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voorzitter, penningmeester en secretaris, 
maar de taken worden eensgezind uitge- 
voerd door de kerngroep van vrijwilligers, 
vijf vrouwen en één man. Dat functioneert 
uitstekend. 

De wijk telt ongeveer 7000 bewoners,  
jong én oud. Slechts 200 vitale pensio- 
nado’s hebben zich opgegeven als 
lid van het stadsdorp, is dat niet wat 
povertjes? 

Tja, twee jaar geleden hebben we nog huis- 
aan-huis geflyerd. Wat kun je meer doen, 
het lidmaatschap kost niets. Maar het 
bloeit wel weelderig. Onderling wordt veel 
geregeld en we zijn actief op vele fron- 
ten. Sinds de oprichting zijn er 18 groeps-
activiteiten ontstaan, waaronder vijf 
leesclubs, 48 nieuwsbrieven voor leden zijn 
de cloud ingegaan. En in Coronatijd de 
tweewekelijkse pagina van het webteam 
met allerhande informatie en tips. Klik op 
de spetterende professionele website en alle 
informatie wordt zichtbaar: verslagen van 
leeskringen, wandelingen, theaterbezoek, 
lezingen over beroemde buurtgenoten, 
borrels en andere wetenswaardigheden. 
Trouwens zonder internetverbinding kun 
je ook meedoen en op de hoogte blijven. 
Vraag je buurvrouw die wel lid is of bel 
Janneke: 06 23 46 86 35. 

Nora de Gorter en ik hielden een lijst bij 
van betrouwbare ambachtslieden, waar 
nauwelijks vraag naar was.   

Ja mogelijk, maar voor zorg, kleine klus- 
jes, vervoer, boodschapjes of gewoon weke-
lijkse bezoekjes en een dagelijks sms-je 
of telefoontje bestaat de Burenhulpgroep.  
Bovendien zijn vele hand- en spandiensten 
niet zichtbaar, omdat ze gewoon onderling 
spontaan worden aangepakt. 
Vraag Nanny: 06 14 77 68 75.

Dus de opzet van het stadsdorp, modern 
nabuurschap en onderlinge verbinding, 
is ruimschoots behaald. De volgende uit-
daging is jongeren enthousiast te krijgen 
om de sociale cohesie met nog meer buurt-
bewoners te verstevigen. 

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. De data zijn onder (Co-
rona-) voorbehoud.. 
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Ook te lezen op www.oudestadt.nl

Marijke Winnubst
 
Nooit geweten, terwijl ik er toch vaak 
langs loop, dat achter die eenvoudige 
groene deur tussen hoge grachtenpanden,  
zich zoveel verrassingen schuilhouden. 

Een Kikkersgang, een prachtige 
lichte woning, een landelijke ach- 
tertuin en één van de leden van 
de kerngroep van Stadsdorp- 

Buurt7, de violiste en ervaren buurtbe-
middelaar Janneke Doreleijers, die onder 
een weelderig bladerdak van platanen mij 
bijpraat over hoe het dorp reilt en zeilt 
sinds de inschrijving zeven jaar geleden 
bij de KvK. 

Veelal als ik mensen spreek en de 
term stadsdorp bezig, krijg ik glazige 
blikken. Zelfs na al die jaren met 21 
geregistreerde dorpen in de stad. Wat 
is jouw ervaring? 

Ja, het begrip lijkt moeilijk aan de man 
te brengen. Terwijl de naam het zegt: het 
dorpse gevoel in de stad. Tussen twee 
haakjes: officieel bestaat het bestuur uit 

ZIE JIJ DAT 

LANDSCHAP MET 

DIE WEIDSE  

HORIZON?

HALLO,  
DAT IS MIJN 

GEVELTUIN MET  
REGENTON

  Hulscher’s

Violiste en buurtbemiddelaar Janneke Doreleijers
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Krabbels Marijke Winnubst

TIJD VOOR HET NIEUWE DENKEN

Hoe komt een geestelijk gestoorde stripfi-
guur, die duidelijk thuishoort in het Pieter 

Baan Centrum, als president terecht in het 
Witte Huis? Wat is er gebeurd met de intel-
ligentie van de Homo Sapiens ?
Angst voor een coup van geblondeerde 
kappersmodellen brengt me vaak tot 
wanhoop, ware het niet dat wij in ons 
midden een briljante, 32 jarige historicus 
van de vooruitgang hebben, Rutger Bregman, 
die échte levensvragen blootlegt. Hij ontra-
felt ingesleten misvattingen, ontkracht diep 
in het verleden verankerde aannames en 
sluist zijn grondig wetenschappelijk onder-
bouwde conclusie in eenvoudige taal en 
vrolijke zelfverzekerdheid aan ons door. In 
zijn tweede boek, (2013) De geschiedenis 
van de vooruitgang, verdiept hij zich in de 
toenemende onvrede terwijl we het beter 
hebben dan ooit. Na bijna 400 bladzijden 
gooit hij beschaafd, één van zijn knuppels in 
het hoenderhok: het neoliberale kapitalisme 
is teneinde, de zwerm Homo Economicus 
verdient een nieuwe koers. Dat wordt uit de 
doeken gedaan in (2014): Gratis geld voor 
iedereen, een onderzoek naar het basisin-
komen, 15-urige werkweek en een wereld 
zonder grenzen. 
Deze inspirerende ideeën over een men-
taliteitsverandering van groei naar krimp 
betoveren me net zo miraculeus als het 
kunstwerk New Babylon van Constant 
(Nieuwenhuijs) die tussen 1956-1974 een 
visionaire stad ontwierp voor de Homo 
Ludens. Een architectonisch labyrint waarin 
ik kon wegdromen in die grauwe naoorlogse 
jaren. Zestig jaar geleden een kunstenaars-
utopie, vandaag zingen dezelfde denkbeelden 
via Bregman de wereld rond.
Het laatste boek, De meeste mensen deugen 
(2019), van ‘het Nederlandse Wonderkind’ 
(volgens de wereldmedia) werd weer een 
mondiale ’scoop’. Niet in de laatste plaats 
omdat hij de door de nazi’s geobsedeerde 
zwartgalligheid van William Golding’s Lord of 
the Flies (1954) ontkracht met een feitelijke 
toedracht van zeven Tongaanse scholieren, 
aangespoeld op een onbewoond eiland, die 
door samenwerking en zorg overleven en 
gered worden door een kapitein. Bregman 
sprak met hen in Australië. Binnenkort wordt 
die ontdekking van de echte Lord of the Flies 
in de bioscoop in een Hollywoodproductie 
vertoond.

Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel

Els Willems

Z
wart in Nederland, wit in Suriname. 
Stamboomonderzoek door mensen af- 
komstig van Suriname of Curaçao 

toont soms de pijnlijke waarheid zowel af 
te stammen van tot slaaf gemaakten als van 
hun eigenaren. Pijnlijk is ook de enorme 
Amsterdamse verantwoordelijkheid voor 
handel en transport van tot slaaf gemaakte 
Afrikanen. Aan de kust van Ghana ligt Fort 
Elmina, maar ook Fort Amsterdam.

In het Paleis op de Dam en in het West-
Indisch Huis vergaderden de Burgemeesters 
en de Vroedschap met de Bewindhebbers 
van de West-Indische Compagnie. Zij 
stuurden al die slavenschepen naar Bra-
zilië, Curaçao en Suriname en belegden, al 
dan niet met succes,  hun geld in plantages.
Amsterdamse regentenfamilies bestuurden 
de Sociëteit van Suriname. Zij woonden 
op de mooiste plekken aan de grachten: 

aan de beroemde bocht in de Herengracht 
en in onze buurt aan de even kant van 
de Herengracht en de oneven kant van de 
Keizersgracht. 

Leo Balai noemt in Geschiedenis van 
de Amsterdamse slavenhandel (2013) 140 
woonadressen van deze bestuurselite (met 
hun functies), 22 daarvan in onze buurt. 
Bekende namen, bijvoorbeeld: Trip, 
Dedel, Hope, Bicker, Munter, Geelvinck, 
Van Loon, Six, Bontemantel, Calkoen, 
Coymans, Huydekoper, Bartolotti, vaak 
door huwelijken aan elkaar verbonden. 

Een beeldenstorm over deze schuldige 
grachtenpanden? Eberhard van der 
Laan deed het beter. Hij regelde bij de 
burgemeesterswoning een informatieve 
steen, met bovenaan de woorden: ‘Zolang 
de herinnering voortleeft, is het leed niet 
voor niets geleden’ 

Het nationaal monument slavernijverleden in het Oosterpark, ter herdenking van de afschaffing van de 
slavernij. Kunstenaar is Erwin de Vries.
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Hans Bergmans
In de veelbewogen geschiedenis van onze 
stad neemt Nieuwezijds Voorburgwal 
176-180 een eigen plaats in. 

H
ier stond vanaf eind 16e eeuw brouwerij 
De Hooiberg die gedurende bijna 300 
jaar een belangrijke bijdrage leverde 

aan de Amsterdamse bierproductie en waar 
de kiem lag voor het Heinekenconcern. 
In 1864 kocht de 22-jarige Gerard Adriaan 
Heineken de in zwaar weer verkerende 
brouwerij. Hij maakte er een succes van en 
vier jaar later verhuisde de brouwerij naar 
de Buitensingel, nu de Stadhouderskade. 
In 1870 kochten de broers Gerrit-Jan en 
Martinus Johannus Hulscher de voormalige 
brouwerij en verbouwden die tot een 
bierhuis. Tijdens de werkzaamheden stuitte 
men op een gevelsteen met de woorden Die 
Port van Cleve, en daarmee stond de naam 
van het nieuwe etablissement vast. Met zijn 
opvallende neo-renaissancegevel bracht 
architect Isaac Gosschalk eenheid in de 
voormalige drie percelen. 
De Hulschers waren een dynamisch duo dat hun tijd vooruit was 
en baanbrekende ontwikkelingen in gang zette. Toen verlichting 
nog uit olielampen kwam, introduceerden zij het elektrische 
licht. Van heinde en ver liep men te hoop om dit nieuwe wonder 
van techniek te bewonderen. De broers speelden ook een rol in 
het aarzelende begin van de vrouwenemancipatie. In een tijd 
waarin nette vrouwen niet in een café konden komen, creëerden 
de Hulschers achter het bierhuis ‘Het Tuintje’, waar de vrouwen 
van vaste gasten zich konden terugtrekken. Geleidelijk aan werd 
de aanwezigheid van dames in het bierhuis geaccepteerd, in gang 
gezet door de vrouwen van kunstenaars zoals Breitner en zijn 
vriend Isaac Israëls.
Aan het bierhuis werd een restaurant toegevoegd dat snel een 
benijdenswaardige reputatie verwierf. Brasserie De Poort was 
de democratische verzamelplek van een gemengd gezelschap; 
beurshandelaren, advocaten maar ook arbeiders gebruikten er 
hun maaltijden, gezeten aan lange tafels. Leden van de literaire 
beweging De Tachtigers, zoals Willem Kloos, hoorden ook tot de 
stamgasten. Het restaurant stond bekend om zijn uitstekende 
gerechten en voortreffelijke bediening. De biefstukken hebben 
nog altijd een wereldwijde reputatie en worden opgediend met 

een genummerd certificaat. Beginnend in 1870, is de teller nu 
opgelopen tot bijna 6 miljoen. 
In het aanpalende pand vestigden de Hulschers Bar Bodega De 
Blauwe Parade. De naam verwijst naar het unieke tegeltableau dat 
drie wanden bestrijkt en waarop twee optochten van kinderen, rijk 
en bescheiden uitgedost, een eerbetoon aan keizer Maximiliaan 
brengen. Het oud-Hollandse interieur van de bodega is sinds 
1887 vrijwel ongewijzigd gebleven. In de vorige eeuw werd het 
hotelgedeelte  toegevoegd,
Minder bekend was de wijnhandel die sinds 1875 onder de naam 
Gebroeders Hulscher werd gedreven. Zij importeerden wijnen uit 
heel Zuid-Europa die werden opgeslagen in grote kelders van de 
Nieuwezijds tot aan de Spuistraat. 
Tijdens de bezetting heeft Die Port van Cleve een fiere rol gespeeld; 
dankzij hun gaarkeuken hebben talrijke buurtbewoners zich door 
de hongerwinter gesleurd terwijl ook verschillende verzetsgroepen 
werden ondersteund. 
Elk hotel vernieuwt regelmatig het interieur. Om goed voorbereid 
de toekomst in te gaan heeft Die Port van Cleve het jubileum 
aangegrepen om de kamers opnieuw in te richten met verschillende 
thema’s die de verhalen van de afgelopen 150 jaar weerspiegelen.

De Poort jubileert

Hulscher’s aan de Nieuwezijds Voorburgwal
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Filosofische vrijheidstegels in Amsterdam
Hanna Lantinga

‘Ons is nu het zeldzame geluk ten deel gevallen dat wij leven in 
een staat waarin niets als kostbaarder en dierbaarder wordt be-
schouwd dan de vrijheid’, , schreef de filosoof Spinoza in zijn Tracta-
tus Theologico-Politicus, dat hij in 1670 in Amsterdam liet drukken 
en anoniem publiceerde. 

T
wee jaar daarna werden dichtbij Spinoza’s Haagse woning 
de gebroeders De Witt gelyncht, hij moet het rumoer hebben 
opgevangen en, naar verluidt, deed zijn huisbaas de deur op 

slot om te verhinderen dat Spinoza zijn kortste en ongewoon 
felle geschrift met de Latijnse woorden ‘Ultimi barbarorum’ 
ofwel ‘ultieme barbaren’ bij de Gevangenpoort zou aanplakken. 
Weer twee jaar later werd in opdracht van stadhouder Willem 
III Spinoza’s Theologisch-Politiek Traktaat verboden, tegelijk met 
Leviathan en Philosophia S. Scripturae interpres van zijn tijdgenoten 
Thomas Hobbes en Lodewijk Meijer. Zo is zelfs in de democratische 
Republiek der Zeven Provinciën de vrijheid om zelfstandig te 
denken, schrijven en publiceren tegengewerkt. 

Binnen de Republiek had het zeventiende eeuwse Amsterdam met 
haar wetenschappers, geleerden, drukkerijen en uitgevers echter 
een inspirerende uitwerking op het vrije denken, onderwerp 
van het tegel- en audiotourproject 
dat sinds kort op internet te vinden 
is onder de noemer ‘Vrijheid van 
Amsterdam’. Dit project begon met 
een erflater die geld naliet aan de 
Amsterdamse afdeling van het Hu-
manistisch Verbond teneinde ‘de 
wereld in en rond Amsterdam beter, 
menswaardiger en humanistischer 
te maken.’ Het daartoe ingestelde 
Humanistisch Fonds Amsterdam be-
sloot vier plannen te ondersteunen 
waaronder ‘Vrijheid van Amsterdam’ 
van Nanda van Bodegraven. 
Reden van haar voorstel was om de 
vrijdenkers in de zeventiende eeuw meer 
aandacht te geven dan zij tot dusver 
kregen. Temeer daar er veel aanwijzingen 
zijn dat Amsterdam de Verlichting mo-
gelijk heeft gemaakt en, zei historicus 
Jonathan Israël, bekend van zijn boek 
Radicale Verlichting ‘de tegenkrachten van 
het traditionele denken waren groot.’

Het idee van stoeptegels en audiotour ontstond gelijktijdig in 
onderlinge samenhang. Aanvankelijk wilde zij tegels maken met 
teksten als ‘hier liep Descartes…’ maar mooier bleek een quote van 
de denkers, zo wordt het hele verborgen verleden zichtbaar, het 
lopen èn denken. En loop je al lezend in de denksporen van deze 
filosofen, aldus Nanda van Bodegraven. De ontworpen wandelin-
gen voeren langs plekken, huizen en gebouwen vol geschiedenis 
van het vrije denken. En langs de tien stoeptegels, die ineens vanaf 
november vorig jaar tussen Amsterdamse straatklinkers opdoken, 
met quotes van zeventiende eeuwse filosofen zoals Descartes, 
Spinoza, Locke, Hobbes, Lodewijk Meijer. 
De eerste tegel vinden we in de Dirk van Hasseltsteeg voor nummer 
14 waar het verdwenen huis stond van uitgever Jan Rieuwertsz, 
behorend tot Spinoza’s vriendenkring en vermoedelijke uitgever 
van diens Theologisch-Politiek Traktaat, op de tegel lezen we 
Spinoza’s woorden ‘Ons is nu het zeldzame geluk ten deel 
gevallen...’ 

Dit is pas het begin van audiotour ‘Vrijheid van Amsterdam’ 
waarin zoveel is te zien en overdenken, zoveel denksporen. Dus 
wordt vervolgd.
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Filosofietegel: het leven in de natuurtoestand is eenzaam; 1651, Amsterdam, Thomas Hobbs



Ina Wilbrink

‘We willen een stad zijn waar ie-
dereen in de directe omgeving 
thuis of op het werk zich kan om-
geven door groen. Je kunt binnen 
tien minuten wandelen vanaf je 
huis in een groene openbare om-
geving zijn en je bent in maxi-
maal vijftien minuten fietsen in 
een groot groengebied.’ 

H
et groene toekomstbeeld, 
zoals geschetst in de Am- 
sterdamse Groenvisie 2050, 

klinkt aanlokkelijk. En voor het 
eerst wordt het belang van ‘groen’ 
in de volle breedte benoemd –
voor gezondheid, sociaal welzijn, 
klimaatadaptatie en natuur – en 
uitgewerkt vanuit het nieuwe 
beleidsprincipe ‘groen tenzij…’ 
Duidelijk is wel dat bij realiseren 
van het ‘buurtgroen’ in de directe 
omgeving een groot beroep op 
de zelfwerkzaamheid wordt gedaan, 
al dan niet met ondersteuning van de 
gemeente. Een kleine rondgang leert 
dat veel buurtgenoten in de afgelopen 
Coronamaanden al heftig aan het tuinieren 
zijn geslagen en daarmee het volume aan 
buurtgroen aanzienlijk vergroot hebben. 
Bestaande gevel- en stoeptuinen werden 
opgeschoond en uitgebreid en op vele 
plekken verscheen nieuw groen, soms zelfs 
complete groenpartijen.

De meest verrassende nieuwkomer is wel 
de groenoase op de hoek van Singel en 
Korsjespoortsteeg. ‘Oorspronkelijk was het 
meer een uit nood geboren actie, hoor ik van 
Arie, die werkt bij Het Middelpunt. In de 
Oude Nieuwstraat zetten we in het voorjaar 
al eerder bakken met tulpen neer, later 
ook met planten. Toen vanwege Corona 
alle ‘ramen’ in de straat op zwart gingen, 
hebben we al die bakken tegenover café 

Louis op de gracht gezet, dan kon iedereen 
er nog van meegenieten.’ En dat doen 
ze volop, de stamgasten op het terras en 
alle buurtgenoten die spontaan reageren. 
Sommigen bieden overtollige planten aan, 
een hotel had nog een stel goed bruikbare 
bloembakken. Arie heeft er zo’n aardigheid 
in, dat de bloemenzee al is uitgebreid tot 
aan de hoek van de Teerketelsteeg. 

De straten tussen Singel en Herengracht 
kennen al een langere traditie van groen 
op de stoep en daardoor ook een uitge-
breid netwerk van buurttuiniers en 
supporters. De resultaten zijn zichtbaar, 
maar ook merkbaar aan een verbeterde 
luchtkwaliteit, vinden Eva en Richard, die 
vier jaar geleden een benedenhuis in de 
Langestraat betrokken. Hun prachtige 
stoeptuin is inmiddels uitgebreid naar 
de overkant. Daar vond ook een aantal 
planten uit de geveltuin van een overleden 

straatgenote een liefdevol onderdak. Een 
ander deel van haar ‘nalatenschap’ leeft 
voort in stoeptuinen in de Roomolenstraat. 
Daar lijkt ook de biodiversiteit te verbete-
ren in de vorm van een toenemend aantal 
vlinders en bijen.

Louter goed nieuws over de stand van 
het buurtgroen dus? Helaas niet, want 
de boomstompen op de Herengracht 
brengen ons in één klap terug in de 
actualiteit van verontrustende berichten 
over standaardisatie van de kademuur-
vernieuwing. Ook monumentale bomen 
dreigen daarbij te sneuvelen, met als ge- 
volg een niet te compenseren verlies 
aan groenvolume. Lees het pleidooi in 
Binnenstad nummer 298 voor meer maat-
werk in de projectaanpak. 

https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/
binnenstad/298/iepen.html 
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De stand van het buurtgroen
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Voorbeeld van buurtgroen op het Singel. Buurtgenoot Arie is initiator en draagt zorg voor de planten en bloemen.
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Hans Bergmans

J
arenlang sierde een traditionele gaper de gevel van Dro-
gisterij Het Heertje in de Herenstraat. Totdat deze in 
november 2016 op onverklaarbare wijze verdween. Er volgde 

een verontwaardigde reactie uit de buurt. De eigenaar van het 
pand besloot voor een opvolger te zorgen en vroeg beeldhouwer 
Rein Veldboer een nieuwe te creëren. Twee jaar geleden kon uw 
Buurtkrant het verheugende nieuws melden dat een glanzende 
nieuwe gaper de lege plek weer opvulde. Nu zijn we weer terug 
bij af. Maar deze keer gaat er geen mysterie schuil achter zijn 
verdwijning. Hij heeft het onderspit moeten delven omdat een 
zwarte gaper niet meer acceptabel wordt gevonden. Dat is niet 
alleen de mening van voorbijgangers, ook de buurtbewoners 
hebben er uiteenlopende opinies over. Het personeel van de 
drogisterij voelde zich niet prettig bij deze controverse en de 
gaper verdween uit het straatbeeld. Als compensatie staan 
er nu drie miniatuur gapers in de etalage. Maar er wordt 
nog overwogen om onze gaper in aangepaste vorm terug te 
brengen. Wordt vervolgd?

 EN OPNIEUW VERDWEEN DE GAPER

e

Buurtkrant Zeven zoekt een vrijwilliger die zich met 
de advertenties wil bezighouden. De huidige verant-
woordelijke is toe aan pensionering.  
 
Wie wil het stokje van hem overnemen? 
 
Het werk, dat leuk en afwisselend is, bestaat uit contact 
onderhouden met de huidige adverteerders en, wanneer 
nodig, plaatsvervangers vinden. Daarnaast levert hij/zij 
viermaal per jaar de advertenties aan de ontwerper van de 
krant en verstuurt de rekeningen naar de adverteerders. 
Het advertentie-inkomen is cruciaal voor de financiële 
gezondheid van de Buurtkrant. 

Interesse? Neem contact op met Hans Bergmans. 
hans@wbergmans.nl 020 624 00 34/06 26 90 60 84.

GEZOCHT: VRIJWILLIGER ADVERTENTIES
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Nieuws van stichting !WOON
online cursussen voor bewoners

!WOON biedt gratis online cursussen aan voor bewoners.  
De thema’s zijn o.a.
• een nieuwe bewonerscommissie starten, 
• nieuwsbrieven maken, 
• huurders en eigenaren samen in een complex, 
• introductie digitaal leren en 
• servicekosten

U kunt zich aanmelden via  woon.ucourse.nl.

Ook organiseert !WOON gratis webinars voor bewonersgroepen. 
Aanmelden kan via  wooninfo.nl/agenda. 

conTAcT MeT !woon 

Voor alle vragen over huren en wonen 
kunt u per telefoon of e-mail met ons 
contact opnemen. 
Tel (020) 52 30 110 
E-mail: centrum@wooninfo.nl. 
Check: wooninfo.nl/contact voor onze inloopspreekuren. Deze kunnen wijzigen 
i.v.m. de maatregelen ter bestrijding van het Covid19 virus. 
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GEBIEDSTEAM EN WIJKAGENTEN 
Gebiedscoördinator: 
Sabine van der Snoek 06 20 61 97 74
s.snoek@amsterdam.nl
Gebiedsmakelaars:
Westelijke Grachtengordel (a.i.): Mariette van Wees 
mariette.van.wees@amsterdam.nl     geen telnummer
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

De online viswinkel die bij u thuis bezorgd. 
 

"vanaf 12 juni de Hollandse Nieuwe"
 

www.fishathome.nl
info@fishathome.nl
06- 29 30 04 88

 
Kortingscode: BUURTKRANT7

 
Verse vis, Traiteur, Maaltijden, Kaviaar, Schotels, etc.

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
        HIERONDER VALT:

- Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn  
- Meldpunt overlast centrum:terrassen/horeca/personen  
- Openbare verlichting 
- Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht   
- Reiniging - grofvuil  

Zwerfvuil, parkeren, bestrating:  
stuur via whatssapp een foto naar  06 44440655
Meldpunt Overlast te water - ook voor putzuigdienst/storingen: 
www.waternet.nl - 24 uur per dag  0900-93 94
Overlast te water en gevaarlijke situaties: teamvaren@waternet.nl  
Melden overlast vakantieverhuur: www.overlastvakantieverhuur.nl 
Meldpunt discriminatie 638 55 51 
Meldpunt vliegtuigoverlast 601 55 55 
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) 0800-70 00

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


