterdammers samenkomen om 

van elkaar te leren, elkaar te helpen, spullen te ruilen en elkaar 
inspireren met kennis, kunst en liefde.
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Tussen Koningsplein, Singel, 
Vijzelstraat, Weteringcircuit, 
Singelgracht en Leidsegracht

Weteringsluis

ant 86

Er zijn weer allerlei activiteiten gaande, zoals de 
bioscoopclub (bijna elke maand wordt er met een vaste 
groep een film bezocht, met natuurlijk een korte “nazit” 
om diverse indrukken over de film uit te wisselen) en de 
groep die met heel veel enthousiasme salsa lessen krijgt. 

Er zijn verschillende boekenclubs: zij lezen zowel fictie als 
nonfictie, gepaard gaande met soms diepgaande discussies. 
En niet te vergeten: er zijn ook enkele wandelgroepen.

Op 14 juni is er vanaf 18.00 uur weer een buurtmaaltijd 
bij HTIB (1e Weteringplantsoen 2c). deze is altijd een groot 
succes en het aantal deelnemers heeft een bovengrens als 
gevolg van de capaciteit van de ruimte. 
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan kunt u dit 
doen op: buurtfeest@stadsdorpweteringplus.nl. 
U krijgt altijd een bericht.

Wij proberen onze buurtgenoten, door het organiseren van 
thema-bijeenkomsten, te informeren over de veranderende 
zorg, over woonaanpasingen en andere zaken die voor het 
prettig wonen in onze buurt belangrijk zijn: alles wat de 
sociale cohesie in onze buurt, nog steeds een rustige oase in 
de binnenstad, kan bevorderen.

Ons Stadsdorp “loopt goed”, maar het kan natuurlijk altijd 
nog beter: aarzel vooral niet om mee te doen met een van 
de activteiten: u vindt deze op onze website waar u zich ook 
kunt aanmelden voor een van de activiteiten maar ook voor 
onze nieuwsbrief.

www.stadsdorpweteringplus.nl

CTvM 2018

Stadsdorp Wetering +

Van Weteringcircuit tot Weteringpark
Op een mooie lentedag mocht de buurt in de speeltuin 
meepraten over de ‘Nota van Uitgangspunten’ voor de 
omgeving van het Weteringcircuit onder het motto: “Wat zou 
u hier graag zien?” Een haakse kruising bleek onhaalbaar. 
De tram moest een rondje blijven draaien. De kaart was 
heftig groen ingekleurd tot aan de zandbak en de tegels 
van de speeltuin toe. Alle nieuwe fietsenrekken waren uit 
het ontwerp verdwenen om de tram lekker in het groen 
te laten rijden. Toch een fietsparkeer-probleem? Er is al 
een ‘zoeklocatie ondergrondse fietsenstalling’ aangegeven 
zonder nadere uitwerking. Een extra metro-uitgang midden 
in het park om (Rijks)museumbezoekers een oversteek over 
de Weteringschans-fietsstraat te besparen leek al beklonken.

Zomer 2019

Wetering buurthuis
Buurthuis UJ Klaren voor de Den Tex-, Wetering- en 
Noorderbuurt. Waar alle buurtgenoten welkom zijn. 

Toekomstige locatie in het huidige pannenkoekenhuis.

Luchtzuivering door Smog Free Tower
Op het Weteringcircuit, naast de UJ Klaren speeltuin, een Smog 

FreeToren neerzetten om lucht te zuiveren op 1 van de meest 
luchtvervuilde plekken van Amsterdam.

Vijzelstraat in najaar op de schop
De Keizersgrachtbrug wordt geheel vervangen. 

De Herengrachtbrug voor de helft en van de 
brug over de Prinsengracht alleen het wegdek.
Er wordt begonnen met het omleggen van de 

vele leidingen die door de bruggen lopen.
Pas daarna gaat de tram er een jaartje uit.

Over twee en een half jaar is dan eindelijk ook 
dit deel van de rode loper klaar.

www.amsterdam.nl/projecten/vijzelstraat/ 

Oude Vijzelgracht

Future Fantasy
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Weteringpark-Legenda
Zoeklocatie ondergrondse fietsenstalling.

Groen zand en groene tegels in de speeltuin?
Welnee. Dat is een apart traject!

Tram in het groen. Dus foetsie nieuwe fietsenrekken.

Extra uitgang metrostation.

Schuine voetgangersbrug over de Singelgracht?

Carel Willinkplantsoen ontbost, terwijl de 
Stadhouderskade juist groen tekort komt? 

2021 - 2023: Uitvoering

Contact Eveline Haeck
e.haeck@amsterdam.nl

06-5252 4047

Bronnen:
De ommuurde stad (ISBN 978-90-5937-374-7)
De Boerenwetering (Theo Bakker’s Domein)



11

Dicht 
de leegte 
dicht

verlaat
de laatste woorden

ongeboren 
gaan ze verloren

liggend op de grond
houdt het 
schijnbaar 
ongerijmd verlangen
zich schuil 
tussen 
krakende kreukels.
 

(  ad us. prop.  )

Erica Lastdrager

De zin van het leven is er zin in hebben.                                                                              Twaalfhoven
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Bij het Kleine-Gartmanplantsoen is met bruut geweld 
de tunnel van de Lijnbaansgracht verbrijzeld.

De fietsenstalling moet begin 2021 voltooid zijn met 
hagedissen, 2.000 plaatsen en feestelijke opening.
Intussen mag men rondom het Leidseplein fietsen alleen 
parkeren in stalling, rek of vak maximaal 14 aaneengesloten 
dagen. Fout geparkeerde fietsen worden na een uur 
verwijderd. Te lang in rek of vak geparkeerde fietsen worden 
na twee dagen verwijderd.

www.amsterdam.nl/leidseplein

Op youtube.com/amsterdamlive is te zien hoe iemand met 
zijn rubber bootje door de lage donkere tunnel voer. 

Herinrichting Kerkstraat
De afgelopen maanden hebben gemeente, bewoners en 
ondernemers in vier groepen uitgebreid samengewerkt 
aan de plannen voor deze smalle lange straat. 

Tot op detail is de vrije doorloopruimte uitgemeten. 
Een evenwicht gezocht tussen parkeerplekken voor fiets, 
auto, laden/lossen. Geschikte plekken voor ondergronds 
afval (de kade van de Leidsegracht is daarvoor te zwak), 
verkeersdrempels, boom(bak), scooter, bankje en spelen. 

Op 27 juni wordt het resultaat in de Stopera gepresenteerd. 
Na de zomer volgt de officiële inspraak op het ‘voorlopig 
ontwerp’. Verslagen en planning over de voorgenomen 
herinrichting van de Kerkstraat is te vinden op:

www.amsterdam.nl/projecten/kerkstraat

Wie heeft er last van soms zeer hevige en langdurige 
trillingen van zijn/haar hele huis: m.n. de vloeren.

Het gaat veelal gepaard met een (zwaar) brommend geluid. 
Het is in het afgelopen jaar ontstaan.

Gebied: Leidsebuurt.
Gemeente - ook GGD - is ingelicht en om hulp gevraagd, 

maar...(doet niets/ kan niets/ weet niets en wacht af.)
Zij kunnen namelijk geen trillingen meten.

Graag uw reactie naar: wijkcentrum@oudestadt.nl

Zomer 2019

Pleinfestival Max Euwe Centrum
Op zaterdag 22 juni organiseert het Max Euwe Centrum van 12.00-
17.00 uur een groot schaakfestival op het Max Euweplein. Dit jaar 
met medewerking van de Nederlandse jeugdkampioen Liam Vrolijk 
en snelschaakfenomeen Hing Ting Lai. Zij zullen simultaans, 

klokseances en snelschaakshows geven.
Jeugdige schakers kunnen doorlopende deelnemen aan de simultaans 

die gegeven worden door regionale jeugdtoppers.

Meer informatie is op onze website (www.maxeuwe.nl) te vinden 
en daar kan men zich ook aanmelden.

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 16 juni 
Voorjaar 1969: een roerige stad (bezetting 
Maagdenhuis, eerste krakers en Damslapers)

Met: Eric Duivenvoorden (socioloog en filosoof, 
publiceerde verschillende boeken over nozems, provo’s, 
krakers en ander opstandig Amsterdams volk).

Precies 50 jaar geleden maakte Amsterdam 
een roerig voorjaar en een hete zomer door. In 
mei de Maagdenhuisbezetting. In juni werd de 
Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum bezet door 70 
kunstenaars uit onvrede over het cultuurbeleid. Er 
werden slaapacties bij het Nationaal monument op de 
Dam gehouden. 
De politie greep diverse malen in met het schoonvegen 
van de Dam en vele arrestaties. Ook kwamen dat jaar 
de eerste krakers in actie. De zomer van 1969 biedt 
genoeg stof om op terug te blikken, 50 jaar na dato.

Let op: vrije inloop, het aantal zitplaatsen is beperkt. 
Wees dus op tijd.

www.amsterdam.nl/stadsarchief/gesprekken/

De gemeente heeft onderzoek laten doen 
naar de geluidsoverlast van Paradiso.
De nachtnorm voor muziek van 40 dB(A) 
bleek met 20 dB overschreden te worden.. 
Het grootste geluidslek is het dak. Vooral 
de hoger gelegen woningen hebben daar 
last van, met name van lage bastonen.

De nachtnorm voor laad- en 
loswerkzaamheden van 60 dB(A) wordt bij 
pieken met 13 dB overschreden.
Komende en vertrekkende bezoekers 
veroorzaken in de nacht geluidspieken tot 
80 dB(A), maar daar heeft de milieuwet 
geen normen voor.

Eerste maatregelen zijn al genomen: 
raamwerk, protocol laden/ lossen, andere 
opstelling wachtrij en toezichthouders.
In april kregen de omwonenden toelichting 
op de resultaten en het voorgenomen 
vervolgonderzoek. Desgewenst kunnen zij 
structureel meedenken in een werkgroep.

Nostalgie: Het huisje naast Paradiso met op 
de achtergrond een deel van de gevangenis.
Thans: Balie, Max Euweplein en Casino.

Stimuleer stiltetechniek met lawaaitax
Voer een belasting in op lawaai en gebruik deze om nieuwe en 

innovatieve activiteiten op stiltegebied te stimuleren.

Fietsstad Amsterdam

Nog t/m 30 juni tentoonstelling 
Centrale Hal Stadsarchief

Nog t/m 20 juni tentoonstelling
Mac Bike, Waterlooplein naast Sterk

Digitale collectie Mattie Boom
www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/

141--mattie-boom/verzamelingen/bike

fietsersbond.amsterdam.nl

Wasmachine, warmtepomp, discotheek, veegwagen, 
klussende buur, droogtrommel, of?

Onze beiaards deze zomer
Munttoren              

Gideon Bodden       Za    14:00-15:00

Oude Kerkstoren   
Boudewijn Zwart    Di    16:00-16:30
Gideon Bodden      Za    16:00-17:00

Koninklijk Paleis   
Frits Reynaert        Ma    12:00-13:00

Westertoren            
Boudewijn Zwart    Di    12:00-13:00

Zuidertoren            
Boudewijn Zwart    Di    14:30-15:00
Gideon Bodden       Za    19:00-19:30

Statiegeld op verpakking eten en drinken
In plaats van vuilnis van straat verzamelen de winkeliers het in. 

De verpakkingen van meeneem-eten en -drinken eerst.

Langzaam verkeer krijgt voorrang in de stad.
Daarbuiten liggen honderden kilometers snelwegen 
waar het langzame verkeer niet eens mag komen.

Stremming 
door hijskranen 

blijft een probleem. 
Hoe deden ze dat vroeger? 

Zijn daar die hijsbalken 
soms voor?

De weg naar het Rijksmuseum is wonderlijk. Reclameborden en een abri staan hinderlijk op het voetpad langs de Weteringschans.
Gelukkig is het hier geen Stadhouders-auto-kade. Vlaggetjes voor beurs of evenement lonken al. Zelfs het verkeersbord op de brug is reclame.



Levend Water:  laat je inspireren door Viktor Schauberger en Johann Grander over de natuurlijke wijsheid van Water.
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Een jaar na dato
Nog vrij regelmatig word ik aangesproken met de vraag 
of ik nog actief ben in de politiek. Hetzij bij de bloemist, 
door de Post NL beambte of door een buurtbewoner die 
destijds op mij had gestemd bij de verkiezingen voor de 
Stadsdeelcommissie, inmiddels al weer ruim een jaar 
geleden. 

Als ik ‘t me goed herinner, waren er destijds zo’n 178 
stemmen op lijst Cityzen1012 uitgebracht. Naar later bleek 
zo’n 10% van het minimaal benodigde quorum om in de 
commissie voor ‘Stadsdeel Centrum’ te worden verkozen. 
Overigens wisten alleen maar vertegenwoordigers van de 
gevestigde politieke partijen een zetel te verwerven. Geen 
van de onafhankelijke kandidaten was het gelukt om zitting 
te nemen in een commissie. Opmerkelijk genoeg heb ik de 
laatste 12 á 13 maanden weinig vernomen van het reilen 
en zeilen van deze commissie. En zelf heb ik mijn vizier 
inmiddels wat meer gericht op de Wijkraad in stadsdeel 
centrum, waarvan ik al sinds december 2018 deel uitmaak. 

Het Wijkcentrum d’Oude Stadt verleende aan de 
onafhankelijke kandidaten veel ondersteuning tijdens de 
campagne van de niet-partijgebonden kandidaten. Zo werd 
er ook een persconferentie belegd in het wijkcentrum, 
waarbij naast de schrijvende pers ook SALTO TV aanwezig 
was in de persoon van Martijn Suurendonk. Hij maakte van 
de lijsttrekkers een videoportret. 

Onlangs werd ik opnieuw door Martijn benaderd met 
het voorstel wederom een interview te doen voor het 
programma Knooppunt om te documenteren hoe de situatie 
er nu voor stond, een jaar na dato dus. Of ik zelf met 
frustratie terugkeek op de verkiezingen van weleer, of ik me 
nog wel bezighield met burgerparticipatie in mijn buurt en 
of ik me over een jaar of drie weer verkiesbaar zou stellen? 

Op de Oudezijds Voorburgwal  bij de brug die de Lange en 
Korte Niezel met elkaar verbindt en met de imposante Oude 
Kerk op de achtergrond deed ik mijn verhaal. Niet omzien 
in wrok, maar wel een ervaring rijker. Neen, ik zou me 
zeker niet opnieuw kandidaat stellen voor de SDC, althans 
niet onder gelijkluidende voorwaarden. 

Wel zet ik me in voor democratisering in de stad, voor 
belangen in mijn buurt, o.a. als vrijwilliger bij het ‘We Live 
Here’ project en als Steegmeester in de Heintje Hoekssteeg. 
Immers, democratisering begint aan de basis, een basis 
die mede door veel andere actieve buurt-bewoners wordt 
gevormd, ons daarbij richtend op kwesties als veiligheid, 
leefbaarheid, sociale samenhang, een stad in balans en een 
gezonde en groene leefomgeving, met de geveltuinen als 
tastbaar bewijs van onze inzet, net zoals een jaar geleden 
te lezen viel in ons campagnemateriaal voor de SDC 
verkiezing. 

Inmiddels is mijn interview op SALTO uitgezonden. Het is 
nog te bekijken op: www.salto.nl/programma/knoopppunt 
met dank aan de maker van dit alles, Martijn Suurendonk. 
Goed om te merken dat de verkiezingen van maart 2018 
nog niet in de vergetelheid zijn beland, maar nog steeds de 
aandacht op zich gevestigd weten. Ondanks alles.

Lennard Roubos

Welkom op Buurtgroen020
Doe je mee om buurten in Amsterdam (nog) groener, 
gezonder en duurzamer te maken?
Door een profiel aan te maken kan je actief deelnemen aan 
deze groene beweging! #meedoenmetbuurtgroen

Koningsdag en andere feesten om en om versterkt
Het kost niets en zorgt voor een gebalanceerd feestklimaat.

Vergroen een groot oppervlakte van het centrum  
door geleidelijk aan in elke buurt enkele parkeervakken 

om te bouwen tot ‘groenvak’.
Terug naar een leefbare stad 

met bomen en stilte oases

Met het project Boomparken voor Centrum 
leggen wij samen met bewoners 100 boomparken aan

en krijgen zo een eigen minipark pal voor de deur!

  www.jaarvanparkenplein.nl
Mokum Reclaimed wilde in 2019 allerlei activiteiten organiseren op 

pleinen en in parken, zoals kleinschalige wandelingen, speelactiviteiten en 
bezinningsbijeenkomsten om de rust en de natuur te beleven.

Hiervoor is een vergunning aangevraagd. Deze aanvraag is niet in 
behandeling genomen, omdat de activiteiten niet zouden afwijken van het 

normale gebruik van een park. Dit ondanks een uitgebreide motivering 
waarom Het Jaar van het Park en Plein zich juist wel onderscheidt. 

Help onze muggenbestrijders aan woonruimte
Tot de jaren ‘70 had Amsterdam waarschijnlijk de grootste 
gierzwaluw-populatie van Nederland. De toenmalige daken 
boden openingen voor de vogel om zijn nest te bouwen. 
Naar schatting heeft Amsterdam nog 2.600 broednesten 
over. Op de kaart maps.amsterdam.nl/vogels staan 
alle bekende broedplaatsen. We doen ons best om de 
gierzwaluw een broedplekje te bieden.

Geen gierzwaluw dakpannen meer aanbrengen!!
De temperatuur onder de vaak ook nog geïsoleerde daken 
kan in de zomer oplopen tot boven de 50 graden. 
Daar kunnen wij niet tegen en vogels al helemaal niet. 
Als we iets willen doen voor de vogels is het beter om 
kasten op te hangen op het noorden of oosten en onder een 
overstek of dakgoot. Zie hiervoor:
gierzwaluwbescherming.nl/bescherming/nestkasten

www.wandelzoekpagina.nl  
www.tevoet.nl

Natuur&Milieuteam Zuid
Samen werken aan een prettige groene leefomgeving, 
die duurzaam is ingericht. https://nmtzuid.nl/agenda/

Wel 14 soorten gif gevonden in dode mezen
In 2018 heeft het CLM 5 dode jonge mezen onderzocht 
op plaatsen in de stad waar de buxusmot werd bestreden. 
Ook 5 dode jonge mezen uit een bosgebied, waar geen 
bestrijding plaatsvond zijn onderzocht. 

In totaal zijn wel 14 verschillende gifsoorten gevonden in de 
onderzochten mezen. Dit waren heel concreet 9 insecticiden 
(middelen om insecten de doden: chlorantraniliprole, DDT, 

fipronil, imidacloprid, indoxacarb, permethrin, spinosad, 
spiromesifen en thiamethoxam), 3 fungiciden (middelen 
om schimmels te doden: azoxystrobin, fluopyram en 
propiconazole), 1 biocide (een stof die veel verschillende 
soorten levende wezens doodt: DEET) en 1 synergist 
(piperonyl butoxide, een stof die de afbraak van pyrethrinen 
tegengaat). Uit het onderzoek bleek dat de ‘stadsmezen’ 
een veel groter aantal bestrijdingsmiddelen bevatten dan de 
‘bosmezen’: gemiddeld 2,8 tegen 0,8

www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/mezensterfte-door-bestrijding-buxusmot-help-mee

Meer weten over het vouwn van rietbootjes? Kom eens dinsdag- of woensdagmiddag langs op het wijkcentrum d’Oude Stadt!

Ontvlucht de stoffige stad en fiets langs sloot of plas

Rietbootjes vouwen

Oevers met riet behouden het vouwen van rietbootjes tot een levende traditie.
Kies een mooi breed blad van een stevige rietstengel en vraag toestemming aan de plant of het je bootje wil worden. Als dat zo is, pluk dan het blad en laat er een lang stuk stengel aan (rond 10 cm), 
want dat wordt de mast. Bepaal de lengte van het voorsteven en vouw het blad scherp terug zodat de mast rechtop kan staan. Hou voldoende blad over voor het zeil wanneer je het achtersteven buigt. 
Voor de kiel scheur je héél voorzichtig langs beide zijden van de bladnerf de halve breedte van het blad (rond 1 cm). Vouw daarna een van de twee kanten van het blad tussen de andere kant. De nerf 

blijft recht uitsteken. Buig de rest van het met een boog naar de mast als een zeil.



Wij mensen zijn lichtgevende wezens, waarnemers en bewustzijn. We zijn grenzeloos.                                                    Carlos Castaneda
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Thuis in d’Oude Stadt (deel 6)

Eén van de minst bekende onderdelen van onze 
werelderfgoedstad zijn de tuinhuizen binnen de 
Singelgracht. Daarover is in de Amstelkerk aan het 
Amstelveld nog t/m 14 juni een aardige tentoonstelling 
te zien. In woord en veel beeld passeren 48 tuinhuizen 
de revue, van historisch tot modern.

Veel literatuur of documentatie bestaat er niet over dit 
onderwerp. De belangrijkste reden om destijds een 
tuinhuis te bouwen was een louter esthetische. Vanuit de 
zaal op de eerste verdieping in het hoofdhuis hadden de 
bewoners en hun gasten een mooi zicht op de keurtuin. 
Het tuinhuis gold dan als een architectonische afsluiting 
van het kavel. Duitsers noemen het ‘Aussichtsarchitectur’, 
een bouwsel om het uitzicht te veraangenamen. 
De huisjes in het groen werden door de bewoners van een 
grachtenhuis eigenlijk zelden en meestal alleen bij goed 
weer, gebruikt om er te zitten.
In het algemeen beleefde het tuinhuis zijn grote 
bloeiperiode in de achttiende eeuw. Het groeide in die 
periode uit tot een architectonisch kleinood, meestal fraai 
versierd en verlevendigd door siervazen, grote beelden en 
een alliantiewapen of een familiewapen. 
Wat niet iedereen weet is dat tuinhuizen het meest 
voorkomen achter de huizen van de Keizers- en 
Herengracht. Hier liggen vaak smalle, diepe tuinen van 
soms wel 40 meter diep, keurtuinen genaamd. 

De zogenaamde keur ofwel verordering is van 19 
november 1615 en bepaalde dat er niet in mocht worden 
gebouwd. Destijds was de enige uitzondering hierop 
de mogelijkheid om een minihuisje aan te leggen, ter 
afsluiting van het kavel, een tuinhuis dus. Het zijn 
waarschijnlijk de meest onbekende en minst geziene 
monumenten van de oude stad. De Engelsen noemen 
ze ‘follies’ ofwel nutteloze bouwwerken. Onder deze 
ongeveer 300 stuks bevinden zich vooral historische 
exemplaren uit de achttiende en negentiende eeuw.

Wat betreft de keurtuinen zijn er in de diverse 
bestemmingsplannen tegenwoordig heel specifieke 
regels voor opgenomen. Uitgangspunt is het behouden 
en herstellen van de bijzondere cultuurhistorische waarde 
van de keurtuinen. Zo is het verboden in keurtuinen 

te bouwen, verhardingen aan te brengen, te parkeren, 
motorvoertuigen aan- en af te voeren, te laden en te lossen 
of er bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen. 
Het onderkelderen van de keurtuinen is ook niet 
toegestaan, evenals het gebruik van de tuinen voor opslag, 
voor het plaatsen van airco’s en als stort- of bergplaats. 
Het is namelijk niet de bedoeling om keurtuinen te 
gebruiken voor allerlei andere doeleinden. Het zijn vooral 
kijktuinen - tuinen met sierplanten om naar te kijken. 
Een tuinhuis mag dus nog wel, maar het gebruik ervan in 
een keurtuin zelf is weer aan regels gebonden. 
Zo is het verboden om in een tuinhuis te wonen of het als 
kantoor, bedrijf, cq. atelier te gebruiken. Een vergunning 
voor de bouw van een nieuw tuinhuis kan alleen 
worden verkregen met een vrijstellingsbevoegdheid van 
Burgemeester en Wethouders. 

Keurtuinen mogen dan wel door een keur of gemeentelijke 
verordening worden beschermd, van handhaving is lang 
niet altijd sprake. Een mooi voorbeeld is het monumentale 
tuinhuis uit ± 1730 van Herengracht 475. Door de vele 
parasols die, zeer waarschijnlijk illegaal, in de keurtuin 
zijn neergezet is het tuinhuis zelf nauwelijks nog te zien. 
De tuin wordt gebruikt als terras van het restaurant. Dat 
was dus niet de afspraak en als er niet wordt gecontroleerd, 
wordt er klaarblijkelijk een loopje mee genomen. 
Typisch Amsterdams, dat dan weer wel. Om dit soort 
situaties te voorkomen, moet er misschien eens worden 
gedacht aan een complete horecastop voor de oude stad?
 

© Hans Tulleners, Journalist/monumentenzorger
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Opera in de Grachtentuin: 
The Old Maid and the Thief

13 t/m 18 augustus Museum van Loon
Eens per jaar presenteert Museum Van Loon, in samenwerking 
met het Grachtenfestival, Opera in de Grachtentuin. Dit jaar zal 
de prachtige tuin van Museum Van Loon het decor zijn voor de 

opera: The Old Maid and the Thief. Een opera in één acte van de 
Italiaans-Amerikaanse componist Gian Carlo Menotti met een 

Engels libretto. Een verwrongen maar komische liefdesverhaal..

13 augustus 19.30 (première)
14 - 18 augustus: 17.00 en 19.30 uur

www.museumvanloon.nl / www.grachtenfestival.nl

Open Tuinen Dagen
14, 15 en 16 juni van 10-17 uur

Circa 25 tuinen van particulieren en instellingen 
openen hun deuren voor het publiek. 

Het thema dit jaar is ‘Kunst in de Grachtentuin’.
 
De tuinen achter de statige huizen van de grachtengordel waren 
in het verleden vooral kijktuinen. Voor de bewoner die in de 
zomer op zijn buitenplaats vertoefde, maar in de winter in de 
stad verbleef moest de tuin vanaf de bel-etage een mooi plaatje 
zijn. Het is dus niet verwonderlijk dat bij het ontwerp van de 
grachtentuinen ook kunst een rol speelde
 
Tijdens de Open Tuinen Dagen 2019 is drie eeuwen tuinkunst te 
zien: van 18e eeuwse beelden tot hedendaagse kunst. Het is dé 
gelegenheid om te genieten van de tuinen en hun kunstwerken.
 De particuliere tuinen zijn veelal alleen te bereiken via het 
huis. De bezoekers lopen daar ‘als gast’ doorheen. Vanwege de 
kwetsbaarheid van de huizen en tuinen zijn honden, kinderwagens 
en rolkoffers niet toegestaan. De tuinen zijn vanwege stoepen en 
trappen niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Door de kwetsbaarheid van sommige tuinen kan het voorkomen 
dat een tuin tijdelijk vol is en er geen nieuwe bezoekers naar 
binnen kunnen. 

U kunt u een ticket kopen bij één van de startadressen:
•  Amnesty International, Keizersgracht 177
•  Cromhouthuis, Herengracht 368
•  Museum Van Loon, Keizersgracht 672
•  Museum Willet-Holthuysen, Herengracht 605
•  Huis Marseille, Keizersgracht 401

Containertuintjes
Een geweldig leuk tuintje rond een ondergrondse vuilcontainer:

- Meer groen in het centrum 
- Minder afval naast ipv in de container

De (binnen)tuinen verstenen in rap tempo. 
Dat is slecht voor het milieu en zorgt voor water- en hitte 

overlast. Tegels eruit, groen erin! lost dit op.

Binnentuin voor Bewoners en Biodiversiteit
Vergroening en verrijking voor mens en dier van een versteende 

binnenplaats hartje stad. 

Tuinhuis uit 1713 achter Keizersgracht 317

Herengracht 502 Keizersgracht 401

fo
to

’s
: T

om
 E

ls
t

fo
to

: U
W

Keizersgracht 416Keizersgracht 672

Keizersgracht 672

Foto-expositie Amstelkerk nog t/m 14 juni

Voor tuinieren heb je niet veel ruimte nodig.
Zin in een tuin op je balkon? Lees dan het boek Mijn Balkontuin, 
van Stella Faber. Zij werkte vijf jaar om al haar notities tot een 
tijdloos nuttig boek te toveren. Met foto’s van Stella zelf en 
Josephina Lambregts en de opmaak van Lenaleen maken het lezen 
en kijken al tot een strelende tuin belevenis 

Ontdek Beleef Bescherm
Het boek (ISBN 978 90 50110 609 1 ) verscheen bij de groene 
non-profit uitgeverij KNNV, Zeist.                                     knnvuitgeverij.nl

Kruidenpluktuin t/o Weteringschans 113
Help mee elke vrijdagmiddag van 16.00 tot 19.00 uur

Bij slecht weer gaat de middag niet door. 
Check onze Facebookpagina.

www.facebook.com/Wetering-Groen

www.artis.nl/zoomeravonden
zaterdagen in juni t/m augustus tot zonsondergang



De wereld van objecten en stevigheid is een manier om ons verblijf op Aarde hanteerbaar te maken.                                                  Carlos Castaneda

BUURT ZES

Tussen Leidse- en Prinsengracht, 
Westermarkt, Raadhuisstraat, 
Paleisstraat, Dam, Rokin, 
Munt, Singel, Koningsplein en 
Herengracht
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Waarom zou je lid worden 
van Stadsdorp Gracht en Straatjes?
Stadsdorp is een burgerinitiatief, dat de cohesie in de 
buurt wil bevorderen. Als lid investeer je in je eigen 
toekomst doordat je mensen leert kennen in je buurt. 
We lieten Stadsdorpers aan het woord en zij kwamen 
met ‘10 redenen om lid te worden’:

 • Ik neem met plezier deel aan clubjes en activiteiten 
   waar ik vroeger nooit aan gedacht had.
 • Bij Stadsdorp hoeft niks, er heerst een ontspannen sfeer.  
 • Heerlijk om naar een activiteit te gaan die in de buurt is.
 • Je kunt je sores delen en van anderen horen hoe zij 
   die oplossen. 
 • Je legt makkelijk contact waardoor je je sociale netwerk 
   verbreedt, zeker na je pensioen.
 • Het lidmaatschap maakt het ouder worden lichter.
 • De thema-avonden zijn informatief: ze gaan bijvoorbeeld
   over wonen in de stad, veiligheid in huis en over juist 
   gebruik van internet.
 • Ik sta nooit meer alleen bij de Albert Heijn en groet vaker
   mensen op straat. 
 • Ik heb zoveel leuke verschillende mensen leren kennen. 
Kom eens kennis maken op onze maandelijkse Stadsdorp 
borrel of op de maandelijkse koffie-ochtend. 
Op de website staan alle activiteiten die de leden 
organiseren. In verslagen en foto’s en kun je rustig 
terugkijken wat er zoal gedaan wordt.

www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl 

Eindelijk visie!

Niet meer verwacht toch gekomen: visie!
Eindelijk een fantastisch plan om het meeroken 
door het verkeer in te dammen. WOW.

Als ik door mijn buurt loop wordt ik dagelijks heel, 
heel erg droevig. In een cirkel van zo’n 150 meter 
rond mijn huis gaat zóveel mis, dat ik er soms echt 
moedeloos van word. Al meer dan een half jaar 
wekelijkse meldingen van een overvolle plastic 
container met allerlei vuilnis er om heen. Ten minste 
vijf verkrottende panden. Vele panden ontsierd door 
graffiti. Hotels die niet de beloofde ‘rustige’ hotels zijn 
maar evenementenlocaties. Met overvolle stoepen, 
nachtelijke geluidsoverlast en een ontploffende bom. 
Terrassen die teveel publieke ruimte innemen. 
Daardoor steeds de stoep af moeten naar het fietspad 
vol scheurende brommers. Continu overvolle 
prullenbakken. Alcohol drinken waar het niet mag. 
De touringcars die het stadsdeel uit het Centrum zou 
weren, zijn weer helemaal terug van bijna weggeweest. 
Want alles is ten slotte een bestemming, anders 
komen ze hier niet. Nog steeds veel te veel toeterfiles. 
Nachtelijk geschreeuw, gebrul, gekrijs, gebral, gelal, 
oerkreten en ‘gezang’. 
De gemeente komt haar afspraken niet na en let er 
totaal niet op dat gemaakte afspraken met anderen 
nagekomen worden. Toerismewinkels die kennelijk 
tòch niet gesloten kunnen worden. Of de Art Mall, die 
in de plaats komt van het Slangepand. Zou komen. 
Zeker al weer niet goed vastgelegd die afspraak, want 
nu is het een flexplekkenruimte. Hoe vaak heeft de 
deelraad zich nu door de Key laten inpakken? Intussen 
toch tenminste DRIE keer. 

Zoenen

In al die voortwoekerende ellende gloort eindelijk een 
echt lichtpuntje. Zo één die me echt een beetje blij 
maakt. Die heel veel kansen biedt. Meedenken over het 
hoe lijkt mogelijk en ook handig. 
Sharon Dijksma ik kan je wel zoenen!
Eindelijk niet meer dagelijks 8 sigaretten meeroken met 
het verkeer. Van benzine tot diesels en zeer vieze vuile 
scooters! Die laatste zijn gelukkig al in 2025 verboden!
Dat geldt ook voor vrachtwagens, die moeten ook al in 
2025 uitstootvrij zijn. 
Dat moet kunnen, want het lijkt me dat vrachtwagens 
niet veel langer dan 6 jaar meegaan dus de eigenaren 
kunnen zich nu al oriënteren. Òf een ander 
distributiesysteem op elektra of waterstof bedenken. 
Dat moet toch kunnen in 6 jaar! Veel huilie huilie over 
zogenaamd onbetaalbare auto’s, maar ook de prijzen 
van schone auto’s zullen zakken. En de auto-industrie 
zal maar wat graag op de nieuwe behoefte inspelen. 
Van die koek willen ze graag eten.

Waar ik eigenlijk niemand over hoor is hoe weinig 
bewoners eigenlijk een auto bezitten. In de binnenstad 
is er slechts 1 auto op 5 huishoudens en in de 
grachtengordel 2 auto’s op 5 huishoudens (Parool, 
9 dec 2016). Oftewel een zeer ruime meerderheid 
van de Centrumbewoners heeft niet eens een auto! 
Maar zij lijden wel onder de gassen van anderen: hun 
medebewoners, taxi’s en al het zwaar vervuilende 
vrachtverkeer. Laat de minderheid zich nu eens 
aanpassen en het meeroken stoppen.
Ik ben tegen snoepreisjes, maar ga snel met politici en 
betrokkenen op werkbezoek naar Oslo voor inspiratie!

amsterdammeren

BegijnhofCTvM 2018

In de galerie van Kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae op 
het Rokin 112 is bijna elke 2 weken een andere tentoonstelling 
te zien van leden. Overdag kunnen ook niet-leden er een kopje 

koffie drinken, lunchen en deze tentoonstelling zien.
Mooie dingen tegen redelijke prijzen. In juni en juli laten o.a. de 
volgende kunstenaars hun werk zien: Katelijne Davids, Willem 

Gorter, Aloys Ginjaar en Guillaume Lo-a-Njoe.

Zomer 2019

Gloria van Fancis Poulenc in Engelse Kerk 
Plantagekoor en Vocaal Ensemble Amadeus 

zingen het Gloria van Poulenc 
en liederen van Johannes Brahms en Franz Schubert. 

Romantiek en de reactie daarop in één concert.
Dirigent  Bert ’ t Hart; violiste Ruña ’t Hart.

Zondag 16 juni 15.15, Engelse Kerk, Begijnhof
 € 17,50 ; in voorverkoop € 15 ; Kinderen tot 12 jaar gratis 

www.plantagekoor.nl; www.ercadam.nl

Terug van bijna weggeweest: 1 van de vele touringcars 
in de Spuistraat. Zoveelste verbroken belofte!

Gratis pianoconcerten in de Singelkerk
24preludia, met Amsterdamse componisten en J.S. Bach 
 
Pianiste Jacqueline voorheen Frederique speelt 24preludia op 
elke donderdag in juli en augustus 12:15u - 12:45u 
in de Singelkerk, Singel 452 (bij het Koningsplein)
Gratis toegang, eigen bijdrage (alleen contant).

Nu de zomerdrukte in de stad weer enorm toeneemt en het voor 
stadsbewoners vaak heel erg wennen is aan de toeristenmassa’s, 
steunt de gemeente Amsterdam dit initiatief waarbij stadsbewoners 
en bezoekers gezamenlijk in alle rust naar muziek kunnen 
luisteren. Wij nodigen ook speciaal die duizenden Amsterdammers 
uit die niet op vakantie kunnen gaan. 

24 vaderlandse en Amsterdamse -levende- componisten schreven 
een prelude als antwoord op die van Bach uit het Wohltemperierte 
Klavier deel I, van rond 1722. 
Gespeeld worden steeds eerst Bach en daarna het eigentijdse 
antwoord.  
 
Niet alle componisten geloven in God maar wel in Bach.  
De componisten die klinken zijn: Louis Andriessen - Caroline 
Ansink - Loek Dikker - Gijs van Dijk - Christina Viola Oorebeek  
- Boudewijn Tarenskeen - Joost van Son - Ab Sandbrink - Willem 
Jeths - Calliope Tsoupaki - Sinta Wullur - Roderik de Man - Pieter 
Smithuijsen - Els Klein - Oene van Geel - Allan Segall - Maarten 
van Norden - Lorre Trytten - Morris Kliphuis - Reza Namavar 
- Jeff Hamburg - Jacques Bank - Michael Moore - Natalia 
Dominguez Rangel - Heleen Verleur 

Komt allen
Meer info 24preludia.nl

De Opstapper - opnieuw actief
Van west naar oost en van oost naar west over de grachten, 

voor 2 euro per ritje.

Toeristen bussen en auto’s buiten de stad
Met een vervoer de stad in

Amsterdam steeds autoluwer
Een ring rond het centrum, daarbinnen alleen voor bewoners met 

eigen auto en tevens bevoorraders met vergunning.

Stadsdorpkoor Gracht en Straatjes zoekt koorleden in 
alle stemgroepen SATB. We repeteren in huiselijke kring 

om de 14 dagen o.l.v dirigente Barbara Wessel.
Informatie Ulrike: 06-54705427 0f 020-6238095

Nieuw Hartcentrum OLVG
Het OLVG op de Spuistraat heeft sinds kort een nieuw 
Hartcentrum. Na verwijzing door je huisarts kun je hier 
terecht voor een degelijke diagnose als je mogelijk een 
hartprobleem hebt. Op één ochtend of middag kun je alle 
tests doen, zoals een fietstest of een echo van het hart, 
afhankelijk van de klachten. Het Hartcentrum maakt dan 
meteen een hartfilmpje. De cardioloog bekijkt de resultaten, 
stelt een diagnose en bespreekt die met je. Uiteraard stelt 
zij of hij meteen je huisarts op de hoogte. Afhankelijk 
van de uitkomst moet je voor de eventueel noodzakelijke 
behandeling naar de grote locaties in Oost of West.   
De sfeer in de Spuistraat is huiselijk en de wachtkamer heeft 
een grote leestafel. De wachttijd is kort. 

Delier
Patiënten van boven de 65 jaar krijgen tijdens hun 
ziekenhuisopname wel eens last van acute verwardheid, 
soms zelfs met hallucinaties. Dit heet een delier. 
De verwardheid is tijdelijk, maar kan soms langer duren. 
Het OLVG is daarom gestart met post-delier poliklinieken 
voor patiënten die dit meemaken. Zij kunnen na ontslag uit 
het OLVG terecht bij deze poliklinieken op de afdelingen 
Geriatrie in Oost en West. De poliklinieken richten zich niet 
alleen op behandeling, maar ook op nazorg en preventie. 
Omdat een delier een onderliggende lichamelijke oorzaak 
heeft, richt de behandeling zich zowel op de verwardheid als 
de oorzaak. 

Verkeersveiligheid
Maximumsnelheid 25 km



Het is slechts een beschrijving om ons te helpen. Onze rede is dit vergeten en vergat daarmee ook ons Licht.                                    Carlos Castaneda
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Water in de tuin
Als ik in het tuintje kijk dan begint het van binnen bijna 
te zingen alles is fris groen. Het tere sappige groen van 
het voorjaar. Het soort groen dat je beschermen wil 
maar ook moet omdat de nodige andere tuinbewoners 
(slakken, bissenbedden, muizen maar ook vogels en 
mogelijk zelfs een verdwaald konijn) ook van dit sappige 
groen genieten maar dan via hun maag. 

Dus als het frisse groen van de vaste planten de kopjes 
boven de grond uit steken strooi er wat koffiedik omheen 
daar houden de slakken niet van, zet een vogelbadje neer 
zodat de vogels daar gaan drinken (en baden) en bij het 
vermoeden van knaagdieren zet er (‘s nachts) een cloche 
overheen die kunt u voor een klein bedrag kopen maar net 
zo makkelijk maken door de bovenkant van een plastic fles 
af te snijden de dop eraf te halen en deze over de plant te 
plaatsen. 

Ondanks al het groen is het duidelijk dat er minder neerslag 
valt al zo vroeg in het seizoen. En we willen de tuin toch 
zo groen mogelijk houden. En ik persoonlijk met zo min 
mogelijk belasting voor het milieu. Wat veel mensen niet 
weten is dat planten minder goed groeien op kraanwater daar 
zitten domweg te weinig voedingsstoffen voor ze in. Dus 
als het even kan zet een regenton neer in uw tuin. Maar ook 
grachtenwater kan prima gebruikt worden in de tuin, een 
gietertje aan een touwtje en een kind (met zwemdiploma) 
kan de was doen. Verder zijn er nog de opties van grijswater. 
Dit is water waar u bijvoorbeeld de groenten in gewassen 
hebt, een hand wasje in gedaan hebt of zelfs uw badwater 
(tenzij met heel veel badzout) allen prima geschikt voor het 
bewateren van uw planten. Zelf vang ik altijd het eerste nog 
koude water van de douche op in een emmer. 

Nieuwe aanplant heeft in het begin regelmatig water nodig 
dus het beste plant u uw tuin in het najaar aan als de natuur 
zelf al voor meer vocht zorgt.
Een volwassen tuin kan 3 weken zonder beregening dus 
de duur van de gemiddelde zomervakantie. Als u toch 
gaat beregenen dan is het zaak om dat 1x langdurig te 
doen zodat de grond echt door en door nat wordt ipv vaak 
kort. Hierdoor krijgen de planten een beter wortelgestel. 
Leg de sproeikop neer in het te beregenen gebied en ga 
een kwartiertje wat anders doen steek uw vinger in de 
grond als het uw vingertop droge aarde raakt gaat u nog 
een kwartiertje wat anders doen, leg de sproeikop op de 
volgende plek en zo verder. Sproeien doet u het beste ‘s 
ochtends voordat de zon op het te beregenen stuk tuin komt. 
Er zijn natuurlijk ook andere methodes om zuinig te zijn 
met water in de tuin. Leg een tuin aan met planten die goed 
tegen droogte kunnen. Vaak zijn dit wel planten die zon 
nodig hebben en dat is in onze binnenstad tuinen niet altijd 
een optie. Een humusrijke grond houdt vocht beter vast dan 
een schrale grond dus werk in het najaar een paar zakken 
compost door uw tuin. Ook droogt begroeide grond minder 
snel uit. Zziet u nog een stukje zwarte aarde, zet er een 
plantje neer. 

Nou hebben de meesten van ons niet alleen planten in de 
volle grond maar ook in potten. De potten hebben veel water 
nodig. Een schotel onder de pot scheelt een stuk (hoewel u 
wel regelmatig even op slakken moet controleren). Er zijn 
speciale watergelkristallen op de markt die u door de aarde 
van uw bloembakken kunt werken deze houden de aarde 
langer vochtig. 
Leuke bijkomstigheid als u de gel in een halsbandje voor uw 
hond verwerkt blijft deze in de zomer ook wat langer koel.

Esther Heister

Zomer 2019

Het buurtfeest op en rond de zuidelijke Spuistraat! 
Van de Nieuwezijds tot aan het Singel. 
Met een boeken- en een platenmarkt en vooral veel 
aandacht voor de kinderen. Er is een springkussen op de 
Spuistraat en er komt een poppendokter. Veel ruimte voor 
live muziek met optredens en meezingen met zangkoren. 
Een ruime keur aan hapjes en drankjes.Ten slotte is er een 
bewoners-vrijmarkt op de Nieuwezijds Voorburgwal. 
Schrijf je vooraf in voor een kraam bij de straatmanager 
Moheb Alecozy: moheb@alecozyconsult.nl. 
Met dank aan alle ondernemers uit de buurt die dit al weer 
voor de 6e keer organiseren. 
Rest het duimen voor een lekker zonnetje!

Fleurige verhuizing
‘Julien’ is de nieuwe naam van ‘Klaas Timmer 
bloemen’. Michael Saarloos is na 46 jaar vertrokken 
van het Singel naar het voormalige Brilmuseum op de 
Gasthuismolensteeg 7.

Saarloos: “Eerst kwam ik er in loondienst en later heb ik 
de zaak op het Singel overgenomen. De redenen waarom 
ik ben weggegaan: onze lol was er af door de opkomst van 
die massale drommen langs sjokkende toeristen. Ze pakken 
gewoon losse snijbloemen uit de emmers om er selfies mee 
te maken. En die dan terugzetten en niets kopen. Mijn vaste 
klanten vinden het te druk en de Amsterdammers komen er 
niet meer, die ontwijken de ‘bloemenmarkt’ op het Singel. 
Ze lopen liever aan de overkant of een straatje er achter. 
Daardoor liep mijn verkoop terug. Tot op heden handhaaft 
de gemeente niet op het aandeel van maximaal 25% 
‘branchevreemde’ producten. Ook de winkeltjes tegenover 
de stalletjes zijn verworden tot een ‘Nutella’-achtig aanbod”. 

“Mijn zoon Julien gaat mij opvolgen. Daarom is dit een 
goed moment om deze keuze te maken. De nieuwe zaak 
heeft nu zijn naam en heet ‘Julien’. We bezorgen aan hotels, 
kantoren en bewoners in de grachtengordel. Dat kan fijn op 
de fiets, een groot voordeel. We werken ook samen met het 
landelijke ‘Topbloemen’. Het nadeel van de 9 straatjes is wel 
dat de huren hoog zijn. De ruimte is natuurlijk veel kleiner, 
maar we blijven dezelfde bloemen verkopen, alleen nu niet 
meer 3 emmers per bloem maar 1 emmer.
Daarnaast verkopen we planten. Hoewel we pas één week 
op deze plek zitten, weten veel klanten ons gelukkig al te 
vinden dankzij de vele publiciteit. We moeten ons hier nog 
ontwikkelen, kijken wat het beste werkt en inspelen op hun 
wensen”. www.julienboutiques.com/

APD

Een wijkhuismeester in de 9-straatjes
 die zich richt op een zo optimale leefbaarheid in de buurt.

Zondag 16 juni

De Bloemenmarkt aan het Singel of
Een tragedie, die voorkomen had kunnen worden
Voluit de Bloemen en Plantenmarkt in de binnenstad van 
Amsterdam was tot 1862 aan de St Lucienwal gevestigd. 
Toen de Nieuwezijds Voorburgwal in 1883 gedempt werd moest 
de bloemenmarkt verhuizen naar de huidige locatie tussen het 
Koningsplein en het Muntplein. 

Het heette toen nog de bomen en plantenmarkt. Er werden 
nauwelijks snijbloemen verkocht tot de zestiger jaren van de 20e 
eeuw. De vaste marktkramen waren gevestigd op dekschuiten. 
Dat is een overblijfsel uit de tijd dat alle planten, struiken en 
bloemen nog dagelijks via het water werden aangevoerd van de 
buiten de stad gelegen kwekerijen.

Als bezoekster en koper op de bloemenmarkt sedert 1969 heb ik 
de markt zien veranderen. Elke bloemenman had zijn specialiteit. 
Op de hoeken Singel en Munt stonden de stallen met snijbloemen. 
Gevolgd door de kamerplanten en vaste planten voor de tuin. 
De grote amaryllisbollen met een bol in bloei als voorbeeld, 
droogbloemen om zelf boeketten te maken.
In de loop der jaren veranderde het aanbod. Kees Bevaart voor 
rozen, heesters en vaste planten, Timmer voor snijbloemen, 
boeketten, grafwerk, versieringen van de kerk bij een huwelijk.
Van heinde en ver kwamen toeristen/verzamelaars voor 
bloembollen, orchideeën en cactussen. 

Dat waren geen kijkers maar kopers! De verandering kwam 
geleidelijk. Is het aanbod veranderd of de vraag? Wie was eerst? 
Er is nu een eenzijdig aanbod van houten tulpen en magneetjes 
voor op de ijskast. Een enkel dappere handelaar biedt wat echte 
bloemen aan, maar daar valt geen omzet mee te behalen.

De originele dekschuiten werden vervangen. Op last van de 
gemeente werden het eenvormige vaste glazen behuizingen. Dat 
bracht hoge kosten voor de bloemenhandelaren met zich mee. 
Het assortiment in de bloemenstallen is veranderd van beperkt 
houdbaar (verse snijbloemen) in eeuwig houdbare magneetjes met 
tulpen. De bloemenmarkt is er alleen nog in de naam.

UW

Langs de grachten zijn weinig zitplaatsen. 
Daarom graag boombankjes 

liefst rondom de bomen waar ruimte is.

Meer bloemen in de straat met ‘hanging baskets’ 
Dat verhoogt de leefbaarheid én maakt de bij blij. 

Dit vieren we met een buurtborrel; bloem, bij & binding.

Tot ongeveer 25 jaar geleden viel de ‘Bloemen en plantenmarkt” 
onder de dienst Marktwezen. De bloemenhandelaren betaalden 
maandelijks of wekelijks marktgeld. De gemeente wilde dat het 
netter werd en de handelaren vroegen om een erfpachtstelsel 
als vervanging van Marktwezen. Dat heeft als voordeel dat het 
gebouwde eigendom van de handelaren wordt en dus verkoopbaar. 
Bovendien konden ze zo een hypotheek krijgen voor de verbouw 
van de boten en stallen. Nu vinden ze de erfpacht te hoog, net als 
veel andere Amsterdammers. 

Bij de overeenkomst met de gemeente is wel afgesproken dat de 
erfpacht ook in kleine termijnen betaald kan worden want lang 
niet iedereen heeft genoeg geld om die erfpacht voor langere tijd 
af te kopen. Bij de overgang naar het erfpachtstelsel was de eerste 
afspraak maximaal 10% ander aanbod dan bloemen en planten. 
Later is dat op verzoek van de ondernemers opgetrokken tot 25%.

Koningsdag 2019 bij AH
Stapels bier en nog in de aanbieding ook!
Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen!

Spuistraatfeest 12-22 uur

K. Jansen



Geloof niet alles wat je denkt. Weten dat je iets niet weet is het begin van wijsheid.                                                                         www.TUT.com
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Gemeente Amsterdam
Algemeen nummer    14 020

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

• Sociaal Loket   020-255 2916

• Veilig Thuis  0800-2000

• Horecaoverlast  020-421 4567

• Wmo Helpdesk  0800-0643

• Financiën  020-255 2912

• 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

De Binnenk   ant  Verspreidingsgebied

Leidse-
Wetering

Amstelveld
buurt

Groot
Waterloo

Buurt Zes

Jo
rd

aa
n

Bu
ur

t 7

O
ud

ez
ijd

s
    

  B
ur

gw
al

len

    
    

    
    

Pl
an

ta
ge

W
ee

sp
er

  

Oplage: 11.500 Verschijnt 4x per jaar

C O L O F O N
Redactie

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

Corina Teunissen van Manen, 
Albertien Pareau Dumont.

Cartoon Peleia.nl
Advertenties max. 1 euro per cm2

Drukkerij Rodi Rotatiedruk

Binnenk®ant #87
verschijnt rond 2 september
kopij-stop 7 augustus

06-4389 0132
post@binnenkrant.nl

Kerkstraat 123 hs
1017 GE Amsterdam

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.

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.

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

Binnenkrant
Wel graag de

Mag ik verhuren in een VvE en 
hoe werkt een VvE eigenlijk?
Stichting !Woon organiseert gratis 
cursussen waar u zich kunt laten informeren 
over wat een Vereniging van Eigenaren 
eigenlijk is en wat er mag binnen een VvE. 
Op de basiscursus leert u alles over de 
splitsingsakte, uw stemrecht, onderhoud, 
verzekeringen en de ledenvergadering. U 
leert uw rechten kennen én uw plichten. En 
hoe zit het met verhuren binnen de VvE? Er 
is reguliere verhuur, Airbnb, kamergewijze 
verhuur. Wat mag er en wat mag er niet. Wat 
zijn de regels voor de verhurende eigenaar 
en de hurende bewoners? De cursus 
verhuren in een VvE informeert u hierover. 
De cursussen zijn gratis te bezoeken. Wel 
graag vooraf aanmelden, want vol is vol.
Aanmelden kan via de website: www.
wooninfo.nl/agenda of telefonisch (020) 
5230 110 
Basiscursus: dinsdag  11 juni  
van 19:30 tot 21:00 uur
Cursus verhuur in de VvE: dinsdag  25 juni 
van 19:30 tot 21:00 uur
Locatie voor beide cursussen is 
De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52

Einde aan overgangsregeling 
woonduur
Door de invoering van de nieuwe 
Huisvestingswet is de woonduur per 1 juli 
2015 vervallen. Sociale huurwoningen 
worden alleen nog toegewezen op basis van 
uw inschrijfduur bij WoningNet.
Huurt u nu een zelfstandige woning 
of heeft u een koopwoning? Dan 
kunt u in aanmerking komen voor de 
Overgangsregeling vervallen woonduur, 
waarmee uw woonduur wordt omgezet 
in inschrijfduur. De inschrijftermijn voor 
deze overgangsregeling verliep op 1 januari 
2016. Voor woningzoekenden die deze 
termijn hebben gemist is er een tijdelijke 
coulanceregeling tot 1 juli 2019.

Tot 1 juli 2019 komt u in aanmerking voor 
de overgangsregeling als u voldoet aan een 
aantal voorwaarden:
• U schrijft zich in bij WoningNet Stadsregio
  Amsterdam of u heeft al een inschrijving
• U laat bij verhuizing uw zelfstandige huur-
  of koopwoning in de Stadsregio 
  Amsterdam of Almere leeg achter.  

Dit moet u in uw inschrijfgegevens opgeven 
bij uw huidige woonsituatie, samen met de 
ingangsdatum van uw huur- of koopcontract
• U bent vóór 1 juli 2015 in deze woning
  komen te wonen
• U woont langer in deze woning dan u bij
  WoningNet Stadsregio Amsterdam staat 
  ingeschreven
Met deze overgangsregeling kunt u de 
tot 1 juli 2015 opgebouwde woonduur 
gebruiken om te verhuizen naar een sociale 
huurwoning.

Woonlastenmagazine
Eind april verscheen het nieuwe 
woonlastenmagazine van !WOON 
met daarin informatie over de 
bezwaarmogelijkheden tegen  jaarlijkse 
huurverhoging (kan nog tot 1 juli) en tal van 
andere huur- en woonaangelegenheden. Het 
Woonmagazine is huis-aan-huis verspreid. 
Mocht u ‘m niet ontvangen hebben, dan 
is een gratis exemplaar af te halen in de 
Boomsspijker of bij één van de andere 
vestigingen van !WOON.

Bel of kom langs op ons spreekuur
Voor alle vragen over huren, wonen en 

VvE aangelegenheden kunt u terecht op 
het woonspreekuur. 

elke woensdag van 14-17 uur 
en van 19-20 uur

Recht Boomssloot 52. 

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
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www.amsterdam.nl/centrum-oost/

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

Buurt  Guido Kuijvenhoven    06 8362 4579   g.kuijvenhoven@amsterdam.nl
Zes  Wim Schot          06 2852 0351   w.schot@amsterdam.nl

Postcode Nana de Loor         06 1259 3194    n.de.loor@amsterdam.nl
1017  Tim Bunink         06 2317 9249    t.bunink@amsterdam.nl
  Kiki Lauterslagen        06 1369 5745    k.lauterslagen@amsterdam.nl

Groot  Marije Willems         06 1853 1510     marije.willems@amsterdam.nl
Waterloo Eefke van Lier         06 1249 6948     eefke.van.lier@amsterdam.nl
  Wies Daamen         06 8362 4580     w.daamen@amsterdam.nl

Gebiedsmakelaars in het Binnenkrant-gebied 
www.amsterdam.nl/centrum-west/

De Nieuwe Kerk heeft een soort ‘puist’ aan de kant van de Nieuwezijds 
Voorburgwal. Daarachter schuilt een prachtig verhaal over de strijd 
tussen de protestantse- en de burgerlijke macht.

‘De’toren van de Gouden Eeuw’ is de titel van het boek dat bouwhistoricus 
Gabri van Tussenbroek hierover schreef. De religieuze Backer wilde de 
hoogste kerktoren van Amsterdam bouwen terwijl de Bicker’s voor een 
prestigieus Stadhuis gingen. Dit verhaal speelt in de laatste jaren van de 
80-jarige oorlog. Het is leuk om te zien dat er ook toen al driftig gerekend 
werd. Het planmatig werken, bouwtekeningen en de natuurstenen die uit 
Duitsland kwamen. Hout uit Scandinavië en inspiratie vanuit Venetië. 
Zelfs verkeersoverlast vanwege de toren op het Singel werd als argument 
uit de kast gehaald, alles om die grote kerktoren maar te kunnen bouwen. 
Het leuke aan dit boek is dat het uitgebreid ingaat op allerlei facetten van 
die periode. De onderlinge machtspolitiek tussen de paar invloedrijke 
families, het feit dat de lonen van de heiers nauwelijks voldoende waren 
om in Amsterdam te kunnen leven. De ontwikkeling van wetenschappen 
en kunsten. En toen al waren prinsen niet echt welkom in het republikeinse 
Amsterdam. Herkenbaar en heel prettig geschreven!

Boek: ‘De toren van de Gouden Eeuw’.                                                  APD

Strijd tussen gulden en god


