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Hans Bergmans

We kunnen ons verheugen in een nieuwe culturele ruimte die onlangs 
op Keizersgracht 84 de deuren heeft geopend. Atelier K84 is een 
multifunctioneel initiatief vooral gericht op Buurt Zeven door het 
organiseren van diverse (culturele) activiteiten voor en ook met 
buurtbewoners. 

Initiatiefnemer, eigenaar en buurtbewoner Maurice Laudy zette 
samen met zijn vriendin Jane Trijzelaar het atelier op als een 
(financieel) laagdrempelige kunstruimte voor een breed publiek. 
Atelier K84 trapte in juli af met de tentoonstelling ‘Hier leeft de 

dag’. Deze succesvolle première toonde het meest recente werk van 
de Amsterdamse fotograaf Lars van den Brink en kwam tot stand in 
samenwerking met Contour Gallery uit Rotterdam. Dit is het eerste 
voorbeeld van het streven van Atelier K84 om een breed scala aan 
wisseltentoonstellingen te houden via samenwerkingen met galeries en 
door eigen programmering. Naast gevestigde namen verwelkomt Atelier 
K84 ook aanstormend talent en kunstenaars die minder makkelijk een 
platform krijgen. Op 10 september opent de tentoonstelling ‘State of 
Mind’, waarin de bekroonde fotografe Renata Dutrée haar geënsceneerde 
portretten laat zien.
Waar mogelijk werkt Maurice ook samen met ondernemende 
middenstanders uit de buurt. Zo geeft De Ware Jacob deze maand een 
aantal wijnproeverijen. Verder wordt het atelier opgeluisterd door 
bijzondere kunstbloemboeketten van buurtonderneming Reflower, ‘de 
duurzame bloemenbieb’.
In de loop van de tijd hebben er in dit pand, oorspronkelijk uit 1650, 
ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. In 1934 werd het pand 
afgebroken en vervolgens in dunne handvormsteen “op oordeelkundige 
wijze verbouwd in den ouden trant”. Tijdens deze restauratie door 
toedoen van bouwinspecteur Eelke van Houten werd de lijstgevel 

vervangen door een rijke 18e-eeuwse halsgevel afkomstig van Zeedijk 9. Dankzij de 
herplaatsing van de oude geveltop werd het Van Houtenpand, Keizersgracht 84, alsnog in 
het Rijksmonumentenregister opgenomen. Tijdens de gedaanteverwisseling moesten de 
stoep en de beletage eraan geloven om plaats te maken voor een garage en vervolgens een 
bedrijfs-/woonruimte. Vele buurtbewoners bezochten deze ruimte toen kapper Nenad 
Martinovic met zijn Studio-i! er 10 jaar lang gevestigd was. De laatste huurder was Berth 
die flamboyante damesmode aanbood. Dit bedrijf uit Hong Kong was echter geen lang 
leven beschoren; ze hadden de pech dat kort na de opening de coronapandemie losbarstte. 
De firma verdween met de noorderzon, o.a. een onbetaalde advertentierekening van 
Buurtkrant Zeven achterlatend. Toen de ruimte ter overname beschikbaar kwam zagen 
Maurice en Jane, in samenwerking met fotograaf Cees Beuzekom, de kans schoon om hun 
idee voor een buurtgeoriënteerde kunstruimte te realiseren.
Naast de wisselende tentoonstellingen die op vrijdag en zaterdag tussen 12 en 18 uur 
voor iedereen te bezoeken zijn, is Atelier K84 open voor lezingen, workshops en andere 
evenementen. Ook wordt overwogen het atelier tijdelijk ter beschikking te stellen aan 
een artist in residence. De ‘paarse wand’ in een hoek van Atelier K84 is gereserveerd voor het 
roulerend werk van jonge talenten. 
Wat na ‘State of Mind’ komt blijft nog een verrassing. Houdt de website www.
atelierk84.com in de gaten! Voor diegenen die suggesties voor projecten of 
activiteiten willen aandragen, benadrukt Maurice dat hij graag openstaat voor 
ideeën vanuit de buurt.
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WAAROM KUNST?

OM NIET AAN HET 
ALLEDAAGSE TE 

STERVEN...

   Waaierhek

Maurice in Atelier K84; op de achtergrond een expositiewerk  
van Lars van den Brink

De Dametjes

Atelier K84:  een verrijking van de buurt
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Krabbels
RATJE, het leven van een Naamloze 

                           

Ik werd van de week hartelijk genood voor 
een finissage in galerie Hooffzaak op de 

Haarlemmerdijk. Het herinnerde me aan een 
vernissage, uit een grijs verleden, in dezelfde 
galerie.
Normaal gesproken mijd ik het soort geën-
sceneerde samenkomsten met zure wijn 
en zoete babbels, zonder oog voor het 
geëxposeerde. Maar dit keer was ik enthou-
siast want Ratje Prins van Hooff werd in het 
zonnetje gezet. 

Ratje, de naam zegt het al, was een onopval-
lend, rasloos, kortharig bruin viervoetig 
juffertje van Spaanse afkomst. Ze werd ge- 
boren, in een hol in Andalusië en nog vóór 
ze de bolero kon dansen, werd ze geadop-
teerd, kreeg een luchtdoop en belandde in 
het centrum van Amsterdam waar haar adop-
tiemoeder een bruine, roerige kroeg dreef. 
Ratje bleek al snel een hartenbreker en tuk 
op amoureuze aanbidders en lekkere hapjes. 
Het geluk wilde dat mevrouw JP een besten-
dige liefdesverhouding kreeg met mevrouw 
MvH, vermaard om haar creatieve veelzij-
digheid en allesomvattende hondenliefde. 
Terstond kreeg de viervoeter een dubbele 
achternaam alsof in de adelstand verheven 
en kreeg de rol van Prinsesje toebedeeld 
in Theatergroep Tender, een collectief van 
acteurs en mimespeler, die op de straat of 
drukke sociale plaatsen optraden. Gezeten 
op een robijnrode zetel, met een hertenge-
wei in plaats van kroontje, bekeek ze haar 
hofhouding met de air van een gestroom- 
lijnde hazewind. Begrijpelijk een inspiratie-
bron voor de teken- en schildergrage vingers 
van MvH. Kortom Ratje leed een gevierd, 
blakend gezond leven tot op een stille land-
weg het wapen van het menselijk diersoort 
haar op zo’n manier in de kreukels rijdt dat 
dierenartsen het ergste vrezen. Maar geluk-
kig met liefdevolle zorg, stromen fanmail 
en haar onbeteugelde levensdrift komt ze er 
bovenop, al moet ze één poot missen. 

De neerslag van de levensgeschiedenis werd 
met een vernissage in de galerie met woord 
en beeld gevierd. In grote getale stroom-
den de fans toe. Daar zat ze, genietend van 
de grote belangstelling, zelfverzekerd en 
wankelvast en maakte zelfs een driepotig 
luchtsprongetje toen haar een hele worst 
werd geserveerd. Daarna leende ze zich als 
koningin tussen haar hofdames voor een sta-
tiefoto.

       augustus 2021

Tot ziens in StadsdorpBuurt7!

Marijke Winnubst  STADSDORP NIEUWS
   StadsdorpBuurt7

              

 www.stadsdorpbuurt7.nl  |  aanmelden@stadsdorpbuurt7.nl   |  06 234 68 635

 • Thuis in de Buurt

Ondanks Corona is Stads-
dorpBuurt7 actief! Op deze 

vaste plek in de buurtkrant 
vind je nieuws hierover. Voor 
de meest actuele informatie 
is het echter handig om je op 
te geven voor de verzendlijst 
voor het StadsdorpNieuws, dat 
regelmatig aan alle stadsdorpers 
wordt verstuurd. Dat kan via  
aanmelden@stadsdorpbuurt7.nl, 
dan ben je automatisch stads-
dorper. Bellen kan ook, naar  
06 234 68 635, dan krijg je 
Janneke aan de lijn. Kijk voor 
meer informatie op onze website  
http://www.stadsdorpbuurt7.nl

 Wandelen is een geliefde activiteit 
in Coronatijd. Ook wij wandelen zeker 
twee keer per maand naar verschillende 
bestemmingen, in kleine groepjes 
van wisselende samenstelling. Op 
deze verzendlijst staan bijna veertig 
wandelliefhebbers. 

 Er staat een bijeenkomst op stapel 
in de Westerkerk (waarschijnlijk) op 16 
november, waar  gebiedscoördinator 
Sabine van der Snoek en gebiedsmakelaar 
Rinke Oostra met ons in gesprek gaan 
over de openbare ruimte. Met een 
feestelijk tintje uiteraard.
 
 Ook komt er in de Westerkerk, als de 
persconferentie op 13 augustus geen roet 
in het eten heeft gegooid, een geweldig 
dansfeest : 

Dansen in de Wester,  
donderdag 30 september  

van 15.00 – 19.00 uur.  

Samen met het Danspaleis, de Westerkerk 
en alle stadsdorpen in Amsterdam-
Centrum zette ons stadsdorp dit op 
touw. Het feest is  toegankelijk voor alle 
stadsdorpers in het Centrum, je mag 
je buren meenemen. Maar aanmelding 
is verplicht. Meer informatie op onze 
website.

 Buurt 7 heeft, elke laatste maandag 
van de maand, een buurtborrel met 
eventueel eten daarna. Dit bestond al lang 
voor er sprake was van een stadsdorp, op 
vele plekken zijn we al geweest. 
Eind juli waren we op een nieuwe locatie 
met tuin: De Twee Grieken, Prinsenstraat 
20. Het was een proef, van weerszijden, 
die beviel. Dus zetten we dit, gedurende 
dit jaar, voort op dit adres.
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Hanna Lantinga

Jaren geleden wandelend in 
mijn nieuwe buurt zag ik 
hekken. Talloze hekken. 
Gekmakend zoveel hekken je al 
wandelend langs de grachten-
huizen ziet. Niet alleen hekken 
langs de stoeptreden om niet te 
vallen, sommige steken zomaar 
uit de muur. Zinloze versier-
selen…?

D
eze versierselen blijken 
waaierhek te heten. Pas na 
een intensieve zoektocht 

op internet kwam ik dat woord 
tegen, diep weggestopt in het 
artikel Stoephekken van Theo 
Rouwhorst in Binnenstad van 
april 2010, geïllustreerd met 
zes tekeningen en een foto van 
de vierkantige en krullerige 
gedaanten die een waaierhek kan aannemen. ‘Kleine, haaks op 
de gevel staande smeedijzeren hekwerken’ is de definitie en hij 
bespreekt de stijlen door de eeuwen heen. Geeft voorbeelden zoals 
het waaierhek in Lodewijk XVI stijl bij Brouwersgracht 92 en de 
empirevorm uit begin 19e eeuw bij Herengracht 2. Vanaf circa 
1825 ontstaan kwartronde hekjes die als een waaier uit de muur 
openklappen naar het trottoir. Ja, een echte waaier! Je herkent ze 
direct. In de tweede helft van de 19e eeuw verschijnen seriematig in 
fabrieken gemaakte hekken en daarna weer handgemaakte in art 
nouveau en Amsterdamse Schoolstijl. Aldus Rouwhorst. 

‘Als je het weet, zie je het’ riep een buurtbewoner. Maar niet over 
de fraaie waaierhekken in onze prachtbuurt, met deze woorden 
attendeerde ze mij op de pas verschenen nietjes naast keldergaten 
op de Herengracht. Zij beschreef ze als lelijk en plomp, maar 
wel grachtengroen geverfd. Schrale troost. De passende kleur 
verdoezelt niet hoezeer hun logge vorm afwijkt van de sierlijke 
waaierhekken rondom. 
De VVAB was meteen gealarmeerd. Ze bleken in het kader van het 
project meer voetgangersruimte op de grachten begin 2020 met vergun-
ning geplaatst te zijn op de oneven zijde van de Herengracht tussen 
Vijzelstraat en Amstel en zonder vergunning bij vier panden in 

onze buurt tussen de huisnummers 51 en 171. Volgens de VVAB 
liggen momenteel bij de gemeente drie voorlopige alternatieve 
ontwerpen van gemeentelijk hoofdontwerper Sprietsma die in een 
ver verleden ‘als een kleermaker maatpakken’ wilde ontwerpen 
voor de Amsterdamse openbare ruimte, hopelijk nog steeds. 
Bewoners kunnen ook een ontwerp indienen. Niettemin vreest 
de VVAB dat vervanging van de nieten, die evenals waaierhekken 
voetgangers moeten behoeden voor neerstorten in een keldergat, 
op de lange baan geschoven wordt. 

Volgens Rouwhorst dienden waaierhekken indertijd om karren en 
koetsen op afstand te houden, keldertrappen te beschermen en als 
erfscheiding, maar ook als ‘prestigehek’. Schitterend voorbeeld uit 
deze eeuw zijn de waaierhekken bij Brouwersgracht 76, gemaakt 
door een hedendaagse kunstenaar en waarin alle functies verenigd 
zijn: erfscheiding, bescherming tegen vallen en een statement. 
Hekken waarop twee mannen met hun dochter zitten, vrolijk rond 
klauteren, er overheen hangen, springen en rustig een boek lezen. 

Daarom buurtgenoten: weg met de stoepnieten, vervang ze door 
traditionele of door originele en in ieder geval door stijlvolle 
waaierhekken! 

Moderne versie van een waaierhek

Waaierhekken
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Els Willems

Wie kent niet de boomposter Red Mij, of de raamposter Voor en 
Na? Fraaie iepen met weelderige kroon, die na herplant vervan-
gen zijn door een kleiner soort met de naam New Horizon(!). 

M
et posters, raadsadressen, overleg, technische adviezen 
en zo nodig juridische procedures probeert de Werkgroep 
Behoud Beeldbepalende Bomen, deel van het Comité Westelijke 

Grachtengordel, de gemeente zover te krijgen de vernieuwing van 
kadewanden uit te voeren met behoud van bomen, waaronder de 
soms 70 tot 100-jarige iepen. 

Een gesprek met Laurentien Kok en Petar ter Bergh Duric, 
gedreven leden van deze werkgroep, geeft nieuwe inzichten. Hun 
acties reiken verder dan het Unesco Werelderfgoed. Immers in heel 
Amsterdam is sprake van achterstallig onderhoud van bruggen 
en kades. Een aannemer kan wel een ‘lege’ kade willen hebben, 
de gemeente behoort te eisen, dat de bomen blijven staan. Wat in 
onze buurt gebeurt zal cruciaal zijn voor de rest van de stad, want 
hier gebruikte methoden zullen waarschijnlijk ook elders worden 
toegepast. 

De hittestresskaart klopt niet meer sinds de kap van alle bomen 
op de oneven zijde van het eerste rak van de Herengracht en de 
noodkap van (uiteindelijk) drie bomen op de Leliegracht.  Dat had 
anders gemoeten en ook gekund als de gemeente meer kennis had 
gehad en minder in paniek was geraakt. Tweemaal een kort geding 
eind 2020 heeft twee monumentale bomen aan de Leliegracht 
niet kunnen redden, maar een beroep op de WOB maakte wel 
duidelijk hoe weinig stukken er aan het besluit ten grondslag 
lagen. Slecht onderbouwde vermeende onveiligheid, bleek de 
hoofdreden voor de beoogde noodkap. De rechter ging hierin 
mee. Een 100-jarige boom met schimmel, niet op de kadewand 
maar op de sluis, sneuvelde na een volgende zitting tenslotte ook. 
Menigeen denkt dat kades door bomen kapot gaan. Het blijkt 
omgekeerd! Boomwortels houden alles bij elkaar, zoals bevestigd 
is door onafhankelijke deskundigen. Waar kades ingestort zijn, 
zoals aan de Grimburgwal, stonden geen bomen, daar waren wel 
manoeuvrerende boten.

Als kapvergunningen niet gepubliceerd worden en bewoners in 
plaats daarvan een brief krijgen, dan   is het inroepen van hulp bij 
het maken van bezwaar soms te laat, zoals aan de Herengracht. 
Geen bomen, wel een damwand, die er al een tijdje zit. Deze zomer 
wordt begonnen, maar de vraag is hoe? 
Er zijn alternatieve methodes mogelijk, voorbeelden in Schiedam 

en Utrecht laten dat zien. In Amsterdam is heus niet alles anders! 

Gelukkig wordt er wel wat bereikt. Er zijn tientallen kap-
vergunningen ingetrokken en er is een convenant getekend. Online 
is er elke twee weken overleg met boomdeskundigen, constructeurs 
en ingenieurs en er zijn presentaties over cultuurhistorische 
waarden. Hopelijk is de haast niet de vijand van het goede, en is 
obsessieve aandacht voor veiligheid geen reden voor nog meer 
damwanden.

Wel is geld welkom voor juridische en andere adviezen, gaarne dus 
uw bijdrage op de rekening van Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt 
(met ANBI status), NL03 INGB 0004 8718 88 o.v.v. Gift Bomen, 
kan ook met Ideal of Credit Card via de website van Wijkcenrtrum 
d’Oude Stadt.nl/doneren.
www.effekappenou.nl  / www.comite-westelijke-grachtengordel.nl

Effe Kappe Nou!
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Marijke Winnubst

De tiny house-boot van 33 vierkante 
meter, waarop ze ook drie kinderen groot 
bracht, wordt, door de bloemenhaag van 
overburen met groene vingers, steeds 
minder zichtbaar; in tegenstelling tot 
onze buurtkrant, die met de eigenzinnige 
beeldtaal van Ingrid de Groot (Amster-
dam, 1958) hoe langer hoe méér schwung 
krijgt. Zelf duidt ze haar pro deo fotobij-
drage met: het moet een beetje wrikken 
en schuren …

H
aar eerste studie en broodwinning van 
apothekersassistente was een optel- 
som van toevalligheden, maar haar 

tweede bonafide beroep van fotojournalist 
is een bewuste keuze, hoewel het al in haar 
DNA geschreven stond: een oma, die ver- 
dienstelijk tekende en schilderde, een vader 
én grootvader waren amateurfotografen. 
Ouders, overtuigd sociaal-democraat, 
waren met de wereld begaan. Ook zij is op 
haar veertiende activistisch, demonstreert 
voor welke rechtvaardige zaak dan ook en 
roert zich in het maatschappelijke debat van comité’s en milieu-
organisaties. Ook schreef ze voor een regionale krant, tot ze op 
zekere dag méér wilde: Het moest vastgelegd op beeld, niet amateuris-
tisch, maar professioneel.
Dus rond haar veertigste, dompelt zij zich vier jaar onder (1999-
2003) in de meest uitlopende aspecten die de HBO-opleiding 
van de Fotoacademie Amsterdam te bieden heeft en studeert af 
in de richting journalistiek, documentair en portret onder de 
bezielende leiding van de fotojournalist Joost van den Broek, 
die vele prijzen wint met zijn geëngageerde fotowerk voor de 
serieuze pers, waaronder de Volksrant, waar Ingrid zes maanden 
stage loopt. 
Het was niet alleen een uitmuntende leerschool voor 
vakbekwaamheid en artistieke inzichten (nog met nostalgisch 
fotopapier, filmrolletje en de magie van de doka) maar de 
vondst van een structuurformule die de storende drukte in haar 
hoofd wist te temmen en disciplineerde. Orde en netheid loont, 
komt de creativiteit en productiviteit ten goede en maakt het 
dagelijkse leven een stuk aangenamer. 
Met haar specifieke maatschappelijk bewustzijn zwermt ze de 
laatste 20 jaar niet alleen door de straten van onze stad maar 

door heel Europa en ver daarbuiten om, in het bijzonder, 
meer begrip te kweken voor de miljoenen daklozen, (oorlogs-en 
economische) vluchtelingen en ongedocumenteerde ontheemden, die ook 
bij de familie horen en onder de Rechten van de Mens vallen. 
Met de camera schetst ze hun werkelijkheid en schuwt daarbij de 
vluchtelingenkampen in Libanon en Noord-Irak niet. 
Haar verhalen achter de nieuwsfoto’s zijn ondergebracht bij het 
fotopersbureau Hollandse Hoogte/ANP zodat we soms een foto 
met haar signatuur in de serieuze pers tegenkomen. 

NIEUWSGIERIG NAAR MEER?  
60 foto’s uit haar oeuvre zijn te zien in de expositie Prachtige, 
Krachtige Mensen in de weekenden 28-29 augustus en 4-5 
september 2021 van 13.00 tot 17.00 uur in Ateliers 2005, Van 
Weerden Poelmanlaan 4, Amstelveen (bereikbaar via de Farmanlaan 
en parkeren bij het gebouw). OV-bus: uitstappen halte Hueseplein.   
Op zondagmiddag 5 september tussen 15:00 – 16:00 uur een 
presentatie over haar ervaringen. Er is dan ook gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 

Ingrid de Groot geeft Workshops in beeldverhaal, basiskennis, straatfotografie en reportage. 

Ingrid de Groot:  fotojournalist
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Januari 2019. Vluchtelingen leven onder erbarmelijke omstandigheden in de omgeving van Duinkerke. 
Dagelijks proberen de vluchtelingen via de haven van Duinkerke naar het Verenigd Koninkrijk te komen. 
Velen denken dat de asielprocedure daar eerder leidt tot een verblijfsvergunning. In de tijd dat de 
mensen zonder papieren wachten op een kans de oversteek te maken, worden zij door verschillende 
hulporganisaties geholpen te overleven. Het zijn voornamelijk vrijwilligersorganisaties die voedsel en 
hulpgoederen komen brengen. 

                 Expositie Prachtige, Krachtige Mensen
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Ina Wilbrink

‘Onze buurtgeschiedschrijving verplaatst zich van de gevel naar de straat’, 
zo werd in deze krant al eerder opgemerkt. Passend in die trend vraagt 

het jubilerende COC door middel van Stolpersteine aandacht voor negen 
lesbische en homoseksuele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een 
ervan is geplaatst op de stoep van Singel 65, het laatste woonadres van Willem 
Arondeus (1894-1943), beeldend kunstenaar, schrijver en verzetsstrijder. 
Arondeus was een eigenzinnig man die al vroeg ‘uit de kast kwam’ en zich 
tijdens de bezetting fel tegen het nazibewind keerde, illegale pamfletten 
uitgaf, persoonsbewijzen vervalste en een leidende rol speelde in de aanslag 
op het bevolkingsregister. De aanslag lukte, maar vrijwel de hele groep 
werd opgepakt en na een schijnproces gefusilleerd. Vlak voor zijn executie 
vroeg hij zijn advocate: ‘Zeg de mensen dat homoseksuelen niet per definitie 
zwakkelingen zijn’. 
https://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/willem-johan-cornelis-arondeus 

Buurtbewoner maakt foto na plaatsing ‘Stolpersteine’ ter hoogte 
van Singel 65. Een project van kunstenaar Gunter Demnig.
Sinds 1992 plaatst de kunstenaar messing gedenkstenen van 
10x10x10cm voor de huizen waar slachtoffers van het Nationaal-
socialisme tijdens en rond de Tweede Wereldoorlog voor het 
laatst hebben gewoond. Op dit adres heeft tot 1 april 1943 
verzetsstrijder Willem Arondeus gewoond. Op 1 juli 1943 werd 
hij in Overveen gefusilleerd. 
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 Nieuwe Stolperstein

Stemmen Centrum Begroot 
Waarschijnlijk heeft u de enveloppe met stemcode al ontvangen. Tot en met 
9 september 2021 kan het nog, stemmen op één of meer plannen voor de 
buurt, via de website www.centrumbegroot.amsterdam.nl 
Het stadsdeel selecteerde  39 haalbare plannen uit de door bewoners en 
ondernemers ingediende ideeën.
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N U T T I G E  N U M M E R S

GEBIEDSTEAM, POLITIE EN WIJKAGENTEN 
Gebiedsteam: 
Westelijke Grachtengordel Rinke Oostra
r.oostra@amsterdam.nl  06 12 64 19 95 
Nieuwezijds Voorburgwal e.o.: Yoran Kluvers  
y.kluvers@amsterdam.nl   06 18 52 84 23
Damrak Nieuwendijk: Osman Demirci
o.demirci@amsterdam.nl  06 30 06 79 83

Politie ter plaatse: 0900 8844
Noodgevallen: 112

Wijkagenten:
Koepelkwartier: Hermanjan Jansen   
hermanjan.jansen@politie.nl   06 22 94 41 19
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
        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


