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monumentenzorg belandde en later op wisselende locaties stond 
opgesteld. Ontdaan van tekst en ornamenten werd de steen 
tenslotte in bruikleen gegeven aan Vereniging Heemschut, sinds 

1967 huurder van het Korenmetershuis op de Nieuwezijds Kolk. 

Hoe kan het dat diezelfde steen nu weer in vol ornaat in de bergstraat is opgesteld? Dat 
is te danken aan de stichting Heijmeier van Heemstede, waar Otten secretaris van is. 
terugkeer van zulke ‘stenen documenten’ naar hun oorspronkelijke locatie past in de 
doelstellingen van deze stichting, maar deze steen was wat buiten beeld geraakt. tót 
hij in 2013 in de hal van het Korenmetershuis werd gesignaleerd door een oplettende 
buurtbewoner, die de steen herkende van een afbeelding. 

bij rondgang in de bergstraat bleek herplaatsing op nummer zes onmogelijk omdat daar 
inmiddels een pand stond met stalen gevelbeplating. plaatsing op het poortje ernaast 
– een zijuitgang van singel 148 – leek de beste optie. Het maakte de terugkeer van de 
korenmeter echter wel tot een gecompliceerd en kostbaar project. maar uiteindelijk 
is het gelukt, dankzij de medewerking van de eigenaar van het poortje en alle overige 
betrokkenen, dankzij de financiering van het fraai gereconstrueerde beeldhouwwerk 
door de stichting Heijmeijer van Heemstede én door de vrolijke vasthoudendheid 
waarmee Otten, die zijn licht niet onder de korenmaat steekt, ook de onmogelijkste 
projecten op de rails weet te houden. 

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

B U U R T B O R R E L   Ontmoet je buurtgenoten 
in Die Port van Cleve, elke laatste maandag van de 
maand vanaf 17.00 uur en praat verder tijdens de 
prettig geprijsde maaltijd. 
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Ina Wilbrink

Na de feestelijke onthulling van de Naaister als eerbetoon aan 
vroegere straat- en buurtgenotes, keerde vorig najaar op het 
poortje naast Bergstraat nummer zes een gevelsteen terug die 
herinnert aan een nog veel vroegere bewoner, korenmeter Jan 
Stevens, die er in 1608 een huis kocht. Jos Otten, stuwende 
kracht achter zijn terugkeer, is graag bereid tot een nadere 
toelichting. 

De graanhandel was al in de zestiende eeuw een pijler 
van de Amsterdamse economie en korenmeters 
vervulden daarin een belangrijke rol. Zij zorgden 
ervoor dat de handel eerlijk verliep en dat er niets 

‘aan de strijkstok bleef hangen’, waarmee meteen de herkomst 
van deze nog steeds gangbare uitdrukking verklaard is. Op de 
gevelsteen die stevens liet aanbrengen stonden zijn belangrijkste 
gereedschappen afgebeeld: de schep, de metalen korenmaat om 
het graan af te meten en de strijkstok om de bak nauwkeurig 
af te strijken. Ook vermeldde de steen oorspronkelijk het later 
weggehakte jaar van aankoop. stevens overleed in 1629 en hoewel 
volgende eigenaren niets met de graanhandel van doen hadden, 
bleef de Koorenmaat verder intact. Waarschijnlijk bij een 
ingrijpende verbouwing in 1724 werd hij zelfs aan weerszijden 
voorzien van sierlijke ornamenten in Lodewijk XIV-stijl en een 
gebeeldhouwd onderschrift. Aan het zwerven raakte de steen 
pas toen hij na sloop van het pand in 1955 op de werf van 
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Jos Otten bij de gevelsteen de Koorenmaat

©
 In

gr
id

 d
e 

Gr
oo

t

De Dametjes

De terugkeer van de 
korenmeter



BUU RTKRANT Z EVEN  |  s e pte m b e r 2019  |  No. 124  |  2

Krabbels Marijke Winnubst

DAGBOEK VAN EEN BANK

Op een maandag staat voor onze flat op 
de Lindengracht een fel cyclaamkleurige 
tweezitsbank, in harmonie met de paarse 
bloemen van een welig tierende vlinderstruik, 
die intelligent zichzelf heeft neergepoot. Ik 
denk: komt vast uit een bordeel en inderdaad 
ze werkt als een magneet. Eerst mag een 
grote Boxer er tegenaan pissen, dan neemt 
een gast de zachte inhoud mee. Later werpt 
een langsfietsende Speedy Gonzales zijn vuil-
nis erin en een bewoner loost stapels lege 
dozen. Ziezo, nu is ze weer gevuld.
Zaterdag:  ze staat in de weg voor een markt- 
kraam. Ze zullen haar net als auto’s wegsle-
pen, denk ik. Nee, ze wordt verschoven, de 
stadsreiniging neemt de vuilniszak mee en 
een particulier ontfermt zich hoffelijk over de 
dozen. Afgezien van wat hasjrokende exoten, 
staat ze dagenlang eenzaam fier overeind, 
ze hoeft niet te dobberen sinds de gracht 
gedempt is.
De dader ligt op het kerkhof, zoals dat heet, tot 
een buurtgenote onthult dat ze is weggezeuld 
uit dat deel van de Goudsbloemstraat, dat 
een perfecte cocktail voor verloedering 
waarborgt: louche huisjesmelkers, teveel 
probleemgevallen in een eenkamerwoning 
van het liefdadigheidsleger des Heils Opvang 
en de Jordaankroeg Loewietje, weekenden 
vol Brabantse lullo’s, die dronken onze 
geveltuintjes bewateren. 
Enkele jaren geleden hebben we al eens, 
als straatcomité, de bewoners opgeroepen 
afval op juiste tijdstippen buiten te zetten en 
grof vuil te melden én de gebiedsmakelaar 
ingeschakeld. Lou loene…
Dus bel ík maar grof vuil: 14020. Na 6 maal 
even geduld krijg ik tot mijn verbazing een 
allervriendelijkst servicegericht oor. Ik spel 
gewoontegetrouw mijn familienaam:Willem, 
Isaac, Nico, Nico etc. Dit is voor de telg van 
de ‘Hashtag’-generatie abracadabra, maar de 
bank krijgt een meldingsnummer en nog een 
vriendelijke groet en een fijne dag gemaild. 
Dat kan ze gebruiken. De volgende ochtend 
wordt ze tweemaal door een stapvoets- 
rijdende grofvuilwagen begerig in ogen-
schouw genomen, al de dag daarop wordt 
ze wreed door de grijper in haar ongeschon-
den rug gegrepen (krak), opgetild, hoog 
boven de laadbak losgelaten (au) en als een 
stout kind met de grijper geslagen en op- en 
neergeworpen tot ze vermorzeld is. Hart-
verscheurend, ik gunde haar met liefde het 
tweede leven. 

Herdenking 44 slachtoffers 
van de bommen op de 
Blauwburgwal 
Fred Geukes Foppen
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Ruim 100 mensen - verwanten van de 
slachtoffers en buurtgenoten - waren op 
11 mei 2019 in de St. Olofskapel aanwezig 
om voor de eerste keer sinds die fatale 
zaterdagochtend van 11 mei 1940 de 44 
slachtoffers van het vergeten bombarde-
ment op de Blauwburgwal te herdenken. 

T
wee broers herinnerden in ontroerende 
woorden aan wat de onverwachte 
dood van hun familieleden voor hen 

heeft betekend. Leed dat nog altijd wordt 
gevoeld. Wabe Adema sprak over zijn 
overleden broer Otte, Joop Heijne over zijn 
overleden zusje rini. 
Na de herdenking van de slachtoffers 
sprak prof. Angélique Janssens over het 
project Amsterdamse Doodsoorzaken  
1854-1940 van de radboud Universiteit en 
het stadsarchief Amsterdam. De namen van 
de slachtoffers zijn tijdens dit onderzoek 
door Fred Geukes Foppen teruggevonden. 
Vervolgens vertelde Foppen over zijn 
zoektocht naar de namen van de slachtoffers 
van het bombardement, dat nauwelijks 
in de Nederlandse kranten is genoemd, 
maar wel in de kranten in het toen nog 
vrije Nederlands-Indië. Deze zoektocht 
heeft geleid tot het boek bommen op de 
blauwburgwal, dat door peter manasse, 

uitgever van Champlemy pers Amsterdam, 
werd aangeboden aan de schrijver, aan 
mascha ten bruggencate, voorzitter van het 
stadsdeel Centrum, namens de gemeente 
Amsterdam aanwezig en aan de heren 
Wabe Adema en Joop Heijne.
Na de herdenkingsbijeenkomst hebben 
paul Haenen en syp Wynia, leden van 
het Comité van Aanbeveling van het 
buurtinitiatief Herdenking blauwburgwal, 
aandacht besteed aan de herdenking op 
betty Asfalt tV en in Wynia’s Week.
We hadden al 21 verwanten van de 44 
slachtoffers gevonden, maar met hulp van 
Joke Andriessen en Ludmilla van santen 
van de stichting memorial Damslachtoffers 
en dankzij marleen Adema’s zoektocht 
op Facebook zijn ook de verwanten van 
de overige 23 slachtoffers gevonden. 
Allen zullen worden uitgenodigd bij de 
onthulling van de gedenksteen op de hoek 
blauwburgwal – Herengracht, als het zover 
is.
De eigenares van het hoekpand heeft 
goedkeuring gegeven voor het plaatsen 
van de gedenksteen, de gesprekken met 
de gemeente Amsterdam lopen moeizaam. 
maar eens zal de gedenksteen er staan 
als ereplicht aan deze 44 onschuldige 
slachtoffers.
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Hans Bergmans

Dit is het jaar waarin de grootschalige 
restauratie van het mooiste monument 
van onze buurt wordt afgerond. 

T
oen vijf jaar geleden plotseling stukken 
stucwerk in de kerk naar beneden 
vielen, was het duidelijk dat restauratie 

een spoedeisende zaak was. eerst werd 
de buitenkant grondig aangepakt: 4.000 
bakstenen werden vervangen, de helft 
van alle voegen gerepareerd, leien daken 
hersteld en alle lood vervangen. 
In januari begon het omvangrijke werk aan 
het interieur. Kerkmeester teun Hoeve, 
die het restauratieproject coördineert, ver-
telt dat de kerk door een houten schot in 
tweeën werd gedeeld. Dit moest aan alle 
kanten zorgvuldig afgesloten worden om 
het stof, dat vooral funest is voor het orgel, 
binnen te houden. 
Het herstelwerk startte in het westelijke 
deel, de kant van de toren, dat veranderde in 
een bouwplaats. steigers van ruim 25 meter 
hoog werden geplaatst, vergelijkbaar met 
een flatgebouw van 10 verdiepingen, zodat 
de schilders en de stukadoors overal bij 
konden. De muren, kozijnen, omlijstingen 
en stucwerk kregen allemaal dezelfde witte 
kleur. Deze werd vastgesteld nadat vijf 
gradaties waren getest. De pilaren en bogen 
kregen een donkerder, zandstenen kleur 
die mooi contrasteert met de roomwitte 
muren. De voeten waar de pilaren op 
rusten, werden terug gerestaureerd tot 
de oorspronkelijke gevoegde hardstenen 
blokken. Alle details werden uitgebreid 
besproken met bureau monumenten en 
Archeologie, die het laatste woord hadden. 
De twaalf koperen kroonluchters werden 
gedemonteerd en gerestaureerd door een 
gespecialiseerd bedrijf. Daarnaast werden 
de stenen vloeren schoongemaakt en het 
eikenhouten meubilair in de bijenwas 
gezet.

Halverwege augustus was het eerste 
deel van de kerk klaar en kwam het 
oostelijke deel aan de beurt. Dit hield in 
dat de steigers werden afgebroken om 
vervolgens aan de Keizersgrachtkant weer 
te worden opgebouwd. De kerkdiensten op 
zondagmorgen, die eerst aan de oostkant 
werden gehouden, verhuisden samen met 
alle stoelen naar de gerestaureerde kant. 
Om de kerk weer vanaf de prinsengracht 
toegankelijk te maken, werd een tijdelijke 
‘tunnel’ onder het ingepakte orgel 
geïnstalleerd. De scheiding tussen de twee 
delen werd zodanig aangepast dat de kansel 
in gebruik kon blijven; waar voordien de 
predikant zich naar links richtte, moest hij 
zich daarna naar rechts wenden.
Ook het hoofdorgel van Duyschot, uit 1686, 
wordt gerestaureerd. De firma Flentrop 
maakt 3000 pijpen schoon terwijl het 
mechaniek in de kerk wordt gereviseerd. 
Wanneer op 1 december de restauratie klaar 
is wordt het orgel opnieuw geïnstalleerd 
zodat het begin 2020 weer bespeeld 
kan worden. De conditie van de door de 

Lairesse geschilderde luiken wordt dan ook 
onderzocht. 
Het ligt voor de hand dat deze restauratie 
een bijzonder kostbare aangelegenheid is. 
Ondanks vele ruime donaties is er nog een 
gat van €166.000. Helaas is de gemeente 
niet bereid gevonden dit tekort, maar 10% 
van de totale kosten, via subsidie en/of 
een lening te financieren. Hierdoor kan 
helaas de restauratie van het interieur niet 
worden afgerond. tot er voldoende geld 
is, zullen de lage gedeelten van de muren 
voorlopig onaf blijven. Inmiddels zullen de 
kosten hoger worden vanwege het opnieuw 
installeren van de steigers. Graag doen wij 
een beroep op onze lezers de restauratie te 
steunen en zodoende dit icoon van de stad 
weer in volle luister terug te brengen.
www.westerkerk.nl 

Het interieur van de Westerkerk wordt gerestaureerd
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De Spuistraat heette in gouden tijden de Nieuwezijds Achterburg-
wal, een gracht met paardenstallen en pakhuizen, ten gerieve 
van de koloniale handelswaar van de vermogende kooplui aan 
de Voorburgwal. 

H
et stuk tussen martelaarsgracht en raadhuisstraat ademt 
nog steeds die secundaire dienstbare rol. De paardenkracht, 
vervangen door een niet aflatende verkeersstroom en 

opstoppingen van auto- en zwaar vrachtverkeer dat elders ge- 
weerd wordt, ontneemt ieder kijkgenot op de tientallen rijks-
monumenten uit dat roemrijke verleden. Je hebt er als burger, 

tenzij je kerkganger, hoerenloper of bewoner bent, niets te zoeken, 
hoogstens je weg naar het openbaar vervoer. 
Om de aantrekkelijkheid te verhogen, heeft een ’man met een 
missie’, Hans Verhoeven, 25 jaar ondernemer en 3 jaar bewoner 
van de spuistraat, zijn ervaring en organisatietalent in de strijd 
gegooid. Onlangs werd hij nog door Femke Halsema gelauwerd met 
de Frans banninck Cocq penning (de kapitein op de Nachtwacht) 
voor zijn jarenlange genereuze inzet om de homobeweging in 
europa tot een grote LHbtI+ familie om te vormen. Zeker in 
Amsterdam een geslaagd project en nu, sinds een jaar, heeft hij 65 
ondernemers in de spuistraat weten te mobiliseren voor de door 
hem opgerichte bIZ-ondernemersvereniging spuistraat Noord. 
Op een buurtvergadering in de Dominicuskerk kwamen 100 
belangstellenden af, niet alleen ondernemers, want een beoogde 
‘gekleurde loper’ en prettige leefomgeving vereist enthousiaste 
ondersteuning van alle straatgebruikers. 
De feeërieke uitstraling van de kerstverlichting en het optreden 
van het kerstkoor, afgelopen jaarwisseling, waren één van de quick 
wins. In petto zijn gratis bezems om het in onbruik geraakte ‘eigen 
straatje schoonvegen’ een positieve draai te geven en bloembakken 
ter opfleuring: geautoriseerd zelfonderhoud. Zo’n gezamenlijke 
aanpak geeft een geruststellend gevoel van solidariteit.

Voor de ‘lange adem’-projecten is het eerste resultaat geboekt. 
De straat verkreeg de status van 30-km/uur zone: op alle fronten 
milieuvriendelijker en minder aantrekkelijk als sluiproute. 
De volgende stap is het minimaliseren van verkeersbewegingen. 
bestudeerd wordt de mogelijkheid om op één distributiedepot, 
inkomende en uitgaande pakketten te verzamelen, zodat er 
efficiëntie in goederentransport ontstaat.
“Ook werken we met renewi, een afvalbedrijf dat hergebruikt 
en recyclet, aan een plan voor gezamenlijke vuilophaal, 
grondstoffenscheiding en logistiek. Op ophaaldagen staan de files 
te ronken tot aan de prins Hendrikkade. Dat kan anders”, zegt 
Verhoeven voortvarend.

Kortom, de droom van de voorzitter van bIZ spuistraat Noord is  
een verkeersvrije, kraakheldere, overzichtelijke wandelallee met 
links en rechts een fietspad, omzoomd met bloem- en bladergroen. 
Dat vergt van alle gegadigden 100% inspanning en bereidwilligheid. 

Hoe krijg je dat voor elkaar? 
“Door op de ingeslagen weg verder te gaan, door te zetten, plannen 
af te stemmen op haalbaarheid in overleg en samenwerking met 
bewoners, wijkagent en, via buurtmakelaar en regisseur, met het 
stadsbestuur. Allemaal samenwerken aan het uitbouwen van de 
toekomst van de straat.”

Hans Verhoeven, initiator BIZ Spuistraat-Noord, man met een missie
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Verbeter de straat, begin bij jezelf  Marijke Winnubst



GebIeDsmAKeLAArs     
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Els Willems

Vergeet even termen als manager, regisseur, beheerder, maar 
onthoudt de gebiedsmakelaar! Van de ambtelijke functionarissen, 
die zich met buurten bezig houden zijn de gebiedsmakelaars voor 
ons  het belangrijkst. Zij kennen het gebied, spelen een verbin-
dende rol, zowel tussen burger en gemeente als binnen de 
gemeente. Gebiedsmakelaars kunnen er voor zorgen dat er met 
ideeën en initiatieven uit de buurt ook iets gebeurt.

W
ij waren het spoor van al die functies een beetje bijster, 
maar barbera Lavell was bereid mij bij te praten ten behoeve 
van de buurtkrant. Zij stond in 2012 aan de wieg van het 

gebiedsgerichte werken. beleid en uitvoering  in de binnenstad 
vielen toen nog onder het stadsdeel, sinds 2018 niet meer, nu 
gaat de centrale stad daarover. Het stadsdeel Centrum heeft 
twee gebiedsmanagers en twee gebiedsteams. Arjen Hoogeveen 
is gebiedsmanager Centrum West, hij voert meer bestuurlijk 
grootstedelijk overleg, bijvoorbeeld over kademuren, aanpak 
binnenstad. De twee gebiedsteams bestaan elk uit ongeveer 10 
mensen, die van elkaar weten wat ze doen en wat er speelt. De grens 
tussen Centrum West en -Oost ligt langs de Leidsegracht, singel, 
Geldersekade en prins Hendrikkade. barbera Lavell coördineert 
het gebiedsteam Centrum West.

buurt Zeven beslaat maar een klein deel van Centrum West, en in 
dat deel werken drie gebiedsmakelaars, zij zijn ons aanspreekpunt: 

•  Westelijke grachtengordel: 
rinke Oostra: r.oostra@amsterdam.nl 06 1264 1995
•  Burgwallen Nieuwe Zijde:
Guido Kuijvenhoven g.kuijvenhoven@amsterdam.nl 06 8362 4579
•  Kernwinkelgebied Noord: 
marieke van Vliet marieke.vanvliet@amsterdam.nl 06 1853 1351

De gebiedsmakelaar zit ook in, of is betrokken bij, de projectteams, 
zoals rode en Oranje Loper, De entree, om daar hun gebiedskennis 
over te brengen. 

De rol van het gebiedsteam is, naast verbinden, ook vernieuwen, 
versnellen en agenderen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat maatwerk 
mogelijk wordt bij dingen 'die eigenlijk niet kunnen', dat amb-
telijke molens vlot worden getrokken en dat kennis en ideeën uit 
de buurt, in de juiste context op de juiste plek terecht komen. 

In het Gebiedsteam Centrum West zitten naast de makelaars, ook 
mariëtte van Wees, die het team ondersteunt en Joris bokhove, die 

als gebiedsregisseur Wallen zorgt voor overzicht en samenhang 
tussen alle ontwikkelingen in dat specifieke gebied. Het team 
werkt zeer nauw samen met de gebiedsbeheerder Chris seinen, hij 
vormt de verbinding naar de mensen die op straat werken.

barbera Lavell (politicologe) werkt al sinds de jaren tachtig bij 
verschillende gemeentelijke diensten, via o.a. economische zaken, 
bouwen en wonen, bijlmer, Dienst binnenstad, stadsvernieuwing 
Indische buurt, kon zij in 2012 beginnen met pionieren met 
het gebiedsgericht werken en zij vindt het leuk wat er uit de 
buurt komt. Gaarne bedank ik barbera Lavell voor de  prettige 
gemeentelijke contacten die we dankzij haar hadden. Jammer dat 
zij besloten heeft binnen een jaar met pensioen te gaan.

Barbera Lavell
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S
tadsdorpbuurt7 houdt eind september een 
bijeenkomst over ‘Digitale wijsheid: wees slim 
met smartphone of tablet’  voor buurtbewoners 

die onzeker zijn over het gebruik van digitale 
hulpmiddelen. Voor mensen die zich zo 
langzamerhand gedwongen voelen om digi-
taal te gaan of die nog niet voluit van hun 
smartphone of tablet gebruik durven te maken. 
Deze bijeenkomst zal proberen hen van hun 
aarzelingen af te brengen. De informatie die 

we op deze avond zullen geven, zal misschien 
niet meteen tot daden leiden. Daarom zoeken 
we buurtgenoten die hen eventueel – na deze 
bijeenkomst – willen bijstaan in hun digitale 
avontuur. We zoeken dus ‘digihulpen’. Wil jij  
je hiervoor opgeven? Geef je naam en emailadres 
door via Janneke Doreleijers: 

evenementen@stadsdorpbuurt7.nl

De digigroep van StadsdorpBuurt7
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Kopij vóór 15 oktober 2019 sturen naar 
de eindredactie. 

De binnenkant van de Westerkerk wordt gerestaureerd.
Vanwege deze restauratie is de Wester vanaf 28 januari 
gesloten voor publiek. Onder andere zal het stucwerk 
vervangen gaan worden. De kerk wordt in de breedte 
gescheiden door een schot. De kerkdiensten vinden nu 
plaats aan de Prinsengrachtzijde, de toegang via de toren is 
dan ook weer open. Half november moet alles zo goed als 
klaar zijn. Behalve de kerkdiensten vinden er de komende 
periode geen andere activiteiten plaats.
nadere info op www.westerkerk.nl

W E S T E R K E R K  N I E U W S

S T E U N  O N S ! 
Zet in uw agenda: 9 september stemmen 
voor ‘Financiering Gedenkteken 
Bombardement Blauwburgwal’

Het ingediende plan voor het gedenkteken 
heeft de haalbaarheidstoets van Stads-
deelcommissie Centrum doorstaan. We 
kunnen meedingen naar financiering voor 
dit plan uit ‘CentrumBegroot’

Op https://centrumbegroot.amsterdam.nl/ 
kunt u zien welke plannen door de 
stadsdeelcommissie zijn geselecteerd. 
(Ons plan is het 10e plan van boven).

In de periode van 9 sep t/m 6 okt 2019 
volgt de laatste ronde. Dan verdelen 
centrumbewoners € 200.000 over de 
geselecteerde plannen. Iedere bewoner 
van Centrum krijgt hiervoor via de post een 
stembiljet met stemcode en kan hiermee 
een ‘winkelwagentje’ vullen met plannen 
tot maximaal € 200.000,-  
De plannen met de meeste stemmen, 
worden uitgevoerd.

Doet u alstublieft mee en wijs een 
bedrag toe aan ons ingediende plan. 
HET GEDENKTEKEN MOET ER KOMEN! 

Daarvoor is €11.000 nodig. 
Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal

stadsdorpbuurt7 zoekt  ‘digihulpen’   

HerZLICH LIeb HAb ICH DICH
Op 29 september a.s. zingt het Lelikoor in de Dominicuskerk 
prachtige muziek van buxtehude, Kerll, mancini, scarlatti en 
Durante. twee van de werken zijn nog niet eerder uitgebracht; 
koorleden hebben hiervan een moderne transcriptie gemaakt. Het 
belooft dus een uniek concert te worden.

De zang wordt begeleid door ’t Kabinet, het vaste barokensemble van 
de cantatediensten in de Westerkerk.
Het Lelikoor is een Amsterdams kamerkoor gespecialiseerd in oude 

Het Lelikoor

muziek. De circa 25 zangers, 
die allen een brede ervaring 
hebben in koormuziek, 
staan onder leiding van 
JanJoost van elburg.

Meer informatie: www.lelikoor.nl

Concert in de Dominicuskerk
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N U T T I G E  N U M M E R S

GEBIEDSTEAM EN WIJKAGENTEN 
Gebiedscoördinator: 

Barbera Lavell 06 30 69 51 93
blavell@amsterdam.nl

Gebiedsmakelaars:
Westelijke grachtengordel: Rinke Oostra,
r.oostra@amsterdam.nl   06 12 64 19 95
Burgwallen Nieuwe Zijde: Guido Kuyvenhoven 
g.kuijvenhoven@amsterdam.nl   06 83 62 45 79
Kernwinkelgebied Noord: Marieke van Vliet 
marieke.vanvliet@amsterdam.nl  06 18 53 13 51 
Gebiedsregisseur Wallen: Joris Bokhove 
j.bokhove@amsterdam.nl  06 13 69 60 31

Wijkagenten:
Koepelkwartier: Anton den Haan   
anton.den.haan@politie.nl   06 10 83 65 37
Nieuwendijk: Chris Merks 
christiaan.merks@politie.nl 06 20 03 52 25
Westelijke Grachtengordel: Peter Neerings 
peter.neerings@politie.nl 06 10 76 30 19

ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed 112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen) 592 34 34
Huisartsenposten Amsterdam (buiten praktijktijden) 
  088 00 30 600
GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam  14 020
Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht   553 05 21 
Klachten bestrating (openbare ruimte) 551 95 55
Meldpunt overlast centrum:terrassen/horeca/personen  14 020
Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn  421 45 67 
Openbare verlichting 14 020
Meldpunt discriminatie   638 55 51 
Meldpunt overlast te water - ook voor putzuigdienst/
storingen www.waternet.nl - 24 uur per dag  0900-93 94
Melden overlast vakantieverhuur: ga naar website: 
www.overlastvakantieverhuur.nl 
Reiniging – grofvuil  256 35 55
Zwerfvuil, parkeren, bestrating: stuur via whatssapp een foto naar 
06 44440650
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) 0800-70 00
Meldpunt vliegtuigoverlast 601 55 55 

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


