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Groot Waterloo Amstelveldbuurt    Leidse/Wetering       Buurt Zes
Onafhankelijke uitgave van en voor bewoners van de vier buurten:

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

Meer groen is in, toch  zien we veel gezonde bomen verdwijnen door kadeherstel, wegonderhoud of zelfs vanwege overlast van vogelpoep of 5G.
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Activiteiten van K l e u r * P l a a t s
in Wijkcentrum d’Oude Stadt. Zie pagina 5

Van de     edactie
Tijdens het ‘oude normaal’ kondigde de Binnenkrant allerlei  
voor buurtbewoners interessante culturele evenementen aan.
Maar nu rept alleman: “Onder voorbehoud van de officiële 
Corona-maatregelen”. Veel is digitaal te beluisteren/kijken, 
maar we snakken allemaal naar het echte samen beleven.

Deze buurtkrant wordt samengesteld op het wijkcentrum. 
Op de voordeur staat ‘gesloten’. Wel rinkelt regelmatig de 
telefoon en rammelen bezoekers (met mondkapje) aan de 
deur. Zo houdt de redactie contact met het leven op straat.
Met vele gemeenteambtenaren heeft de gezellige 
Binnenkrant een goede relatie. We bepalen zelf wat 
‘promotie’ en wat ‘nuttige informatie’ is. Aandacht/reclame 
voor lokale ondernemers ligt soms best wel gevoelig.
We zijn erg blij met de bijdrage in de druk- en 
verspreidkosten van onze sponsoren.  Hartelijke dank!

VOOR                             NA

Meldplicht voor dataverzamelaars
Camera’s en sensoren in de openbare ruimte moeten vanaf 
1 oktober 2021 worden gemeld. Deze meldplicht geldt voor 
alle professionele partijen, zoals bedrijven, overheden en 
(onderzoeks)instellingen die data (gegevens) verzamelen. 
Amsterdam wil als eerste Nederlandse gemeente regelen dat 
Amsterdammers inzicht hebben in hoe, waar en welke gegevens 
over hen verzameld worden in de openbare ruimte. 

Amsterdam houdt de meldingen bij in een zogenoemd 
sensorregister. Dat is het plan van het college.
Amsterdam staat op het standpunt dat Amsterdammers zich 
zoveel mogelijk onbespied in de stad moeten kunnen begeven. 
De meldingsplicht en het sensorregister maken voor iedereen 
inzichtelijk welke gegevens er over Amsterdammers verzameld 
worden, ook door de gemeente. 
De inspraak over het plan start 1 maart 2021.

Bedrijven en de gemeente pakken met wifi-trackers signalen op 
van mobiele telefoons. Er zijn ook digitale reclameschermen met 
een camera. De bedoeling is dat ze een specifieke advertentie tonen 
op basis van gezichtskenmerken van voorbijgangers.
De meldplicht geldt voor alle dataverzamelaars van professionele 
partijen. Sensoren die de overheid gebruikt voor de openbare orde 
en opsporing zijn daarvan uitgezonderd.
De meldingsplicht is één van de 18 acties die zijn aangekondigd 
in de Amsterdamse Datastrategie. Uitgangspunt is dat data 
alleen verzameld worden als dat nodig is. De meldingsplicht 
en het register leiden tot meer transparantie over wie welke 
data verzamelt. Via het publiekstoegankelijke register kunnen 
Amsterdammers contact zoeken met degene die data verzamelt. 
Ook kunnen ze een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder, 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Momenteel houden we al een 
register bij. Dat dient als basis voor een uitgebreider register met 
ook de apparaten van professionele partijen.

www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/
meldplicht-dataverzamelaars/

Nog even geduld. Straks zijn we, net als de rest van de stad, weer open.

Beste lezer, 
 
Wij zijn twee laatstejaars Culturele Antropologie studenten aan 
de Universiteit van Utrecht. Voor onze bachelor-scriptie doen wij 
onderzoek naar de ervaring van (de afwezigheid van) toerisme 
gedurende de COVID-19 pandemie in Amsterdam Centrum. 
We willen graag bewoners interviews betreffende dit onderwerp. 
Het is voor ons belangrijk om ervaringen van mensen te 
verzamelen. Heeft u tijd/zin om ons hierbij te helpen? 
Alvast heel erg bedankt! 
 
Anouk van der Moolen en Eva Baart

a.vandermoolen@students.uu.nl
e.c.m.baart@students.uu.nl

        Schiphol vraagt een vergunning aan op grond van de Wet
        natuurbescherming. De minister publiceerde hierover een 
        ontwerpbesluit (www.rvo.nl/uov-wet-natuurbescherming).
        Hierop kunt u t/m 29 maart reageren met een zienswijze. 

Royal Schiphol Group N.V. vraagt de vergunning aan voor 
luchtgebonden en grondgebonden activiteiten. Dit zijn onder meer 
jaarlijks 500.000 vliegtuigbewegingen van groot vliegverkeer. 
Deze activiteiten kunnen invloed hebben op Natura 2000-gebieden.

U geeft een zienswijze door op het ontwerpbesluit als u de natuur 
wilt beschermen. U kunt bijvoorbeeld niet als reden geven dat u 
zelf last heeft van het geluid. Of van de werkzaamheden die voor 
het project nodig zijn.

www.rvo.nl/vergunning-airport-schiphol

Wijkcentrum d’Oude Stadt gered voor 2021

In december besloot de gemeenteraad eenmalig € 18.000 
uit te keren en voorkwam daarmee dat het wijkcentrum 
halverwege 2021 de huur niet meer zou kunnen betalen.

Stadsdeel Centrum had eerder in 2014 al alle betaalde medewerkers 
wegbezuinigd. De vrijwilligers slaagden er desondanks in de 
dienstverlening aan bewoners(groepen) deels in stand te houden.
Vergaderruimte, informatie, creativiteit, aktie, ondersteuning, 
debat, recycling, overleg, rustpunt, inburgering, gesprek, knutsel, 
ontplooiing, internet- en printfaciliteit, ontmoeting en meer.

Maar vorig jaar besloot het stadsdeelbestuur opeens een einde te 
maken aan de ruim 60-jarige relatie met het wijkcentrum. 
Een lid van de stadsdeelcommissie: “Tegengeluid is prima, maar 
daarvoor heb je geen eigen ruimte nodig. Desnoods huren ze maar 
een zaaltje”.
Uiteraard diende Wijkcentrum d’Oude Stadt bezwaar in tegen dat 
kortzichtige besluit. De uitslag van de bezwaarprocedure is op dit 
moment nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het voortbestaan in 
2022 en verder ongewis is. We zijn in overleg met de gemeente 
over een structurele financiering vanaf 2022 waarbij buiten kijf 
staat dat tegenspraak mag.

www.oudestadt.nl/hoorzitting-bezwaar-subsidiestop/



2 Groot Waterloo

Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt

Tijdelijk enkel digitaal
www.bewonersraad1011.amsterdam

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

Maart   6 , 8 Vrouw, 13 , 15/17 Stemmen, 20 Equinox, Noroez, 21 , 22 Aarde, 28 , 29 Holi   April  1 Grapje, 3 , 4 , Pasen, 12 , 
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Verduurzaming in De Halve Wereld
In de binnenstad is te weinig rustige openbare ruimte voor vogeltjes om in de aarde 
te kunnen scharrelen. Het Wertheimpark, het enige openbare park in het centrum, 
is klein. Elke centimeter telt, de vele, uitbundige geveltuinen in Nieuwmarkt- en 
Waterloopleinbuurt zijn daar getuigen van. In de Plantagebuurt is het, mede door de 
kenmerkende voortuintjes en postzegelparkjes een lust om te wandelen. 

Bewoners zoeken creatieve oplossingen voor meer groen. 
In De Halve Wereld is een prachtig plan om de gevels te vergroenen. Het past 
helemaal in de plannen van de gemeente, het Knowledge Mile Park voor de Wibaut-
as en sluit aan bij het Amstel-IJ-park voor vergroening van de Valkenburgerstraat. 
Het wordt gefinancierd vanuit Centrum Begroot.

De Halve Wereld is het sociale woningbouwcomplex tussen Jonas Daniël Meijerplein 
en Waterlooplein, achter het Joods Historisch Museum. Ymere is de trotse eigenaar. 
Voor wie meer wil weten van de verduurzamingsplannen van De Halve Wereld: 

www.dehalvewereld.nl/werkgroepen/duurzaamheid/

Op het Waterlooplein bevinden zich in de plint MacBike, STERK 
en San Giovanni, daarboven zijn de woningen. Het dak van dit 

pand is trouwens al sinds 2005 een groen dak met olivijn en sedum.

Aan het Jonas Daniël Meijerplein is in de plint de MDHG met een 
dagopvangplek en op de hoek van het A.S.Onderwijzerhof Asmara, 
daarboven de woningen. Ook op dit platte dak olivijn en sedum om 

het fijnstof weg te vangen.
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Reikhalzend keken veel buurtbewoners 
uit naar een proef met een knip in de 
Weesperstraat vanaf 15 maart 2021. 
Geen autoweg meer dwars door de stad als 
verbinding tussen gebieden ten noorden en ten 
zuiden van Amsterdam.  
Uit onderzoek blijkt dat het aandeel 
doorgaand autoverkeer, dus verkeer zonder 
bestemming in het gebied, ongeveer 50% is 
van het totale verkeer Met de proef van 8 
weken wil de gemeente ervaring opdoen met 
een autoluwe stad en hoe de autoweg kan 
veranderen naar een aangename stadsstraat. 

Helaas is op 4 februari bekendgemaakt dat de 
proef niet doorgaat. Door Corona en andere 
omstandigheden lijkt het niet mogelijk de 
effecten goed te meten. Misschien gaat de proef 
door in mei/juni of zelfs pas begin 2023.
 

 
Bewoners zijn teleurgesteld over het uitstel. 
Al jaren pleiten zij voor een verkeersluwe 
Wibaut-as. Metingen van Stichting 
Milieudefensie tonen dat de as bij de top van 
vervuilde straten zit. Bij de plannen voor 
Amsterdam Autoluw hebben bewonersgroepen 
de wensen en ideeën duidelijk overgebracht 
en in de groep Amsterdammers voor Autoluw 
Nu vechten veel organisaties voor een snellere 
omslag naar een beter leefklimaat. 
Ook deskundigen en specialisten en vele 
politieke partijen in Amsterdam doen al jaren 
voorstellen om de verkeersbarrière om te vormen 
tot een verblijfsstraat waar bewoners, bezoekers 
en studenten en werken graag komen. Sinds 2001 
kijkt de gemeente al naar maatregelen om het 
autoverkeer op de Wibaut-as te verminderen ten 
gunste van leefbaarheid en luchtkwaliteit. 

Trekkers rondom de Weesperstraat: publieksgebouwen, 
pleinen en parken en onderwijs en zorg..
Bron: Weesperstraat strategie voor verblijfsstraat, Stipo 
consult in opdracht van Stadsdeel Centrum, 2013s

De pilot Knip is een mogelijkheid om de praktijk 
van een meer autoluw Amsterdam te verkennen. 
De verkeersweg splijt de buurt, de Weesperstraat 
doorsnijdt de woonwijken aan beide zijden. 
Mensen vluchten snel uit de straat weg als ze 
er niet moeten zijn. In en om de straat zitten 
pareltjes met stille plekken, groen, culturele 
voorzieningen, waterkanten, monumenten. 
Maar in de Weesperstraat zelf merk je dat 
niet. Wat je wel merkt zijn de vele studenten 
en onderwijsinstellingen in de straat, maar de 
verkeersstraat roept geen warm beeld op van 
een attractief studentenleven. Bewoners en het 
samenwerkingsverband Knowledge Mile werken 
op veel manieren om de sfeer in en om de straat 
te veranderen, met groenplannen en andere 
inrichtingen. Maar de echte doorbraak moet 
komen door minder verkeer.

 

verbeelding: Ruben Vroman, BoemanFx

Bewonersgroepen willen een woonbuurt waar 
beide zijden weer bij elkaar horen met de 
Weesperstraat als aangename stadsstraat en als 
hart van de buurt. Een straat die recht doet aan 
de ligging midden in Unesco werelderfgoed, 
een straat die past in het stedelijk weefsel van de 
binnenstad van Amsterdams. 
Prettig wonen, goed studeren en veilig ademen, 
dat zijn de toekomstwensen.

bron: De Deuren open, visie op de Plantage/
Weesperbuurt, Stipo consult en Uhrhahn Urban Design 
in opdracht van Stadsdeel Centrum, 2013 

Weesperstraat midden in Unesco Werelderfgoed

De Pilot Knip gaat alleen over het weren van het 
doorgaande verkeer door de stad. Alle locaties in 
de binnenstad blijven bereikbaar, al zal er soms 
een andere route nodig zijn. En het doorgaande 
verkeer kan de ring pakken.

Voorafgaand en tijdens de pilot worden de 
verkeerseffecten, de milieukwaliteit en de 
geluidhinder gemeten. Dit onderzoek geeft de 
positieve en negatieve effecten. 
Een kentekenonderzoek geeft belangrijke 
informatie. Goede voorlichting aan autobezitters 
in Amsterdam (het autobezit in de binnenstad is 
laag, slechts 30%) en rondom Amsterdam, kan 
verkeersgebruik en keuzes beïnvloeden. Betere 
doorstroming van OV en fiets zijn belangrijk. 
Met aanvullende knips wordt extra drukte door 
sluipverkeer in woonwijken voorkomen en het 
wordt op veel plekken rustiger. Tegelijkertijd 
wordt er gewerkt aan een stedenbouwkundige 
visie voor de oostelijke binnenstad, met 
afwegingen en keuzes vanuit vele aspecten. 

Bewonersgroepen willen actief bijdragen aan 
informatie door te berichten over de wensen 
en ideeën van bewoners en bedrijven. Het plan 
is om de komende maanden twee maal een 
huis-aan-huis krant te maken, een Knipkrant 
met wenkend perspectief voor een schonere, 
stille en vooral groene Wibaut-as met een 
gezond leefklimaat waar de gehele stad van kan 
genieten. De tweede krant geeft de ervaringen, 
de lessen en een doorkijk met aandachtspunten 
en aanbevelingen. Voorlopig richten de bewoners 
zich op de pilotperiode in mei of juni 2021.

Marijke Storm

Pilot Knip Weesperstraat knippert
Oude Schans met kunst op de brug Anita Mizrahi

Onderstaande plaatjes zijn een artist impression, gemaakt door Sanne Horn in opdracht van de Knowledge Mile. 
Zij tonen hoe de gevels er uit gaan zien als de vergroeningsplannen gerealiseerd zijn. (zie: http://sannehorn.nl/)

De ambitie van het 
    Amstel-IJ-park 
   reikt mijlen verder. 
     Elke gevel- of
  daktuin, plantsoen 
    of snipper groen
 is meer dan welkom.

www.amstel-ijpark.amsterdam
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Vragen over de herinrichting: omgevingsmanager Ron van Leeuwaarden: r.van.leeuwaarden@amsterdam.nl Vragen over de Waterloopleinmarkt:  marktbureau@amsterdam.nl

Na vele jaren van voorbereiding en overleggen en 
verkennen van  toekomstkansen is het dan zover: 
de spades zijn in de grond. In oktober 2020 is het 
werk gestart, het zal 1,5 jaar duren. 

In de eerste fase is het deel tussen Zwanenburgwal 
en Houtkoperssdwarsstraat aan de beurt. De markt 
is verplaatst richting Mozes en Aaron kerk en naar 
de Amstelkant van de Stopera.  In juli 2021 is de 
oplevering van het 1e deel. Daarna volgt er een 
tweede verschuivng van de markt.

Het is een hele operatie want het idee was dat de 
markt moest doordraaien tijdens de werkzaamheden 
(door Corona is dit in de praktijk anders). Belangrijk 
punt is ook om de overlast voor bewoners rondom 
het plein te beperken en de aanvoer en afvoer van 
goederen en materialen in dit drukke deel van de 
binnenstad goed te regelen.   

De vernieuwingen zijn ook ondergronds, met nieuwe 
waterleidingen, riool en afvalopslag. Belangrijk punt 
is een betere grondwaterbeheersing op het plein zelf 
en minder windval vanaf de Zwanenburgwal door het 
planten van extra bomen. Een boeiend onderdeel van 

de vernieuwingsplannen is de vergroening van het 
plein, met gezonde bomen in een goede boomspiegel. 
Er komen drie typen iepen. De vernieuwde markt 
krijgt naast de ‘gewone’ marktplaatsen ook maximaal 
34 plaatsen met een opslagbox. 

Vooraf en tijdens de herinrichting lopen er intense 
communicatielijnen met marktkooplieden, bewoners 
en direct betrokkenen. Over praktische zaken rond 
de uitvoering is eind 2020 een Bewoners Contact 
Uitvoering ingesteld. Omwonenden ontvangen 
regelmatig een nieuwsbrief en vanaf 19 januari is er 
op dinsdag van 10 tot 11 uur een inloopspreekuur in 
de directiekeet Zwanenburgwal ter hoogte van het 
stadhuis.

Nog even en dan krijgt Amsterdam een aantrekkelijk 
en bezoekersvriendelijk plein erbij, midden in de 
stad, naast de Stopera, met een heerlijke markt 
en straks ook met 5.000 m2 nieuwe functies op 
de begane grond van het Stadhuis. Een boeiende 
ontmoetingsplek om te slenteren, grasduinen, terrasje 
pakken in de zon en inspiratie op te doen. 

Marijke Storm 

Markt Waterlooplein krijgt nieuwe jas

VOOR            NA

Bewoners Rapenburg geven 378 
gedeporteerde Joden uit hun straat een 
plek in Holocaust Namenmonument.
In de straat Rapenburg woonden ten 
tijde van de tweede wereldoorlog veel 
Joodse families. In de periode 1940 tot 
1945 deporteerden de Nazi’s 378 Joodse 
inwoners uit deze straat naar de kampen 
Auschwitz, Sobibor en Mauthausen. 75 jaar 
later voelt de straat nog steeds de impact 
van deze gruwelijke periode. 
Daarom is een groep bewoners het initiatief 
gestart om met de hele straat ervoor te 
zorgen dat de stenen van alle 378 bewoners 
geadopteerd worden in het Holocaust 
Namenmonument onder de naam: ‘Heel 
Rapenburg Draagt Een Steentje Bij’. 

Door het verspreiden van brieven en 
flyers worden medebuurtbewoners 
gevraagd mee te doen met het initiatief. 
Op beeldschermen in de straat en op een 
Facebook-pagina is het aantal actuele 
geadopteerde namen af te lezen.

Het Holocaust Namenmonument 
is momenteel in aanbouw aan de 
Amsterdamse Weesperstraat. Een belangrijk 
element van het ontwerp is, dat de naam 
van ieder Joods, Sinti en Roma Holocaust 
slachtoffer wordt gegraveerd in een 
individuele baksteen in de muur. 

Iedereen kan één of meer namen op het 
monument adopteren. Met 50 euro adopteer 
je een steen met een naam. Het geld wordt 
gebruikt om het monument te bekostigen en 
educatieve projecten op te starten. 
Op dit moment zijn 94 namen door de 
bewoners van Rapenburg geadopteerd. 
De bewoners die meedoen krijgen een 
raamposter. 

“Inmiddels zie je de hele straat volhangen 
met poster en de reacties zijn heel positief”, 
aldus Lisa Ross-Marcus, bewoonster en 
initiatiefneemster. “Ik zou het fantastisch 
vinden als andere straten dit initiatief 
overnemen.”.

Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij

Een deel van de Waterloopleinmarkt staat 
tijdelijk aan de zonnige Amstelzijde. 

Dit tot groot genoegen van zowel 
de bezoekers als enkele uitverkoren 
markthandelaren.
Natuurlijk spelen ook hier wind en regen 
parten, maar als de weergoden genadig zijn, 
laten de zonnestralen de geredde (recycle) 
schatten (unica) volkomen tot hun recht 
komen. Vlak voor afgelopen Kerst trof ik 
hier de prachtigste, zorgvuldig gesorteerde, 
wintercollecties aan.

Hopelijk blijft deze plek voor de markt ook 
na de renovatie behouden.

PS

Zonnige zijde Stopera aan de Amstel
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Foto’s: Guido Frankfurther, Anne Noordijk, Marijke Storm, Paul Spoek, Devon de Koning en ‘Artist Impression’

Jodenbreestraat



           Tip: Doe je boodschappen zonder plastic op de woensdag-bio-markt Sweelinckstraat/Albert Cuyp                Verander de wereld.  Begin meteen.!
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Jeugd in de buurt
Hoewel we staan te trappelen om weer activiteiten voor 
en met de jeugd te organiseren in de buurt, houden we nu 
de maatregelen aan die ook voor de scholen gelden, en dat 
betekent dat we voorlopig even niets organiseren.
Collega Daan Burger is wel iedere maandag van 15:30 - 
16:30 uur in speeltuin de Waag te vinden.

Voor signalen of vragen mogen ouders hem altijd bellen. 
Individuele afspraken zijn nog wel mogelijk. Stel er is thuis 
weinig mogelijkheid om lessen te volgen, dan kunnen wij 
als Boomsspijker daar een ruimte voor beschikbaar stellen, 
waar kinderen op afspraak even aan school kunnen werken. 

Een ommetje maken
De Boomsspijker biedt aan 
samen een ommetje te maken: 
een wandelgesprek. Met of 
zonder je hond. Een frisse neus 
halen of elkaar iets moois laten 
zien in de buurt.

Kun je niet wandelen, dan is een 
afspraak voor de deur mogelijk 
voor een praatje op 1,5 meter 
afstand of een raamafspraak. 

Aanmelden bij ‘Wandelman’, 
Pim van Galen, 
pvgalen@dock.nl,  
020-626 4002.
Je maakt dan een afspraak met 
Monique, Arlinie, Daan, Hamid of Pim.

Weggooien is zonde! 
Nieuws over het Repair Café
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om in de 
Boomsspijker elke eerste maandag van de maand een 
Repair Café inloop te organiseren. Houd de Nieuwsbrief in 
de gaten! Gelukkig vindt een aantal van de acht reparateurs 
het ook leuk om thuis aan een reparatie te beginnen.
WEGGOOIEN IS ZONDE! Oók in coronatijd!

Heeft u een defect apparaat dat u graag een tweede leven 
gunt, voor uzelf of voor een ander, geef het af in de 
Boomsspijker!

U kunt maximaal twee apparaten afgeven:
- maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur aan de bar
   of op kantoor naast de bar
- schoongemaakt en in een tas
- u voorziet apparaat én tas van naam, telefoonnummer, 
  en bij voorkeur mailadres
- u vermeldt met een briefje op het apparaat wat er mogelijk
  aan mankeert.
- hebt u een mailadres dan graag al deze gegevens ook
  mailen aan Monique Pheijffer
- u krijgt bericht als het klaar is

Weggooien is zonde is de lijfspreuk van de mensen die 
aan het Repair Café verbonden zijn. Zij vinden bovendien 
repareren heel leuk! Zij zijn echter geen professionals!

Heeft u een nog nauwelijks gebruikt apparaat dat defect 
is, en u bent bon of garantiebewijs kwijt, of die is recent 
verlopen? De winkelier of fabrikant heeft dan soms toch de 
plicht om nog tot reparatie of vervanging over te gaan. 

Meer informatie bij de Consumentenbond of Radar.

U kunt contact opnemen met Monique Pheijffer, 
mpheijffer@dock.nl

Even bellen:
Pluspunt, woonspreekuur, woningnetspreekuur

Heeft u hulp nodig? Of een vraag over of idee voor de 
buurt? Laat het ons dan weten dagelijks 9-17 uur via ons 
telefoonnummer, 020-626 4002. 

Pluspunt op afspraak mogelijk
Vanwege de Corona maatregelen gaan het Pluspunt en 
Financieel Café in de Boomsspijker niet door. U kunt op 
afspraak langskomen voor Pluspunt in de Witte Boei, op 
donderdagen 9.30-11.30 uur. U kunt een afspraak maken 
via het  algemene hulpnummer, 020-557 3338 (CentraM), 
of mailen via info@centram.nl.  

Woonspreekuur op afspraak
Het woonspreekuur in de Boomsspijker is op 
woensdagmiddag tussen 14.00-17.00 uur, maar wel op 
afspraak. U kunt !WOON bellen naar 020-523 0110 of 
mailen naar centrum@wooninfo.nl, of kijk op  
www.wooninfo.nl/contact/centrum/

Woningnetspreekuur 
Zoekt u een (andere) woning? Heeft u hulp nodig bij het 
reageren op woningen via Woningnet en wil u graag dat wij 
u hierbij helpen en het u leren zelf te doen?
Elke maandag tussen 09:30-11:30 is er Woningnet-
spreekuur in De Boomsspijker. 
U kunt op afspraak langskomen. 
Belt u vooraf naar !Woon via 020- 523 0110.

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
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Gratis toegankelijke pianoconcerten 
(met gelegenheid tot vrijwillige bijdrage achteraf) 

Op de eerste zaterdag van de maand 12:15u - 12:45u 
in de Waalse Kerk, Walenpleintje, (OZ Achterburgwal)

Op de laatste zaterdag van de maand 
in de Oranjekerk (bij het Sarphatipark).

Ivm Corona is reserveren verplicht via 
reserveringen@24preludia.nl

Meer informatie op: 24preludia.nl

Open Toren Dag 2021 gaat online
Op zaterdag 20 maart zijn vanaf 10.00 uur 
360 graden foto’s van Hans van der Vliet te zien 
via de website www.opentorendag.nl

Zo kunt u toch nog ‘corona-proof’ 
genieten van vergezichten 
uit vele historische en hedendaagse 
torens in Amsterdam. 

Stichting HeenenWeer is een paar jaar geleden in 
de Pijp/Rivierenbuurt opgericht om met behulp van 
vrijwilligers oudere bewoners binnen hun eigen buurt in 
elektrische autootjes te vervoeren. Dat initiatief kan ook 
in het centrum. Daarom worden bestuursleden gezocht 
voor een nieuwe stichting HeenenWeer Centrum.

1 Euro kost bij HeenenWeer een kort ritje naar vrienden, 
winkel of bibliotheek in de eigen buurt. Na het succes van de 
HeenenWeer in de Pijp/Rivierenbuurt wordt het mogelijk om 
de HeenenWeer uit te breiden naar heel stadsdeel Zuid en 
stadsdeel Centrum.
Op het ogenblik wordt er een vervoersvisie geschreven voor 
Amsterdam waarin de HeenenWeer als onderdeel wordt 
meegenomen. Als de gemeenteraad ermee akkoord gaat en 
fondsen ter beschikking stelt kan een pilot gedaan worden in 
o.a. het centrum. De bedoeling is om lokale stichtingen op te 
richten die de HeenenWeer in Centrum op gaan zetten.

Gezocht
Voor de op te richten nieuwe HeerenWeer stichtingen wordt 
nu allereerst gezocht naar bestuursleden. De reeds bestaande 
stichting HeenenWeer zal fungeren als overkoepelende 
vereniging. Dankzij hun ervaring kunnen zij de lokale 
stichtingen met raad en daad bijstaan. Hun draaiboek ligt al 
klaar! In een volgende fase wordt gezocht naar chauffeurs 
en planners. Wil je bestuurslid worden? Geef je dan op via: 
Ana Todorovic via: a.todorovic@amsterdam.nl. Lees 
hier meer over de uitbreiding van Heen en Weer: www.
stichtingheenenweer.nl/heenenweer-in-amsterdam

    www.stichtingheenenweer.nl

020 - 626 4002
www.dock.nl /locaties/boomsspijker/

Glaskunstenaar Carl van Hees maakte in de laatste maanden van 2020 
speciaal voor deze vitrines dertig maskers van poeder- en granulaatglas. 
Zijn maskers bedekken echter geen gezichten en houden ook geen virussen 
tegen, maar het zijn gezichten op zichzelf geworden. Sterker nog, het zijn 
kleurrijke abstracties van gezichten. De ontwerpen zijn geïnspireerd op 
oude Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse tradities met hier en daar een 
vleugje Modernisme, Fauvisme en Kubisme. 

www.kunstencultuurcentrum.nl

Huis De Pinto
Sint Antoniesbreestraat 69

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

maandag t/m zaterdag van 13:30 tot 17:00 
https://huisdepinto.nl/ 

Breekbaar - Fragile   Dertig maskers van glas. In de buitenlucht te bezichtigen. 
Een bijzondere vitrine-expositie van Carl van Hees in de Sint Antoniesbreestraat 

Kijk ook eens hiernaar en verzamel mee!
www.opnieuw.nu/beeldbank-in-wording/
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bewonersraad1011.amsterdam
Het zal wel nog enige tijd duren voordat we weer samen 
kunnen vergaderen. De website blijft nu de enige manier 
om met elkaar in contact te staan. Daarom zijn we 
opzoek naar bewoners uit de Nieuwmarkt- en Groot 
Waterloo-buurt die een bijdrage willen leveren aan deze 
site. Dat kan op allerlei manieren.

De bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo had het idee 
voor een website om te communiceren met buurtgenoten. 
Met nieuwtjes, aankondiging van de vergaderingen van de 
bewonersraad en wat nog meer speelt in onze buurt. 
De website bewonersraad1011.amsterdam is inmiddels 
weer een paar jaar in de lucht. Het is de site van, voor en 
door bewoners uit de Nieuwmarkt- en Groot Waterloo-buurt.

Doe mee
Wij zoeken buurtbewoners die willen helpen met de site. 
Dat kan door nieuwtjes te melden, foto’s, tekeningen etc. 
te maken, berichtjes te schrijven, of de site te vullen en 
functioneler te maken. 

Ideeën?
De site is nog steeds in opbouw. We werken met WordPress 
en de mogelijkheden zijn oneindig. Geef aan Cliff van Dijk 
door wat u goed vindt, beter kan en wat u mist.

U kunt zich melden via: cliffvdijk@gmail.com

Heen en Weer

Joods Historisch Musem 
expositie Waterlooplein tot 5 april
Alle locaties van het Joods Cultureel Kwartier zijn tot en met 
2 maart gesloten. We hopen je daarna snel weer te kunnen 
ontvangen. Tot die tijd bieden we online evenementen aan en kun 
je terecht op het Joods Virtueel Kwartier. 

https://jck.nl/nl/agenda/evenementen
 https://jck.nl/nl/agenda

V



                          Het natuurlijke weten is aangeboren en heeft duidelijke wetten.            Synthetische wetten verstikken de samenleving zoals plastic verpakkingen dit doen.

5Binnenk

12 uur striptekendag 2021
Zondag 4 April van 10:00 tot 22:00 uur

in wijkcentrum d’Oude Stadt
Kerkstraat 123, Amsterdam (bij Leidsestraat)

Binnen 12 opeenvolgende uren 
een strip verzinnen en tekenen op 12 pagina’s

Er is plaats voor 6 deelnemers
Mee doen en koffie/thee is gratis

Aanmelden tot 2 April
visiblevoice.nl@gmail.com

Textiel Atelier Tot op de Draad met Henriette Kuypers 
voor kleding maken en herstellen 
Vrijdags van 11:30 tot 13:15 uur 
Aanmelden bij: hajet1962@gmail.com 

Tekenen en schilderen op recycle materialen 
met Corina Teunissen van Manen 
Dinsdags van 14 tot 16:30 uur 
Aanmelden bij: visiblevoice.nl@gmail.com 
 
Healthy Pleasures met Vidary 
op de laatste zondag van de oneven maanden. 

Vanaf 16 uur inloop met oefeningen van de vrolijkste en 
aangenaamste modernste Taoist: Steven Russell, uit London op 
video www.BareFootDoctorWorld.com 

Vanaf 18 uur zelfgemaakte vegetarische gerechten delen en 
bespreken. Aanmelden bij; vidary.koster@gmail.com

Na afloop Tarot en astrologie advies met Sophie 
Aanmelden bij: sophiechaldean@live.nl

Kleur*Plaats in d’Oude Stadt

Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een Centrum voor 
Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum 
d’ Oude Stadt is van en voor bewoners die het woon-, 
werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. 
Loop binnen, mail of bel als u daar ideeën over hebt, 
of hulp nodig hebt. 
Onze ruimte staat ter beschikking voor 
bewonersgroepen en buurtinitiatieven.
Voor openingstijden, nieuwsbrief en meer info zie: 

www.oudestadt.nl

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

Openstelling Wijkcentrum d’Oude Stadt
Het wijkcentrum is binnenkort weer open voor inloop. 
Houdt onze website en de overheidsmaatregelen in de gaten.
Wij zijn altijd bereikbaar via email en telefoon. 
Voicemail wordt altijd beantwoord.

Zaalgebruik door bewoners
Wilt u onze ruimte gebruiken voor vergaderingen of 
bijeenkomsten? Dat kan 7 dagen in de week, zowel 
overdag als ‘s avonds. Bewonersgroepen, verenigingen, 
maatschappelijke organisaties enz.  zijn welkom.
Vanwege de Corona maatregelen is de capaciteit beperkt 
tot 7 deelnemers (met daarnaast een eventuele vrijwilliger). 
Vooraf reserveren moet. Daarvoor kunt u mailen naar 
wijkcentrum@oudestadt.nl

Help mee het wijkcentrum open te houden. 
Van archiveren, stukkiesschrijvers, administratieve hulp, 
gasten ontvangen, zaalreservering regelen of activiteiten 
organiseren. 

Stuur een mailtje naar secretaris@oudestadt.nl

www.facebook.com/wijkcentrum.doudestadt/
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Expositie

Heritage at Risk | ICOMOS | UNESCO
Amsterdam staat op de Icomos ‘Heritage at Risk’-lijst 
vanwege megasteigerdoekreclame. In december ontving 
de Werkgroep Buitenreclame van d’Oude Stadt van 
Icomos een drukproef van het rapport over 2016-2019.

Omdat Amsterdam tegen de afspraken met Unesco in, 
in 2018 megasteigerdoekreclame weer toeliet in het 
Centrum, is de stad -na alarmmeldingen van de Werkgroep 
Buitenreclame bij Unesco-, wederom op de oneervolle 
vernieuwde internationale lijst ‘Heritage at Risk’ van Icomos 
vermeld. Icomos is het adviesorgaan van Unesco. 
Het rapport zal begin 2021 in boekvorm beschikbaar zijn.
Het goede nieuws is dat wethouder Ivens in september 
jl. besloot om definitief te stoppen met de omstreden 
steigerdoekreclame. In oktober heeft Amsterdam dit besluit 
aan Unesco Parijs gemeld.

Achtergrond
Het Heritage@Risk-programma werd onderschreven door 
ICOMOS-leden op de Algemene Vergadering in Mexico in 1999. 
Het doel van deze rapporten is om bedreigde erfgoedplaatsen, 
monumenten en sites te identificeren, typische casestudy’s en 
trends te presenteren en suggesties te delen voor het oplossen 
van individuele of wereldwijde bedreigingen voor ons cultureel 
erfgoed.

Kring Inclusief Denken
 Het is een gelegenheid om in een kring te oefenen in het 
bedenken van volledige oplossingen, met zelfregulerende 
circulaire toepassingen. Zonder schuttingen om kwijt te 
kunnen raken waar we even geen plek voor hebben. (1). 

Oefenen in het opsporen van onvolledige ideeën kan heel veel 
bijdragen aan gezond herstel. De Kring Inclusief Denken krijgt 
als doel onze hersenen te benutten, zo iets als een notenkraker 
(2), om te zien wat er achter of in de woorden schuilt. Taal vormt 
gedachten die weer de beleving van al onze werelden vormen (3). 
Iets wat duizenden jaren in herhaling is, maakt het nog niet meer 
waar. In wezen weten we allemaal van nature dat onze basis 
behoeften voor ons allemaal het zelfde zijn (4) en dat onrecht de 
oorzaak is van onvolledige ideeën (5).

Voorlopig zal het schriftelijk, (via email) plaats vinden op vrijdag 
ochtend tussen 10:30 en 11:30 uur. 
Schriftelijk aanmelden bij Kleur*plaats, Kerkstraat 123 hs

(1) The storry of stuff: www.storyofstuff.org
(2) Read all the Books by C. Suarès
(3) Jane Roberts: Seth spreekt. De eeuwige waarde van de ziel. 
(4) Marshall Rosenberg: www.NonViolentCommunication.com
 (giraffentaal)
(5) Ethica van B.d. Spinoza In de vitrines en aan de muur voorlopig origineel werk 

uit de collectie van Corina Teunissen van Manen. 

Oud wijkcentrum voorzitter Hijn Bijnen is in Suriname overleden.
Ooit raadslid voor de Kabouters, Nieuwmarkt-activist, mede-
oprichter Bond Voor Dienstplichtigen en sinds 1993 fotograaf.

Bevlogen stadsgenoot Jeroen Verhulst is gelukkig nog onder ons.
Onlangs ontving hij van de gemeente een erespeld als waardering 

voor zijn inzet voor de leefbaarheid op de Oostelijke Eilanden

Van wantrouwen naar vertrouwen
Donderdag 4 maart 16.00 - 17.30 uur 

 
Kennisnetwerk Amsterdam organiseert een digitaal stadsgesprek 
over het herstellen van het vertrouwen in de overheid.
 De Toeslagenaffaire, protesten in het land, aardbevingen in 
Groningen: zomaar enkele voorbeelden dat ‘de overheid’ soms 
meer wantrouwen opwekt dan vertrouwen. 
In de frontlinie hiervan staan professionals van gemeenten, 
woningcorporaties en welzijnsorganisaties, die dagelijks dit 
wantrouwen meemaken en het kwade ten goede moeten keren. 

In dit eerste Stadsgesprek in de reeks ‘De menselijke maat’ 
gaan we op zoek naar praktische oplossingen hoe Amsterdamse 
buurtprofessionals dit vertrouwen kunnen herwinnen. 
Met o.a. Ombudsman Arre Zuurmond, 

            Aanmelden via: www.kennisnetwerk-amsterdam.nl

Wat doen we om blij te blijven in deze transitie tijd, samen van pop 
tot vlinder worden en geduldig onze lieve Natuur haar tijd gunnen? 
Ja, dansen en lachen en luisteren naar vogels, de wind, de bomen.
Steven Russell: “Versterk het vertrouwen in de eigen kracht door 
focus op de achter-binnenkant van je schedel. Deze is verbonden 
met de ruggengraat, waar de tijdloze kracht van je Wezen ligt.” 
Ook volgens de Inca en Maya traditie ligt je toekomst achter je. 
Jane Roberts’s boek ‘Seth Spreekt’ geeft ruimte/herinnering aan al 
dat wonderbaarlijke multidimensionale leven dat we zijn.



6

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

  Sarah Corbett geeft gratis online-cursus handwerken voor rustig en effectief actie voeren:             https://alison.com/course/introduction-to-gentle-craftivism

Amstelveldbuurt Binnenk

www.stadsdorputrechtsestraat.nl/sus
Ontmoeten, spel en samen eten

www.artacasa.nl

Lili 2021
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Waar is deze steen te zien?
Oplossing pagina 15

EXPOSITIE ‘ALTIJD LENTE’
Kunst is een balsem voor de ziel.

van 26 maart tot 26 april 2021

Thecla Renders 
schilderijen

Babette Hofstede 
papieren vogels

Joëlle Wehkamp 
schilderijen

Uit de Nieuwsbrief Buurtplatform De Nachtwacht

Lieve buurtgenoten van het Amsteleiland,
 
Zo wordt het gebied wat de Nachtwacht
als buurtplatform bestrijkt in het formele 
Gemeentelijke jargon wordt genoemd. 

Sinds dit jaar heeft De Nachtwacht een nieuw bestuur, een 
nieuwe website en nieuwe email adressen. 
Meer informatie en ook het actuele nieuws uit de buurt kunt 
u vinden op onze website https://n8w8buurt.nl
 
Bruiste de stad nog van leven en waren er veel activiteiten 
in het begin van het jaar 2020, zo rustig is het na maart 
geworden. Geen evenementen, geen overgrote drukte van 
goedkoop toerisme. 
De enige uitzondering was een korte maar heftige opleving 
van dat toeristen in de zomermaanden.

Hoe mooi was onze stad in de eerste maanden van 
het voorjaar zonder auto’s langs de grachten. Een 
stadswandeling maken was een feest en we konden genieten 
van de schoonheid die deze stad zijn inwoners geeft.

Op het gebied van overlast is het door alles wat ten gevolge 
van de overheidsmaatregelen niet meer kon of niet meer 
mocht heel rustig geworden. Misschien wel te rustig. 
De stad maakt nu in deze donkere maanden van het jaar 
een uitgestorven indruk. Opnieuw met een uitzondering 
namelijk die van een paar van de afgelopen weekenden. 
Moge 2021 u brengen wat u wenst. 

 Met hartelijke groeten,
Paul Hanraets, Omar Yagmur, 

Raf Verbruggen, Jan Westerink

Portretten en verhalen van buurtgenoten zijn te vinden op.

www.degezichtenvanamsterdam.nl/ 

Het zijn niet altijd de Jongeren die vernielen
Jonge mensen krijgen heel vaak, zo niet altijd, de stempel op 
gedrukt dat ze vandalen en vernielzuchtig zijn. 
Echter, het tegendeel is ook nu weer bewezen.

Bij het Amstelveld waar een paar jaar geleden een boom op de 
woonboot viel door de hevige storm, probeert de buurt het stukje 
groen wat daar is achtergebleven te beschermen. Stokken moeten 
voorkomen dat de jonge boompjes en aanplant worden vertrapt. 
Iedereen respecteert dit stukje groen en zelfs honden doen er niet 
hun behoeften.

Echter, de buurtbewoners die in de nabij omgeving wonen zien 
vanuit hun ramen dat (en nu komt het:) een ouder persoon sinds 
een geruime tijd de ‘beschermingsstokken’ omtrapt en ze uit de 
grond trekt. Men vraagt zich af wat deze oudere persoon bezielt om 
de boel te vernielen? Laten we hopen dat dit miezerig persoontje 
zeer snel psychische hulp krijgt. Want als je je frustraties gaat 
botvieren op planten en de stokken dan ben je niet in orde.

Namens de Groenliefhebbers

Dit fietsenrek nabij de Amstesluizen is soms onbereikbaar 
als iemand zijn/haar auto te strak parkeert tegen de electrakast. 
Het rek hoeft enkel maar een slag te draaien en het probleem is 

opgelost. Ruim 10 jaar probeer ik dit voor elkaar te krijgen, 
maar tot op heden zonder resultaat.                                Louise

Drukkerij Joachimsthal nu in de Kerkstraat 389

In De Duif is het al tijden wel erg rustig. Mogen op 10 maart hier 
de saxofoons van het Amstel Quartet weer eindelijk eens klinken?

https://stadsherstel.nl/cultuuragenda/

Buiten dromt een menigte met bierbakfiets en geluidsinstallatie.
Lang niet zo druk als tijdens Koningsdag of Canal Parade,
maar Bistro Nel was er deze keer niet erg gelukkig mee.

Foto: Cor van Weele

Challenge voor impact ondernemers
Ben jij een Amsterdamse impact ondernemer die werkt aan 
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen of ben je bezig 
met een businessplan? Doe mee aan de challenge Boost je 
Buurt ! De ondernemers met de meeste potentie winnen een 
ondernemersprogramma ter waarde van €2.500 en maken kans op 
een aanvullend ontwikkelbudget van €2.500, €5.000 of €7.500. 
De inschrijving eindigt met de finale op 17 juni.

Ook in Amsterdams groeit het aantal ondernemingen die werken 
aan een betere leefbaarheid en het welzijn van de bewoners. Met 
deze challenge willen we dit ondernemerschap verder versterken.
We zoeken per stadsdeel 3 à 4 ondernemers die werken aan 
maatschappelijke uitdagingen. De selectie vindt plaats aan de hand 
van criteria zoals de mate van impact en het verdienmodel.

www.amsterdam.nl/boostjebuurt

Artacasa Kerkstraat 411

Eén van die zeldzame weken dat de maandagse plantenmarkt 
verstek laat gaan. Een hele week pret voor mens en hond zonder 

die vieze zoute blubberprut zoals in de omringende straten.
Inmiddels staan de krokussen op springen en maken vele 

buurtgenoten hun geveltuintjes ‘lente-klaar’. De kinderen vinden 
alles prima en spelen op het Amstelveld in alle seizoenen. 

De ouderen kunnen weer terecht met Jeu des Boules en markt.
Nu nog de café’s en terasjes en het leven kan beginnen. 

Bij hittegolf was het driehoekige fonteintje bij het Weteringcircuit 
een lustoord voor de jeugd om te baden, spetteren en modderen.

De laatste jaren was het een keurig aangeharkt plantsoentje. 
Maar wie weet? Speeltuin UJ Klaren heeft uitbreidingsplannen. 

Tijdelijke uitbreiding terrassen verlengd t/m 31 oktober
Ondernemers die al een tijdelijke vergunning hebben, hoeven 

niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Alle ondernemers krijgen 
individueel bericht over de voortzetting van hun tijdelijk terras. 

Daarnaast blijft het mogelijk om een nieuwe of gewijzigde 
aanvraag in te dienen.

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Voor agenda,verslagen en berichten zie:
amstelveldbuurt.wordpress.com

Iedereen is welkom, maar de ruimte beperkt



Vrouwen, ook blij en sterk leven?    Doe dan mee met de ‘Ice Women Amsterdam’.                                            Info: laura@wimhofmethod.com

7Binnenk ant 93  Lente 2021

De ontmanteling is begonnen

VOOR                                                                 NA
                  Hartje winter ‘Grote Voorjaarsschoonmaak’ kadewanden             Pal voor komst van sneeuw en ijs

PALEIS VOOR VOLKSVLIJTBRUG

Vrijdagmiddag vind ik in mijn brievenbus de mededeling 
van de Directievoerder Civiele Constructies Stadswerken 
Amsterdam. dat komende maandag om 7 uur alle planten-
bakken verwijderd moeten zijn i.v.m. reiniging van de kade.

Moet mijn loopplank ook opzij? Mag ik een parkeerplaats tijdelijk 
gebruiken voor al mijn potten en bakken? De bewuste ambtenaar 

is telefonisch niet bereikbaar voor nadere informatie. Eerst een 
mailtje (zie boven) en dan beginnen met sjouwen en vegen. Ook 
een oude buurvrouw is het hele weekend aan het werk. Zij heeft 
nog veel meer plantenschoon dan ik. Gelukkig assisteren twee 
sterke buurjongens haar. Zondagavond ben ik nog lang niet klaar 
als de duisternis invalt. Vroeg naar bed en de wekker gezet.

Maandag vertelt een opzichter dat de werkploeg pas woensdag 
komt. Ze zijn nu bezig op de Reguliersgracht. Niet alle zware 
bakken hoeven opzij. Als ze er maar goed bij kunnen. Dat valt 
dan wel weer mee. De spuitploeg blijken geschikte kerels. 
Een  buurman betreurt de vernietiging van de unieke schattige 
muurbloempjes. En dan weer alles terugzetten en handen wassen.

Piano/vleugel Sarphatistraat 1

Fanfare Toeters & Bellen

Gun de Nicolaas Witsenkade platanen hun natuurlijke 
ontplooiing. Ook beter voor mens, vogels en lucht.

Januari                                     Februari

Prikkeldraad op bouwschuttingen

Voor de Satelliet wacht niet de sloopkogel. 
De ontmanteling gebeurt door New Horizon 
die urban mining principes ontwikkelde, 
waardoor alle gebouwonderdelen hergebruikt 
gaan worden. Op een later moment realiseert 
RE:BORN met deze onderdelen een compleet 
nieuw gebouw elders in Amsterdam. 

Klaas Knot, president van DNB: “Bouwen aan 
onze toekomst betekent dat we hier de komende 
maanden iets demonteren, maar tegelijk zorgen 
we ervoor dat we een sociaal maatschappelijke 
bestemming iets helpen opbouwen. Hiermee 
willen we een impuls geven aan de dialoog over 
de circulaire economie.”

New Horizon zoekt uit welke onderdelen van 
een gebouw nog goed te gebruiken zijn en geeft 
die een nieuw leven. Oprichter Michel Baars 
is tevens de oprichter van het Urban Mining 
Collective. Daarbij aangesloten zijn onder andere 
ABN AMRO, Grant Thornton, Stiho, Rexel en 
het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en 
Ecologie (NIBE).

RE:BORN streeft naar een gebouwde omgeving 
die voortdurend herboren moet kunnen worden en 
herontwikkelt verouderd en leegstaand vastgoed. 
Directeuren Saman Mohammadi en Niel 
Slob waren als studenten gefascineerd door de 
leegstaande kantoren. Geïnspireerd door lego en 
de evolutie in de natuur vonden ze dat dit anders 
moest. 

Aanvraag omgevingsvergunning openbare 
ruimte Frederiksplein voor het plaatsen van 
een kunstwerk voor een periode van 3 jaar, 

08-01-2021. Dossiernummer Z2021-C000113;
Dit is een kennisgeving. In een latere fase van 
de procedure kunt u een zienswijze indienen, 
of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure 
geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken 
schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het 
besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij 
een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen 
worden ingediend, vanaf het moment dat een 
ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Besluit verlenen tijdelijke Ontheffing Object (NT2021-000078 DNB Singelgracht)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft een tijdelijke 

ontheffing object verleend voor het plaatsen van vier dekschuiten en vier beunbakken in de 
Singelgracht te Amsterdam tot en met 25 juni 2021. 

De vergunning kon worden verleend op grond van de geldende regelgeving.

Het bezoekerscentrum annex geldmuseum 
van de Nederlandsche Bank op de hoek 
Frederiksplein/Sarphatistraat is vrijgekomen.
In afwachting van een nieuwe eigenaar staat 
de begane grond vol met vleugels en piano’s.

Ook deze voormalige dependance van de bank 
is uitbundig uitgerust met beveiligingscamera’s 
op alle hoeken en daken. De entree is tijdelijk 
geblokkeerd door werkzaamheden aan het 
riool. Althans zo riekt het hier. Een wellicht 
vooroorlogse stalen reuzenpijp, bestaande uit 
tientallen korte stukken, bijeengehouden door 
honderden moeren en bouten, kruipt vanaf het 
Oosteinde onder de Sarphatistraat door en buigt 
dan af richting Amstel. 
Zou het dan toch een restant zijn van het oude 
Paleis voor Volksvlijt?

Eindelijk gaat het zwaarbeveiligde 
bankkantoor omgebouwd worden tot een 
uitnodigend pand met openbare binnentuinen. 
De komende jaren oogt het hier echter 
ontoegankelijker dan ooit.

Hier stond aan de westzijde van het plein een 
stalen klimrek van Aldo van Eyck. 

 Het verdween, omdat sommige
    ouders beklemmingsgevaar

         vreesden  voor hun kindje.

Later knutselden rollerskaters
 van pallets en oud hout hier een heuse ‘ramp’. 

Voor enkele omwonenden een ramp voor de oren.

De komende drie jaar wordt dit pleintje 
opgefleurd met een kunstwerk. Is er al een 
ontwerp of mogen we hierover mee discussiëren 
(onder genot van koffie/koek en borrel na)?

Wat mij betreft komt er een muziekkapel. Net zo 
een als er op het Thorbeckeplein heeft gestaan.
En natuurlijk inclusief optreedcontracten met 
verschillende fanfare-corpsen 

PS

Vooral voor gepensioeneerde werklieden is het 
een heerlijk tijdverdrijf toe te kijken hoe de jonge 
garde bouwvakkers een grote klus aanpakken.
Liefst in een groepje om commentaar te geven en 
oude herinneringen op te halen.
Helaas belemmeren de hoge bouwschuttingen elk 
uitzicht. Pottenkijkers blijkbaar niet gewenst.

Ook voor kwajomgens zijn bouwplaatsen heel 
aantrekkelijk. Vooral voor spannende avonturen.
Maar daar is ook aan gedacht. Drie rijen scherp 
prikkeldraad gecombineerd met een hele batterij 
beveiligingscamera’s smoren elke waaghalzerij.

Pas nu bemerk ik, dat de brug tussen Westeinde en Van Woustraat een naambordje heeft.
Eureka! Dat is de juiste oplossing: Plaats op de brede brug een paar comfortabele bankjes voor de 
gepensioeneerden en wie al niet. Van daaraf is het echte spektakel magnifiek te zien. Hijskraan, 
dekschuiten, beunbakken en de mannen van New Horizon zullen t/m 25 juni hier flink in de weer zijn 
met het onttakelen van de ronde toren. En het afvoeren van grote brokstukken over de Singelgracht.

22 januari 2021
Geachte Guus van Lieshout,
Vrijdag 22 januari 2021 kondigde u schriftelijk aan dat 
maandagochtend 25 januari vanaf 07:00 uur begonnen 
wordt met reiniging van de kademuren Achtergracht.
U vraagt daarbij plantenbakken en bankjes te 
verwijderen.
Dat is wel erg kort dag (één weekend), erg lastig 
vanwege de strak geparkeerde auto’s en bovendien 
in een ongunstig seizoen (sneeuw, regen, gladheid & 
Corona). Dat gaat niet lukken.
Uw werkploeg hoeft echter geen duimen te draaien, 
maar kan gelijk aan de slag in de Reguliersgracht. 
Daar is het onderhoud aan de kademuren veel langer 
verwaarloosd en is er bovendien geen hinder van 
woonboten en objecten.

Paul Spoek

Kandelaberen, couperen, waarom? 

Voorbeeldig privé-speelplein ASVO-school in openbaar plantsoen
De schooljeugd kan hier veilig binnen de hekken in elk seizoen, schommelen, klimmen, ravotten, stoepkrijten, voetballen, 
maar zelfs buiten schooltijden wordt buurtbewoners om deze tuin geleid en moeten noodgedwongen door het plantsoen.



8

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

Café
Waterlooplein ‘77
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WONINGRUIL ABCOUDE - AMSTERDAM CENTRUM 
Gezocht: sociale huurwoning rondom in centrum Amsterdam voor 1 persoon. 
Minimaal 2 slaapkamers, balkon, berging. Max huur € 752,33.
Oostelijke / Westelijke Eilanden, Oosterpark, Plantagebuurt, Nieuwmarkt, de Pijp, 
Jordaan, Westerpark, Oud-Zuid of Oud-West. (en nergens anders!)
Aangeboden: mooie eengezinswoning voor minimaal 2 personen. Ruime woonkamer 
met keuken, 3 slaapkamers, badkamer, ruime zolder (evt 4e kamer), grote, mooi 
aangelegde voor- en achtertuin. Hartje Abcoude. Max sociale huur € 752,33 exclusief.
Meer informatie op:  www.woningruil.nl. Advertentienummer: 524095.



55+ Sociëteit
Tweede Uitleg

Films 
Lezingen 
Exposities
Cursussen 
Discussies
Maaltijden
Borreluren
Gezelligheid

Nieuwe Looiersstraat 
29

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

Weekprogramma
Maandag: Fitgym, Muziekcursus, Muziekclub, 
Yoga. Dinsdag: Meer bewegen voor ouderen, 

Bridgen, Socratische dialoog. Woensdag: Naai- en 
breiclub, Film of Lezing, Franse conversatie (geen 
les!). Donderdag: Schilderen en tekenen, Duitse 

literatuur, Eettafel. 
Vrijdag: Bridge-inloop, Computerinloop, Leesclub.

Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur
17 juni Twee Britse soldaten met een onmogelijke 
opdracht
Inn 
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00

Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.
nog tot 26 juni

Jan Scarpa De geest moet waaien
Jan Scarpa – pan.
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SLUITING TWEEDE UITLEG 

i.v.m. het CORONAVIRUS
VERLENGD TOT TENMINSTE 

3 MAART 2021 
Wij volgen de aanbevelingen van het RIVM.
Vanwege de kwetsbaarheid van onze bezoekers en 
vrijwilligers, zoeken wij aansluiting bij de eerdere 
besluitvorming van de Overheid inzake evenementen 
en hebben wij besloten de volledige sluiting van de 
Tweede Uitleg te verlengen tot tenminste woensdag 
3 maart.
Als de overheidsmaatregelen daartoe aanleiding 
geven, zullen wij ons standpunt mogelijk moeten 
herzien.  
Het aangepaste programma voor de lente zal 
afhangen van de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus.
RAADPLEEG VOOR NADERE INFORMATIE 
EVENTUEEL www.tweedeuitleg.nl
 

Het bestuur van de Tweede Uitleg

Dependance Odensehuis 
voor mensen met geheugenproblemen

Sinds enige tijd heeft de Stichting  Odensehuis een dependance op de oostelijke eilanden. 
Het Odensehuis Witte Boei, zoals de ontmoetingsruimte wordt genoemd, is een plek voor 
mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie, mantelzorgers, hun familie en 
vrienden. U kunt er rustig naar binnen lopen voor informatie, een praatje, een kopje koffie 
of thee, aanschuiven bij de lunch en deelnemen aan één van de activiteiten. 
Een WMO indicatie is niet nodig. 
Niets moet, veel kan. Met elkaar maken we een programma. 

Ook bewoners of ervaringsdeskundigen die willen helpen in de organisatie zijn van harte 
welkom. Hulp en ideeën zijn van harte welkom!

Odensehuis Witte Boei is geopend op maandag van 10.00- 13.00 uur, i.v.m. corona nu 
éénmaal in de twee weken. Zie ook: https://www.odensehuis.nl. 

Bezoekadres: De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201 
Tel. 06-5168 1761, E-mail: coordinator@odensehuis.nl
Bij de balie van de Witte Boei ligt een gratis overzichtelijk Dementie Mantelzorg 
Bewaarkaart met handige adressen voor hulp en ondersteuning bij dementie en mantelzorg. 
Het is ook mogelijk deze digitaal te ontvangen via: dian.mekkes@centram.nl

GRATIS COMPUTERHULP
Voor alle vragen over het gebruik van uw laptop, tablet en smartphone
Cybersoek biedt computerhulp in verschillende talen. Gratis!
Het woord ‘soek’ uit de naam Cybersoek betekent ‘markt’ in het Arabisch. 
Het is een plek waar allerlei mensen vanuit verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten. 
Door de activiteiten rondom digitale, taal-, en sociale vaardigheden van Cybersoek 
verbeteren Amsterdammers hun positie. Daarbij levert Cybersoek met haar activiteiten een 
grote bijdrage aan de sociale cohesie in de buurt.
Wij richten ons vooral op het vergroten van digitale vaardigheden: voor alle vragen over 
computers en internet. Hoe werken de programma’s Photoshop, Word en Excel? Hoe stuur 
ik een mail? Hoe werken social media zoals Facebook, Twitter en Instagram? Welke pc of 
iPad kan ik het beste aanschaffen? 

Amsterdammers kunnen Cybersoek bezoeken als zij zelf geen computer hebben, digitale 
vaardigheden willen leren of buurtgenoten wilt ontmoeten.

We gaan uit van persoonlijke leerdoelen. Wij ontwikkelen cursussen en projecten die 
aansluiten op de behoefte van onze bezoekers.

Cyber Soek, Timorplein 22, 020-693 4582, info@cybersoek.nl
www.cybersoek.nl

Taalles voor Nieuwe Amsterdammers, Taalsteuners gevraagd! 

Gezocht mensen die ‘Nieuwe Amsterdammers’ 1-2 per week willen helpen 
met de Nederlandse taal. Het is niet makkelijk ‘gewoon’ Nederlands te 
leren als niemand met je de taal ‘spreekt’. Velen missen een link met 
buurtbewoners en durven zelf niets te vragen. 
Wat staat er in een advertentie. Wat betekenen sommige woorden?
Meldt u aan en wij zorgen dat u iemand kunt steunen steeds voor een 
periode van 3-4 maanden
Aanmelden Gonny van Oudenallen

info@studiodreamscometrue.nl

MacBike Oosterdok verwelkomt u 
voor reparaties en onderhoud
Sinds kort kunt u bij MacBike Oosterdok ook terecht voor al uw reparaties en 
onderhoud. Het is het vierde filiaal van MacBike waar naast een verhuurwinkel ook 
een fietsenmakerij is gevestigd. De vakkundige fietsenmakers helpen u graag en zorgen 
ervoor dat u weer veilig en comfortabel op pad kunt.

MacBike Amsterdam is al meer dan 30 jaar een begrip in Amsterdam. U kent ons misschien 
als fietsverhuurder, maar wist u dat u bij MacBike ook terecht kunt voor fietsreparaties en 
onderhoud? De meeste reparaties zijn binnen een dag klaar en u krijgt van ons een gratis 
leenfiets. U kunt onze nieuwste fietsenmakerij vinden op de Oosterdokskade 63A, naast de 
Albert Heijn in de ODE fietsenstalling.

Voorjaarstips van uw fietsenmaker
In de winter heeft een fiets meer te lijden dan in andere jaargetijden. 
Met deze tips zorgt u ervoor dat uw fiets weer klaar is voor de lente:
● Fietsen op wegen en fietspaden waar is gestrooid zorgt ervoor dat er zout en vies water in 
de kettingkast terecht komt. Het is dus belangrijk om uw ketting na de winter grondig te reinigen en 
te smeren. Draai de ketting rond en bedruppel deze met kettingreiniger. Laat dit inwerken en wrijf de 
ketting met een doek grondig schoon. Breng vervolgens kettingolie aan.
● Grote voorjaarsschoonmaak? Ook uw fiets heeft baat bij een schoonmaakbeurt. 
Gebruik hiervoor een lauwwarm sopje en een spons. Voor de moeilijk te bereiken plekken kunt een 
tandenborstel gebruiken. Maak uw frame na de schoonmaakbeurt goed droog.
● Piept en kraakt uw fiets als u trapt of remt? Misschien is het tijd voor een professionele 
onderhoudsbeurt. Als u zelf niet handig bent laat dit dan over aan een vakkundige fietsenmaker. 
Uiteindelijk bent u goedkoper uit omdat een onderhoudsbeurt dure reparaties in de toekomst 
voorkomt. 

Veel fietsplezier en graag tot ziens in een van onze fietsenmakerijen op het Waterlooplein, 
Nieuwe Uilenburgerstraat, Overtoom of op de Oosterdokskade!

Online meeleesclub, Online taalcafé
NT2-uur, Oefenuur

Informatiepunt digitale overheid
EHBO: Eerste Hulp Bij Online!
Studiemax huiswerkbegeleiding

Boekbesprekingen
Digitaal Spreekuur Cybersoek

www.oba.nl/agenda
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                                                     Een inspiratiebron voor acties om zelf mee te doen voor een schonere en rechtvaardige Wereld:                        ThestoryofStuff.org 

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

Leidse/Wetering Binnenk

Stadsdorp Weteringplus: 
Wij zullen doorgaan… 
Nee, dit voorjaar nog even niet onze halfjaarlijkse 
buurtmaaltijd met optredens van buurtgenoten. 
Ook geen drukbezochte themamiddagen en workshops. 
Maar wij doen, zeker nu, een heleboel dingen juist wel! 

* Onze lees- discussie- en filmclubs hebben eigen manieren
   gevonden om door te gaan met hun activiteiten: digitaal
   en waar fysiek, op gepaste afstand . 
   Wij bemiddelen bij het ontstaan van nieuwe clubs.

* Alle aandacht is er voor de ingrijpende veranderingen
   in de zorg. Wij hebben kontakt met spelers in dit veld
   (zorgaanbieders, gemeente) om de vinger aan de pols te
   houden en om onze buurtgenoten vroegtijdig te kunnen 
   informeren over op handen zijnde ontwikkelingen

* Wij geven digitale trainingen: dit voorjaar over je hoe je
   zelf digitale ontmoetingen organiseert. 
   In de Nieuwsbrief vind je meer informatie over de
   trainingen die we organiseren.

* De burenhulplijn is er, juist in deze tijd, voor even een dat
   helpend handje of praatje. 

* En ook dit jaar zullen er inhoudelijke thema’s worden
   behandeld. In maart over het levenstestament.
   En in de loop van het jaar zullen een vervolg geven op
   eerdere thema’s over: je huis slimmer maken met diverse
   gebruiksvriendelijke innovaties; zelf je gezondheid in
   de gaten houden; communiceren met de huisarts; zelf je
   medisch dossier volgen. 
Zelfs in tijden van tegenwind genoeg dus te doen. 
Stadsdorp Weteringplus gaat vol goede moed een nieuw jaar 
nabuurschap in!
Stadsdorp Weteringplus bestrijkt het gebied tussen 
Weteringbuurt, Noorderbuurt en Den Texbuurt. Wij zijn 
bereikbaar via mail: info@stadsdorpweteringplus.nl 
en telefoon 020-7371427. Volg ons verder op onze website

 www.stadsdorpweteringplus.nl
Op de website staat een link waarmee je je 

op de maandelijkse nieuwsbrief kunt abonneren.
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The small museum Paradiso t/m 7 maart Martin La Roche

ADOPTEER EEN BAK! (container)
De gemeente doet haar best maar het papierafval loopt 
ze vaak over de schoenen. Waar gaat deze oproep over? 

Heel simpel: het kostbare papier en karton belandt vaak niet 
IN de container maar ERNAAST. 
Waarom? Als de mond van de container verstopt is met 
karton denk je als brave burger dat de bak vol is en je laat je 
karton achter naast de bak. In de meeste gevallen blijkt die 
bak echter volkomen leeg. De gemeente heeft daar iets of 
liever iemand op gevonden: de containeradoptant.
In de Kerkstraat, tussen Leidsestraat en Reguliersgracht zijn 
er nu twee adoptanten. 

Ik ben er één van en heb container PA A00081 onder mijn 
hoede (hoek Kerkstraat / Leidsestraat). Mijn gereedschap: 
een speciale sleutel zodat ik het grote luik onderaan de 
bak kan openen en meestal in de leegte beneden kan turen 
terwijl de bovenopening vol zit. Vervolgens stuur ik  al het 
omringend papier en karton de diepte in. 

En ook héél handig dat je een speciaal telefoonnummer 
kunt bellen waarop de gemeente de dag daarop komt legen. 
Het helpt en de gemeente doet wat zij belooft! Je kunt het 
eenvoudig online regelen: ondergrondse afvalcontainer 
adopteren-gemeente amsterdam. 

C. Groenestein

Het Weteringpark komt!
Onlangs maakte het stadsbestuur bekend dat zij 26,5 
miljoen euro vrijmaakt voor het vergroenen van de stad 
in 18 grote groenprojecten, waaronder het ‘nieuwe’ 
Weteringpark. Buurtorganisaties strijden voor een breed 
opgezet participatieproces waarin alle belanghebbenden 
bepalen hoe het park eruit komt te zien.

Versnipperd gebied
Eigenlijk is het Weteringpark geen nieuw park, maar 
het herstel van het langgerekt Weteringplantsoen dat 
in 1845 werd aangelegd als deel van de groenstrook 
langs de Singelgracht. Na de aanleg van een laan 
dwars door het plantsoen om Amsterdam Zuid met de 
Vijzelgracht te verbinden, werd in 1953 de rotonde 
uit het Weteringplantsoen gesneden, waardoor het 
Weteringcircuit ontstond met aan weerszijde de 1e en 2e 
Weteringplantsoenen. 

Sindsdien is er telkens een stuk van het overgebleven 
groen eraf gesnoept voor ad hoc interventies, meest 
recentelijk voor de verbreding van de trottoirs, de 
aanleg van een fietsstraat, het gefaseerd plaatsen van 
700 fietsparkeerplekken, voor de ingangen van het 
Vijzelgrachtstation, en voor de vergroting van de tramhaltes, 
ter gelegenheid van de opening van de metro in 2017.  

Integrale visie
Het oorspronkelijk initiatief voor de nieuwe inrichting van 
het Weteringcircuit en aangrenzende plantsoenen komt van 
landschapsarchitecten Mathieu Derckx en Ton Hilhorst. Dit idee 
is verder gebracht door twee voormalige raadsleden van stadsdeel 
Centrum. Het idee oogstte veel bijval bij omwonenden en lokale 
ondernemers, en in 2016 nam de gemeente een motie aan om de 
Weteringplantsoenen te herenigen in het Weteringpark zodra er 
geld hiervoor gevonden kon worden. 
Samen met de landschapsarchitecten dringen Wetering Verbetering 
en Wetering Groen sinds 2012 bij de gemeente aan op een 
integrale visie voor haar transformatie van het verkeersplein in het 
Weteringpark. Dit om bij gefaseerd aanleg tot een fraai coherent 
ontwerp voor het gebied te komen en om verder versnippering 
tegen te gaan.
Het geld is inmiddels gevonden. Met een deel van het 26,5 miljoen 
euro voor het vergroenen van de stad wordt het ‘nieuwe’ buurtpark 
tussen 2021-2023 in fases aangelegd. 
Als eerste aan de beurt is de herinrichting van speeltuin UJ Klaren 
in het 2e Weteringplantsoen, de oudste speeltuin van Amsterdam, 
echter zonder dat een plan wordt gemaakt voor het park als geheel. 

Breed participatieproces
Maar de speeltuin staat niet op zichzelf en raakt aan andere, 
veelal historische, parkelementen. Denk aan het imposante Van 
Randwijk-monument, dat nu een muur vormt van de speeltuin. 
De speeltuinvereniging, buurtvereniging Wetering Verbetering 
en Wetering Groen zijn momenteel in overleg met de gemeente 
over de inspraakprocedure. De buurtorganisaties pleiten in eerste 
instantie voor een integrale visie voor heel het Weteringpark in al 
zijn facetten alvorens de speeltuin wordt aangepakt, en voor een 
breed bottom-up participatieproces waarin alle belanghebbenden 
- bewoners, ondernemers, gebruikers en gemeente - zijn 
vertegenwoordigd vanaf het begin van de planvorming.
Gelukkig groeit het besef dat het belang van participatie vanuit de 
omgeving niet mag worden onderschat. De buurtorganisaties hopen 
binnenkort samen met de gemeente een participatieproces op te 
zetten om tot een ontwerp te komen waarin alle belanghebbenden 
zich kunnen vinden. 
De ontwikkelingen rondom Weteringpark en het participatieproces 
zijn te volgen op                                      www.weteringbuurt.nl

foto’s: Anja Lijfering

Lili 2021 Lijnbaansgracht

Corrie Vonk en Wim Kan pronkten jarenlang op het Leidseplein.
Later werd de beeldengroep naar Kuddelstaart verbannen.

Nu flaneren ze over de boulevard van Scheveningen
 nabij Circustheater en Kurhaus met uitzicht op zee.

Het Feduzzipleintje. Een oase van rust en meditatie tussen de 
Derde Weteringdwarsstraat en de Nieuwe Weteringstraat.

Sinds kort is vlakbij een boekenruilplankje te vinden 
veilig droog onder de luifel naast de ingang van de Aldi.
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Diep verbonden in de tijd
kreeg de geschiedenis
weer ogen
en door aftastende blikken heen
werden wij
opnieuw
naar elkaar toegezogen
in angstige bespiegeling
elkaar te zijn.
Je ontmoeten
leek een wederzien
maar wie was wie
was ik jouw vrouw
was jij mijn kind
waren wij strijders
op een slachtveld omgekomen.
Dit oneindeloze labyrint
laat onze wegen
altijd kruisen
laat straling 
door de aarde gaan
om parelend van zweet
die zindering te voelen
die alleen wij
zo ondergaan.
In deze aanraking versmolten
in dit extatisch kort genot
zie ik zwijgend
je gewonde ogen
verbonden
door het verraderlijk lot
hoor jij wellustig
mijn verborgen stem
en in een flits
verscheuren wij.
Proeven wij de felle pijn
niet van elkaar te kunnen zijn.

(  Oidipous  )

Erica Lastdrager

                                                         In de diepte van je Wezen is een ziel vol schittering.  Als je het zegt, zie je het.  En zo zal het zijn.                www.barefootdoctorworld.com

Binnenk

Vijzeloverleg 16 februari 2021

Kerkstraat
Tussen de Reguliersgracht en Nieuwe Spiegelstraat 
zijn alvast enige leidingen vervangen, maar de echte 
herinrichting kan hier pas in 2023 beginnen, zodra de 
Vijzelgrachtgarage gereed is. 
Nu is eerst de Nieuwe Kerkstraat aan de beurt. 
In juni volgt het deel tussen Amstel en Utrechtsestraat.

www.amsterdam.nl/projecten/kerkstraat/

Vijzelgrachtgarage
Het bouwterrein is met hekken ingepakt. Het ging te snel 
om nog wat van de nieuwe aanplant te redden. Inmiddels 
zijn de luiken naar de ondergrondse ruimte vrij gemaakt. 
Van april tot oktober wordt het vijf verdiepingen hoge stalen 
parkeerrek in kleine prefabstukjes naar binnen gehesen. 
Wordt vervolgd..

www.amsterdam.nl/vijzelgrachtgarage

De Vijzelstraat
Ondanks een kort vorstverlet ligt het werk op schema. Aan 
de ene kant een grote zandbak, maar ook nieuwe ruime 
stoepen, zoals bijvoorbeeld bij het Stadsarchief. In juni zijn 
alle drie de bruggen klaar en komt de tram weer terug. De 
Keizersgrachtbrug komt als laatste aan de beurt. Actuele 
info is te vinden op: 

www.amsterdam.nl/rodeloper

Weteringpark, Weteringcircuit en speeltuin UJ Klaren
Eerst wordt de kruising Ferdinand Bol/Stadhouderskade 
aangepakt. Dankzij de vergroeningspot kan nu ook verder 
gewerkt worden aan het park. Zie hiernaast op pagina 10.

Overleg Wetering- en Noorderbuurt
13 januari 2021

Probleemloos met 56 buurtbewoners en ambtenaren 
tegelijkertijd via Zoom overleggen is een wonder op 
zich. De deelnemers hadden per buurt al deelgenomen 
aan diverse ontwerpsessies en waren goed op de hoogte 
wat er allemaal mogelijk is bij opheffing van 50% van de 
autoparkeerplekken. Wat niet mogelijk bleek, tot veler 
opluchting, waren ondergrondse afvalcontainers. Daarvoor 
ontbreekt gewoon de ruimte op de wel erg krappe stoepen. 
Een werkgroep afval buigt zich over alternatieve vuilophaal.
Ook is er groepje voor uitwerking van de groenplannen.

www.amsterdam.nl/vijzelbuurtparkeerluw 

Weteringschans West
Op 16 februari heeft het college het Uitvoeringsbesluit genomen 
voor de herinrichting van de Weteringschans tussen het Kleine-
Gartmanplantsoen en Weteringcircuit. Daarmee is het ontwerp 
definitief en vormt de basis voor de aan te vragen verkeersbesluiten 
en omgevingsvergunning. De uitvoering start naar verwachting in 
de tweede helft van 2021.

 www.amsterdam.nl/projecten/
weteringschans-west-museumbrug/

PS
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2021 is inmiddels alweer bijna 2 maanden oud. Toch willen we 
nog graag even terugblikken op 2020, en dan om precies te zijn 
op onze kerstkruiswoordpuzzel die in de winter editie van de 
Binnenkrant heeft gestaan. Vele puzzelaars hebben zich erover 
gebogen, gewikt en gewogen en tot ons genoegen kregen we 160 
inzendingen met het juiste antwoord binnen.

Onder deze winnaars hebben we 3 prijzen verloot, 2 troostprijzen 
en 1 hoofdprijs van een sieraad uit te zoeken uit onze collectie in 
de Lange Leidsdwarsstraat, alle prijzen zijn inmiddels opgehaald, 
Mireille wond de hoofdprijs en zij is heel blij met maar liefst 2 
ringetjes met diamant die ze mocht komen ophalen!
Daarnaast ontvingen alle inzendingen nog een fijne korting op hun 
eerstkomende aanschaf.
Wilt u meer zien of lezen over ons, kijk dan op een van onze 
websites; www.blou.amsterdam of www.allnaturaldiamonds.nl 
OF lees het eerstvolgende nummer van de Nieuwe Vijzel Courant 
waarin een interview met ons zal verschijnen.
Helaas zijn we deze dagen alleen online of telefonisch bereikbaar. 
Ondertussen zijn we wel bijna dagelijks in ons atelier bezig. We 
doen reparatie en werken aan een kakelverse nieuwe collectie en 
wensen u veel geluk en succes in deze uitdagende tijd.
Loopt u eens langs onze etalage en, mocht u behoefte aan iets 
moois krijgen, wij staan daarvoor altijd voor u klaar!

Met vriendelijke groet
Margriet & Froukje
info@blou.amsterdam

BLOU Amsterdam  Lange Leidsedwarsstraat 145 sous

Hart
Nieuwe Spiegelstraat

& 
Kerkstraat



                                           ‘Godinnen inwijding uit de Andes’    Een boek  over oer vrouwelijke energie die ons gaat helpen,  geschreven door Karin van Doesburg
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Jolanda Hogenbirk maakt bij haar coaching graag gebruik 
van het labyrint. Het lopen van een labyrint is een methode 
om je intuïtie naar boven te laten komen. Het ont-strest, laat 
je dingen zien waar je blind voor bent en helpt je dichter 
bij jezelf te komen. Het ordent het denken, leert je naar 
jezelf te luisteren en kan antwoord geven op levens- en 
zingevingsvragen

“Soms wil ik een labyrintwandeling maken met een coachee 
maar is er geen labyrint in de buurt of is het (te) lastig 
bereikbaar” zegt Jolanda. “Dat probleem is nu opgelost”. 
“Ik ben in het bezit van een eigen labyrintkleed (van 5 bij 5 
meter) dat ik overal mee naar toe kan nemen. We zijn dus 
niet afhankelijk van de locatie van een labyrint. Als jij niet 
naar het labyrint kunt/wilt komen, dan komt het labyrint 
naar jou!”

Wil je meer informatie of een labyrintwandeling met Jolanda 
maken? Bezoek haar website: 

www.mindwalker.nl
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Het labyrint als hulpmiddel bij coaching
Een labyrint is een oeroud symbool (meer dan 4000 jaar 
oud). Het is een pad, dat naar een centrum leidt en van 
daaruit langs dezelfde weg weer terug. 
Het staat symbool voor ons levenspad.

Een labyrint is niet hetzelfde als een doolhof. In 
tegenstelling tot een doolhof, waarin je keuzes moet maken 
tussen verschillende paden en je de verkeerde weg kunt 
nemen en kunt verdwalen, kent een labyrint maar 1 weg naar 
het centrum. Het ene moment ben je dichtbij het centrum, 
het andere moment daar weer ver vandaan. 

1964  -  31-12-2020

2069: Weet je nog Corona?
 ‘Weet je nog vroeger: Corona?’ 
 ‘Ja dat was een mooie tijd. Iedereen had twee jaar lang 
vakantie, je hoefde niet vroeg op te staan, je hoefde nergens heen. 
Heerlijk, soms denk ik: Doe maar weer! Kom maar op met zo’n 
pandemie,’ 
 ‘Nou niet doen alsof vroeger alles beter was he! Ik 
herinner me dat ik het ook wel beklemmend vond, twee jaar lang 
dat je nergens heen kon, alleen maar thuis zitten. Ik miste het 
fysieke contact met mensen toch wel heel erg.’ 
 ‘Oh, ja, was ik haast vergeten! Jij was natuurlijk “goed” 
tijdens corona. Ik vond het wel spannend, de slaapfeestjes tijdens 
de avondklok, de persconferenties met nieuwe maatregelen, je wist 
nooit wat er morgen zou gebeuren,’ 
 ‘Juist wel, je wist juist de hele tijd dat het de komende 
weken, en maanden precies hetzelfde zouden zijn.’ 
 ‘Het waren spannende tijden, eerst het hamsteren, maar 
dat heb ik niet gedaan hoor,’
  ‘Ja, iedereen zegt achteraf dat ze niet gehamsterd hebben, 
maar wie waren het dan in die supermarkten met die bergen 
pleepapier?’ 
 ‘Toen gingen de scholen dicht, de horeca, de winkels, 
alles op slot, geen toeristen meer, het wachten op de vaccins en 
ook nog die gouden zomer, waarin ineens alles mocht. Tussen de 
eerste en de tweede golf. Dat was prachtig. Terrasjes open, feesten, 
iedereen wist dat het maar eventjes kon.’ 
 ‘Wie wist dat? Ik dacht alleen maar, wat jammer dat het 
in de zomer nog zo nasukkelt van die pandemie, geen idee dat er 
nog vier golven zouden komen. Je kleurt het verleden veel te mooi 
in! Weet je nog het invoeren van de avondklok, die uiteindelijk 
negen maanden duurde; dat grote vaccinatie-schandaal tijdens de 
Britse golf, waardoor De Jonge in zijn laatste week nog moest 
opstappen. Toen kregen we kabinet Rutte-IV, VVD, D66 en PvdA. 
PvdA, die nog zo beloofd had samen te gaan met GroenLinks, 
maar toch maar weer de liberalen koos, zodat er alsnog niks 
verbeterde in de zorg. In de zomer kwam de Braziliaanse variant, 
die weer besmettelijker was met warm weer, toen de horeca 
alsnog open moest om de economie nog een beetje te redden. En 
vervolgens de vijfde golf, de Moldavische variant. Hoe kan je dat 
ophemelen? Ik herinner me nog hoe de toenmalige minister met 
tranen in zijn ogen het preventief ruimen van de verpleeghuizen, de 
studentenverenigingen en de basisscholen aankondigde,’ 
 ‘ach, ja, met de kennis van nu hadden ze het natuurlijk 
nooit zo ver laten komen.’  

leeuwcolumn@gmail.com

Conservatorium van Amsterdam 
13 maart      Online Open Dag Jong Talent 

Ben jij altijd bezig met muziek en heb je interesse in een van de 
mooie jong-talentopleidingen? Bezoek de speciale online open dag 

voor jong talent! (8 - 18 jaar).

www.conservatoriumvanamsterdam.nl/openday/

De komende dinsdagen verwelkomt ARCAM Gerwshin 
Bonevacia, schrijver en stadsdichter van Amsterdam. 

Met onze grote raampartijen die uitkijken op het Oosterdok, 
bieden we de stadsdichter een werkplek met genoeg 
mogelijkheden om te stad in ontwikkeling te aanschouwen.

Architecture Talk at Home 24/7 gratis ARCAM YouTubekanaal
We zoomen in op de laatste twintig jaar architectuurgeschiedenis 
van Amsterdam.
24/7 gratis ARCAM website Virtuele tours videocolleges. 

Prins Hendrikkade 600                                        www.arcam.nl

Visie op de toekomst van de stad
Wethouder Marieke van Doorninck roept Amsterdammers op 
de omgevingsvisie te bekijken en hun mening te geven.

Tot en met woensdag 3 maart kunt u nog de ontwerp-
omgevingsvisie Amsterdam 2050 becommentariëren. Deze geeft 
een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.
Een Omgevingsvisie beziet alle aspecten van de fysieke 
leefomgeving in samenhang. Eerdere beleidsafspraken vormen 
mede de visie. Ook andere ideeën zijn meegenomen. Dit ontwerp 
raakt ook uw buurt, uw leefomgeving en gaat verder dan:

In 30 jaar tijd 150.000 woningen, 200.000 banen en 
300.000 bewoners erbij, en de randen van de stad blijven groen. 

Groei, maar alleen binnen de bestaande stad .

Op alle onderdelen van de visie kunt u uw mening geven.

www.amsterdam.nl/omgevingsvisie
https://amsterdam2050.nl/

Jaarlijks tussen eind maart en half april - als de kersenbomen 
in bloei staan - trekken Japanners massaal de parken in met een 

picknick de lente te vieren. De korte tijd bloeien en weer afvallen 
van de bloesem symboliseert de vergankelijkheid van het leven. 

We ontvingen vele bezorgde mails en telefoontjes na de 
bekendmaking dat Waternet een vergunning heeft verleend voor 

een reuzenrad op het Oosterdok.  Aan dit plan hebben noch 
ARCAM noch Expeditie Oosterdok steun verleend. Vast staat dat 
het niet de bedoeling is om van het Oosterdok een kermisattractie 

te maken. Het lijkt erop dat de exploitant van het reuzenrad en 
enkele media nogal op de zaken vooruitlopen.
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Dankzij Gerco Hulskemper heeft 
de Binnenkrant de bezuinigingen 
in 2008 overleefd. We konden
de opmaak niet meer betalen.
Met zijn hulp hebben we
geleerd de opmaak zelf
te verzorgen. We zijn
inmiddels vijftig
nummers verder.
Helaas is Gerco
er nu zelf
niet meer
bij.                       PS



Stemming bepaalt hoe en wat we waarnemen.    Kies keurig.  Volg je hart. Stem VORK:  Vrede en OpRechte Klanken  geven noten op onze zang.            yes, tune in !
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Thuis in d’Oude Stadt (deel 12)

Amsterdam is van oorsprong een waterstad en telt 90 
eilanden en 240 bruggen in de oude stad. 
Ook al wilden bestuurders er in het verleden maar wat 
graag een landstad van maken, de ruimtelijke structuur 
van de oude binnenstad wordt tot op heden bepaald 
door het water in de grachten. 

Desondanks zijn in het verleden een flink aantal grachten 
gedempt en kan best worden geconstateerd dat het water 
lange tijd nauwelijks beschermd was. Uitgezonderd de 
Houtkopersburgwal in 1978 worden plannen voor het 
opengraven van dichtgegooide grachten tot op heden niet 
gerealiseerd.

Amsterdam heeft echter geen pleinentraditie. Pleinen zijn 
hier vaak restruimtes die van oorsprong als marktplaats of 
wagenplein dienden. Wij kennen geen barokke stadsaanleg 
met monumentale pleinen en fonteinen, zoals in Rome. 
Mokum is evenmin een negentiende-eeuwse stad met 
boulevards die samenkomen op grote verkeerspleinen, 
zoals in Parijs. 

Traditioneel is een historisch plein in oud-Amsterdam 
een niet-monumentale, open en  onbebouwde ruimte 
zonder niveauverschil, Het is er auto- en parkeervrij en de 
bestrating bestaat uit duurzame materialen als hardsteen en 
baksteen die traditioneel bij Amsterdam horen. 
Er zijn 26 pleinen in de oude stad, waarvan een aantal zoals 
Spui, Amstelveld, Haarlemmerplein, Noordermarkt en 
Westermarkt - pre corona - veel bezoekers trekken. 

Deze pleinen zijn schoon, mooi en leeg, de drie 
kernbegrippen destijds door voormalig wethouder Guusje 
ter Horst vastgelegd. De inrichting past bij de oude stad, de 
sfeer is goed en ze functioneren prima.
Het Rembrandtplein heeft dat bijvoorbeeld veel minder. 
Dit plein is eeuwenlang een fraai stenen plein geweest 

waar nu het ruimtelijk effect is weggehaald door er allerlei 
objecten als perkjes en waterpartijen in te plaatsen of om te 
vormen tot horecaruimte. Pleinen zijn geen bouwlocatie en 
bebouwing op een plein tast dan het ruimtelijk beeld aan. 

Waterlooplein, voorheen Leprozengracht, gezien vanaf de Amstel naar de 
Mozes en Aäronkerk. Houtgravure van Joh. Walter uit 1873

Na jaren van overleg en plannenmakerij wordt het 
Waterlooplein op dit moment onder handen genomen. 
De oudste rommelmarkt van Europa is hier sinds 1893 
gevestigd. Het ligt op het eiland Vlooyenburg, een van 
oorsprong aangeplempt stuk land uit 1593. 
Velen zullen niet weten dat het Waterlooplein vroeger 
bestond uit twee grachten, de Leprozengracht en de 
Houtgracht, beide gedempt in 1882. 
Van de plannen om de Houtgracht weer open te graven is 
helaas nooit iets terecht gekomen. 

Wie in deze periode een kijkje neemt op het Waterlooplein, 
ziet dat het er al een stuk leger is geworden. 
Met alle mooie plannen die op stapel staan, mogen we 
hopen dat het plein schoon, mooi en leeg wordt zodat het 
weer een écht traditioneel Amsterdams plein gaat worden.

© Hans Tulleners
Schrijver, journalist, binnenstadsbewaker

Binnenk

‘Goede’ Doelen
Geven is goed, maar weten dat je geld goed terecht 
komt is beter. Want wie wil nu dat van haar/zijn 
donaties maar liefst één derde naar reclame gaat? 

Toch gebeurt dat. Daarom is het zo belangrijk om 
informatie te zoeken over de organisatie waaraan 
je doneert. Zo kun je de financiën in het jaarverslag  
bekijken. Maar die zijn niet altijd even inzichtelijk, 
voorzichtig uitgedrukt. Controleer of de organisatie 
inderdaad de ANBI-status heeft en/of het CBF keurmerk 
voor goede doelen. En dan is er uiteraard de Kamer van 
Koophandel waar elke rechtspersoon zich verplicht moet 
laten registreren. 

Opvallend ‘goed doel’ is de stichting ‘Dierenlot’ met 
haar vele, dus dure, TV reclames met beelden van 
zielige dieren. Reden om eens te gaan graven. Toen 
Hanneke Groenteman de spotjes nog insprak, een paar 
jaar geleden, heb ik ook al eens research gedaan. Oudere 
jaarverslagen sierden hun site. Daaruit bleek dat de 
hulp vooral ging naar een gering aantal kleine plaatsen 
of dorpen in Overijssel. Ruim dertig procent ging naar 
werving van donateurs. Er was nog geen sprake van een 
CBF keurmerk. Dat zou hen meerdere jaren geweigerd 
zijn. 

Nu is op de site alleen nog het jaarverslag over 2019 te 
vinden. De teksten blinken uit door vaagheid. Quote: 
“Samengevat: Er is bijna 7,7 miljoen besteed binnen 
de doelstelling, waarvan 2,7 aan bewustwording en 
voorlichting”. De baten (inkomsten) zijn bijna 10 
miljoen. Nergens is te vinden wat de kosten zijn van 
de reclamespotjes en het aantal betaalde werkuren aan 
‘wervingskosten’. Het jaarverslag 2019 bevat wel veel 
foto’s van zielige dieren en mensen die deze helpen, maar 
in hoeverre dit afzonderlijke projecten zijn, meerdere 
foto’s van hetzelfde of gewoon gefotoshopt … 
Wel is duidelijk dat één van de directieleden 25% 
loonsverhoging heeft gekregen van 2018 op 2019 
voor dezelfde 32 uur per week. De twee directieleden 
toucheren respectievelijk bijna een ton plus BTW en ruim 
€ 123.000 plus BTW. De teksten laten in het midden of de 
€ 54.116 aan organisatiekosten en exact hetzelfde bedrag 
aan wervingskosten deel uitmaken van de inkomsten van 
de directie of dat ze die er nog bovenop krijgen. 

Openbare gegevens

De stichting Dierenlot is niet bekend bij de 
Belastingdienst. Die verwijst naar de organisatie om 
informatie te geven onder welke naam de ANBI-status 
gegeven is (sic!). Dierenlot is wel bekend bij het CBF. 
Volgens de databank van de Kamer van Koophandel 
bestaat de stichting Dierenlot niet. Dan is er het SIDN 
voor gegevens over de .nl websites: dierenlot.nl is 
eigendom van de niet-bestaande stichting Dierenlot; het 
contactadres is een mailadres van dier.nu. Eigenaren van 
.nu websites zijn geheim.

Via internet kom ik op het spoor van hun zusterstichting 
World Wide Animal Rescue (WWAR). Die heeft dezelfde 
twee directieleden en één lid van de Raad van Toezicht 
is gemeenschappelijk. De WWAR is wel bekend bij 
de instanties, zij het dat de 1e naam bij de ANBI-status 
“null” is. Die naam is verder nergens terug te vinden. 
De WWAR is (intussen) klein grut.
Hier blijft het niet bij. Mijn research levert meer 
ongerijmds op zoals onvolledige info over nevenfuncties. 

Kiezen

Dierenlot is maar één voorbeeld. Deze duurbetaalde 
‘stichting’ heb je echt niet nodig om je lokale 
dierenambulance te steunen. Waarom geld naar grote 
culturele fondsen als je bijvoorbeeld het BIMHUIS, de 
Kleine Komedie of het buurtkoor wat wilt geven. En 
waarom doneren aan één van de talloze kankerstichtingen 
als je voor onderzoek ook rechtstreeks kunt doneren aan 
het Anthonie van Leeuwenhoek. Of juist aan de lokale 
Daklozenkrant, de Regenboog, je buurthuis, de lokale 
voedselbank of, inderdaad, aan dieren. 

                                                        Amsterdammeren
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Verkiezingen Tweede Kamer 
15 t/m 17 maart

Werkzaamheden tussen Leidsekruisstraat en Weteringschans 
in 2 delen: deel 1 tot eind maart, deel 2 tot eind mei.
Gestart wordt op het kruispunt vanaf de Leidsekruisstraat 
t/m de Zieseniskade. Dit gebied is 9 weken afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. Voor vracht- en autoverkeer en 
fietsers zijn er omleidingsroutes. 
Vanaf eind maart is het maaiveld aan de beurt van 
Zieseniskade tot aan de Weteringschans (bij De Prins).

Fietsenstalling en Kleine Gartmanplantsoen
Op het Kleine-Gartmanplantsoen zijn de werkzaamheden, 
ondanks de corona-crisis, aan de ondergrondse 
fietsenstalling en het plantsoen doorgegaan. Op dit moment 
werken we onder de grond aan de bakstenen muur en 
plaatsen we installaties. Boven de grond is het vernieuwde 
fietspad vanaf de Weteringschans naar de Marnixstraat af. 
Omleidingen zijn nauwelijks meer nodig. Toch gaan de 
stalling en het plein niet in het eerste kwartaal van 2021 
open, maar in het tweede kwartaal.



                                   Volg de training om vredelievend en begripvol  de communicatie met dieren te herstellen:                                                www.trust-technique.com
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Tussen Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuis- en Paleisstraat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, Koningsplein 
en Heren- en Leidsegracht

Munttoren gezien vanaf balkon La PlaceCTvM 2020

Nieuwezijds Voorburgwal op de schop
Begin februari heeft de gemeente hekken geplaatst op 
de stoepen van de Nieuwezijds Voorburgwal tussen 
het Paleis en het Singel. De aannemers werken aan 
ondergrondse leidingen, tramrails en de herinrichting. 

De overgebleven smalle loopruimte dient om de woningen 
en winkels te bereiken, maar het is niet veilig om op dit 
stuk Nieuwezijds te lopen. De overgebleven stoepruimte 
is namelijk véél te krap voor de anderhalve meter afstand. 
Dus als je er niet hoeft te zijn, kun je beter omlopen via de 
Spuistraat.

De tramhaltes bij het Spui zijn definitief opgeheven 
en tot zeker eind april rijden trams 2 en 12 om via de 
Raadhuisstraat. Dit betekent dat ook door de Leidsestraat 
geen tram rijdt. Mogelijk is vanaf mei de nieuwe tramhalte 
op het Singel bij de Universiteitsbibliotheek ingericht. 
De halte op het Koningsplein vervalt.

Op internet staat een kaartje met de omleidingen 
voor fietsers en auto’s. 
Je kunt je abonneren op de nieuwsbrieven.

Updates over de voortgang:
www.amsterdam.nl/projecten/nieuwezijds/
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Samen in de buurt
In bijna heel Amsterdam vind je Stadsdorpen. Gestart 
door buurtbewoners om het nabuurschap in de stad te 
bevorderen. Zeker in deze tijd is het enorm waardevol en 
fijn om mensen in je eigen buurt te kennen. 

Als lid van Stadsdorp Gracht en Straatjes, dat postcode 
1016 en 1017 omvat, kom je buurtgenoten tegen door met 
elkaar te wandelen, naar de film te gaan, te zingen, theater 
te bezoeken, regelmatig koffie of een borrel te drinken. 
Allemaal dingen die in het laatste jaar niet goed mogelijk 
waren. Toch hadden veel van onze leden, doordat ze als 
actief Stadsdorper hun buurgenoten kenden, steun aan 
elkaar. Actief lid zijn geeft je de mogelijkheid om in je eigen 
buurt op vrijblijvende manier mensen te ontmoeten. 

Half maart kwamen veel activiteiten stil te liggen wat een 
grote impact had op het functioneren van Stadsdorp. 
Het was een jaar waarin het moeilijk was de sociale 
contacten in de buurt die zo essentieel zijn voor onze leden, 
te onderhouden. Gelukkig blijken veel Stadsdorpers ook 
buiten de activiteiten en clubjes elkaar op te zoeken. 
Samen wandelen door de lege stad was een geliefde 
activiteit, net zoals samen eten of even langs gaan. 
Actief zijn in Stadsdorp blijkt in deze tijd zijn vruchten af te 
werpen.

De komende tijd gaan we een nieuwe fase in. 
Hopelijk gaan we elkaar weer vaker zien, en ervaren dat we 
niet alleen zijn in de stad. 
Wil je meer weten? 
                  Kijk op de website 

www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl 
                  of mail naar Stadsdorpgrenst@gmail.com

Hondenlosloopgebieden
Amsterdam gaat uitlaat- en losloopgebieden voor honden verbeteren 
en waar nodig uitbreiden. Honden moeten kunnen rennen en spelen, 
zonder dat ze overlast geven. Het streven is dat iedereen binnen 1 
kilometer lopen een losloopgebied kan vinden. Een nieuw kader voor 
hondenlosloopgebieden lag tot 19 februari in de inspraak.

Kunnen er meer losloopgebieden komen en hondenspeelplekken? 
(Een hondenspeelplek bevat speeltoestellen voor honden, zoals speciale 
tunnels, bruggen en slalommen en/of een zwemgelegenheid.)
Honden moeten kunnen rennen en spelen. Maar zij zorgen soms ook voor 
overlast. Daarom moeten honden overal in de openbare ruimte aan de lijn 
met uitzondering van de hondenlosloopgebieden.
Op een kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of een andere speciaal 
aangewezen plek, is het verboden honden uit te laten. Ook moeten de 
eigenaren hondenpoep onmiddellijk opruimen. 
In april zijn alle reacties in een nota van beantwoording. In de zomer nemen 
het college van B&W en het dagelijks bestuur van de zeven stadsdeleneen 
definitief besluit, dat ter kennisname, naar de gemeenteraad gaat.

https://maps.amsterdam.nl/honden/.

Maak de Spuistraat groen
De Spuistraat en stegen in hartje centrum krijgen een groene 
make-over! De bewoners en ondernemers kunnen zelf bepalen 
hoe het eruit komt te zien en binnenkort hun eigen stukje groen 
voor de deur verzorgen. Groen geeft de straat een vrolijkere 
uitstraling en is goed voor de biodiversiteit en wateropvang. 

Bewoners, ondernemers, stadsdeel centrum en Green Light District 
slaan de handen ineen om samen de stoep en de stegen tussen de 
Spui en de Paleisstraat een opfrisbeurt te geven. Woon of werk je in 
dit deel van de straat kom dan meedenken hoe dit groen eruit komt 
te zien. Een rozenplantsoen, bloembakken of weelderig groen? 
Deel je ideeën tijdens de meedenksessie op 1 maart. Zo wordt de 
straat die iedereen gebruikt ook écht van iedereen en ziet het er 
veel leuker uit! 

Op maandag 1 maart nodigt Green Light District je graag online 
uit van 20.00-21.00 uur voor de meedenksessie. De Gezonde Stad 
faciliteert de sessie en ze ontvangen graag jouw input voor een 
mooiere straat. Heb je Zoom al voorgeinstalleerd, gebruik dan de 
Zoom ID: 884 2019 1604 
De online meeting start exact om 20.00 uur. 

Voor meer informatie en om je direct aan te melden mail naar 
aukje@degezondestad.org

Vriendelijke groet,
Aukje Ypma

 degezondestad.org
https://greenlightdistrict.nu/projecten/duurzamespuistraat/

In de volle binnenstad liggen de grootste kansen voor 
vergroening op het dak. Toch is slechts een paar procent 
van de platte daken daar groen. Rooftop Revolution 
ontwikkelde samen met Matrixian Group de Duurzame 
Daken Kansenkaart voor Green Light District. 

Interactieve kaart voor Amsterdam Centrum
Om inzicht in te krijgen in de duurzame mogelijkheden op 
de daken in het centrum van Amsterdam (postcodegebied 
1012), heeft Stichting Rooftop Revolution in samenwerking 
met het datatechnologiebedrijf Matrixian Group de 
Duurzame Daken Kansenkaart ontwikkeld voor Green 
Light District. De interactieve kaart is te bekijken op 
greenlightdistrict.nu/dakenkaart. De kaart maakt inzichtelijk 
welke daken in het centrum van Amsterdam geschikt zijn 
om te vergroenen. Ook laat de kaart zien waar ruimte is 
voor zonnepanelen of waterberging. Per dak is te zien welke 
duurzame invulling het meest haalbaar is. 

25.000 zonnepanelen, 10 miljoen liter water, 25 keer de 
Nieuwmarkt aan groen
De kaart laat zien dat er in de binnenstad nog voldoende 

ruimte is voor groen op de daken. Aan oppervlakte is er nog 
ruimte voor zo’n 25 keer de Nieuwmarkt. Op monumentale 
panden kan nog veel duurzame energie worden opgewekt 
(zo’n 25.000 zonnepanelen) of 10 miljoen liter regenwater 
worden opgevangen. 

Elk dak heeft andere kansen
Huurders en pandeigenaren die in dit gebied wonen 
kunnen nu bekijken wat er allemaal mogelijk is op hun 
eigen dak. Verschillende kleuren geven de opties weer: zo 
verwijst groen naar beplanting, geel naar zonnepanelen, 
blauw naar het opvangen van water en andere kleuren 
voor mogelijke combinaties. De verschillende kaartlagen 
geven ook aan welke panden monumentaal beschermd 
zijn en welke gebieden kampen met hittestress en 
wateroverlast. Nuttige informatie voor bewoners die 
overwegen een groen dak te nemen, maar ook voor 
vastgoedpartijen, woningbouwcorporaties of de gemeente. 
Geïnteresseerde pandeigenaren, huurders en ondernemers 
kunnen een kosteloos dakadvies aanvragen via info@
greenlightdistrict.nu.

Gezonde en klimaatbestendige binnenstad
Door de daken in het centrum beter te benutten, kunnen 
eigenaren van panden, huurders en ondernemers bijdragen 
aan de klimaatbestendigheid van de stad en aan een gezonde 
leefomgeving.  Daken kunnen gebruikt worden voor het 
opvangen van overtollig regenwater of voor het opwekken 
van zonne-energie. Groene daken nemen fijnstof op, dragen 
bij aan de biodiversiteit, en helpen om de stad zomers koel 
te houden. Daarnaast verlengt vergroening de levensduur 
van een dak en heeft een groene omgeving een positief 
effect heeft op onze (mentale) gezondheid. Genoeg redenen 
dus om ons dak-areaal nieuwe functies te geven. De kunst is 
wel om al deze functies optimaal in te zetten, passend bij de 
uitdagingen van een gebied en constructie van een pand. 

Green Light District is een samenwerkingsverband van Rooftop 
Revolution, De Groene Grachten, NV Zeedijk, Gemeente 

Amsterdam, De Gezonde Stad, TU Delft en EIT Climate-KIC. 
In de zomer van 2019 doopte dit consortium de Wallen om tot 

het ‘Green Light District’ en transformeert samen met bewoners 
en lokale ondernemers de binnenstad tot een duurzaam en 

toekomstbestendig hart van de stad. 
Inmiddels worden tientallen initiatieven voor de verduurzaming 

van de historische binnenstad gerealiseerd. 

https://greenlightdistrict.nu/

Daken-kansen-kaart

© APD



                       Wanneer vrouwen heur stem laten klinken en brutaler heur ‘mannetje’ staan en mannen gevoel meer koesteren en waarderen, dan begrijpen we elkaar meteen.
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Waar te eten
Helaas weer geen restaurant bespreking. Heel even heb ik 
overwogen om deze rubriek voorlopig maar even te laten 
vallen maar ik praat nou eenmaal over weinig tot niets liever 
dan over eten. 

Tegenwoordig gebruik ik regelmatig de to good to go app als ik 
geen inspiratie heb om te koken. Hier worden verse producten 
die nog een beperkte houdbaarheid hebben maar nog prima te 
eten zijn (vandaar de naam ‘te goed om weg te gooien’), voor een 
gereduceerd tarief aangeboden.
Het idee achter de app is dat er maaltijden die anders weggegooid 

zouden worden, gered nu gegeten gaan worden. Een magic box 
heet het want je weet nooit wat je krijgt hoewel er wel een idee 
wordt gegeven wat er in kan zitten. De magic zit er ook in dat 
het een win win situatie is. Voordeel voor de ondernemer, de 
consument en de planeet omdat er minder voedselverspilling is. 

Er is een grote variëteit aan zaken die meedoen. Restaurants, 
bakkers, bloemenwinkels, supermarkten en speciaalzaken. Ook de 
vegetariërs en de veganisten kunnen volop kiezen. Hierdoor heb 
ik veel nieuwe en ook minder nieuwe zaken ontdekt. Een enkele 
keer ben ik teleurgesteld geweest in hetgeen ik kreeg maar meestal 
is de prijs kwaliteit ,meer dan goed. Ook is het leuk om zaakjes 
uit te proberen waar je niet helemaal zeker van bent omdat het om 
gereduceerde tarieven gaat. 

Onlangs zag ik zelfs wijn/champagne boxen voorbij komen of 
speciaalbiertjes. Maar ook bedrijven die hun voorraden kroketten 
of koffiekoekjes aan het gewone publiek willen slijten nu zie die 
niet meer aan de horeca kwijt kunnen.

Ik ben geen brood eter maar het brood dat ik eet moet goed brood 
zijn, dat is na het vertrek van Paul Année niet makkelijk in de 
binnenstad. Maar door ‘to good to go’ heb ik toch een aantal zaken 
met goed brood ontdekt. Mijn favoriet is niet eens een bakker. 
Maar de jongens van Kaas van Gastrovino, in de Spuistraat. Sinds 
kort hebben ze een kaasbox die is iets duurder maar daar zit altijd 
minstens 1 stuk kaas in. Om u een voorbeeld te geven wat er in 
mijn laatste box zat en voor de duidelijkheid ‘dat is geen garantie 
voor de toekomst’: een gewone en een kaas croissant, een wit 
en bruin stokbrood, een burrata, een stuk rozemarijn kaas en een 
dessert. O ja, ook nog een mini potje mosterd. En dat voor € 7.99. 

Doordat de inhoud een verrassing is, eet je ook nog eens iets wat je 
uit jezelf misschien niet zo snel zou doen. 
De knalgroene pestokaas zou ik zelf nooit gekozen hebben maar 
die was op een tosti verrassend lekker. 

Dus laat u eens verrassen en haal een magic box in huis.
Hopelijk kunnen we ons tegen de tijd dat het zomernummer 
geschreven wordt weer door de chefkok laten verrassen. 

EH

Huidekoperstraat 23

Tulp Festival Amsterdam

1 t/m 30 april
Door de hele stad

www.tulpfestival.com
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Amsterdam Museum wordt grondig verbouwd
Het nieuwe museum wordt beter herkenbaar en toegankelijk 
voor álle bezoekers. Rond de hoven en aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal komen op de begane grond publieke 
functies, zoals een museumrestaurant, een auditorium en 
educatieruimten. 

De ramen en deuren van het monument, die nu vaak geblindeerd 
en gesloten zijn, gaan weer open. Het museum vormt daarmee een 
uitnodigend gezicht naar de stad en brengt leven in de hoven en aan 
de straat. Er komen grotere museumzalen met meer ruimte voor de 
collectie, tijdelijke presentaties en educatie. 
Het gebouw krijgt een duidelijk museaal parcours dat toegang 
geeft tot alle delen, ook de monumentale zoals het historische 
authentieke gewelf - dat nu niet toegankelijk is voor publiek - en 
de Regentenkamer. Het ontwerp voorziet in een vanzelfsprekende 
routing met een begin, midden en einde. 

Bovendien wordt het museum van boven tot onder, optimaal 
toegankelijk voor iedereen. Ook voor bezoekers met een fysieke 
beperking. Op het gebied van daglicht, klimaat en duurzaamheid 
moeten ook forse moderniseringsslagen worden gemaakt.

Tijdens de hele verbouwing blijft het museum open
De prognose is dat vanaf maart 2022 de locatie sluit aan de 
Kalverstraat. Tijdens de verbouwing blijft het museum open. 
De collectie is dan te zien in onder meer de Amsterdam Museum 
vleugel in de Hermitage Amsterdam
Naar verwachting zal het nieuwe Amsterdam Museum openen in 
2025, ter gelegenheid van de 750ste verjaardag van de stad.

www.hetnieuweamsterdammuseum.nl

Zijn plan komt voort uit de jarenlange ervaring die hij 
heeft met funderings herstel bij huizen. Het is een zoeken 
om een minder ingrijpende methode toe te passen. 

Tijdig ontdekken
In Groningen zijn ook vele meters kademuur. Kade inspectie 
wordt daar door oQuay met onderwater kamera’s gedaan. 
In Groningen is er sprake van herstel en niet sloop van de 
oude muur.

Alternatief kade herstel.
Bij de methode van De Beaufort blijft de oude constructie 
bestaan maar wordt verstevigd (tekening)
Methode De Beaufort: Straat direct achter de kademuur 
ontgraven tot aan grondwaterpeil. Palen in kademuur 
aanbrengen en betonnen funderingsplaat aanbrengen. 

Indien er voldoende ruimte is tussen grachtenpeil en 
kadepeil kan deze ruimte benut worden voor bepaalde 
voorzieningen, zoals huisvuil containers en warmte en 
koude opslag. De oude constructie wordt niet vervangen 
maar verstevigd deze. En houdt rekening met de 
monumentale bomen. De methode is goedkoper. 

Het is niet nodig destructieve bouwkuipmethodes, waarvoor 
damwanden geslagen moeten worden, toe te passen. 
Het levert minder risico op verzakking van de belendende 
huizen. De gemeente hoeft dan geen funderingsherstel door 
particuliere eigenaren af te dwingen. Wel wordt erkend dat 
de methode De Beaufort mogelijk niet overal toepasbaar is.

UW

Meer info:           www.amsterdamsebinnenstad.nl

Genoeg te eten in de Negen straatjes
De kaaskamer: Melk Boter kaas en eieren en nog veel meer 
streekproducten. In de omgeving van Amsterdam, met name 
Amsterdam Noord zijn gelukkig wat boerderijen gebleven, 
De Stadshoeve. De kaaskamer Amsterdamse melk, karnemelk 
en yoghurt met of zonder biologische geteeld fruit. En een groot 
assortiment Nederlandse en buitenlandse kazen, Limburgse 
wijn, En heerlijk brood en koekjes. Een paar winkels verder De 
Wijnwinkel voor een hartversterking in deze kou. 
De volgende druk bezochte winkel is het Koekemannetje voor de 
nodige zoetigheid bij de koffie.

Voor een snelle maaltijd kun je terecht bij fabelfriet met super 
mayonaise. Ze hebben ook heerlijke kroketten.
Voor de verjaardagen, feestdagen of zo maar elke coronadag 
kunnen we gelukkig bij de Pompadour terecht. En in het weekend 
de heerlijkste croissants. Je kunt gelukkig ook bestellen bij de 
winkel want anders zijn de croissants uit verkocht. En dan kun je 
op een stiller moment de bestelling ophalen.
Bijna alle kleding winkels hebben een website en zo kun je ook 
daar terecht voor als je echt iets nieuws wilt kopen in deze barre 
tijden.

Door de extreme koude was Gerda echt gesloten, maar je kon 
gelukkig nog bestelde bloemen ophalen bij de winkel (zie boven) 
en laten bezorgen bij een jarige.

Dit beknopte overzicht geeft een beeld van hoe goed wij het 
hebben in de buurt van de 9-straatjes. We lijden geen honger, met 
bovendien de JUMBO en de Albert Heijn een straatje verder.
De medewerkers in de winkels zijn zonder uitzondering erg aardig.

 
De Corona heeft ons dichter bij elkaar gebracht.

UW

Verstevig de kade sloop hem niet      artikel Het Parool 3 december2020

Alternatief plan Kademuurherstel   artikel VVAB Amsterdamse Binnenstad Nr 300 oktober/december

Bouwkuipmethode met damwanden  bij de Kloveniersgracht
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Versteviging bestaande constructie                   met maatwerk bij bomen

Halfrond bankje op het Singel waarvan er meerdere geplaatst zijn. 
In elk geval goed tegen het parkeren van fietsen tegen de bomen.

Niet zo       Maar zo

© APD

Sinds 2007 zijn we lid van de Vereniging van Eigenaren en 
Bewoners van Monumenten ‘Bewoond Bewaard’. 
Het Bestuur had bij het 10 jarige bestaan bedacht de 
herkenbaarheid van de Vereniging te verduidelijken met een 
Blauw-Wit Schildje om aan het monument te bevestigen. Zo waren 
we herkenbaar voor leden in de rest van Nederland. 
In het ledenblad, dat 2 maal per jaar wordt verstuurd, is ruimte 
voor vragen op bouwkundig gebied en vragen over subsidie 
verordeningen van de Minister en de Belastingdienst.
In december 2020 ontving de Vereniging een brief van Minister van 
O,CenW, mevrouw Ingrid van Engelshoven over de resultaten van 
het eerste jaar subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten.
“Hierbij wilde ik u attent maken op de mogelijkheid dat u, 
tussen 1 maart en 30 April, subsidie kunt aanvragen voor 
instandhoudingskosten, die u in 2020 hebt gemaakt. Aanvragen 
kan bij de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed via een digitaal 
portaal.” 
Mocht dat niet lukken dan is hierbij het emailadres van de 
Voorzitter E. Haaksman, voorzitter@bewoondbewaard.nl

R. en U. Weller-Aussems

Wacht niet tot de kade instort, maar onderzoek de oeverconstructies op tijd: https://oquay.nl/inspecties/onderwaterinspectie/

De VVAB heeft aan het Gemeentebestuur schriftelijk een alternatief plan voor 
kademuurherstel aangeboden.  De Vereniging heeft aan Ernst de Beaufort, 
restauratieconstructeur, gevraagd dit plan te ontwikkelen. 



                                        Isa Kriens roept op altijd je waarheid te spreken en zelf systemen te starten voor veilig en natuurlijk onderwijs :                       dekleineactivist.nl
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Gemeente Amsterdam
 Algemeen nummer        14 020
   • Budgetbeheer  020-252 6060

• Fietsdepot  020-334 4522

• Gemeentebelastingen 020-255 4800

• GGD   020-555 5911

• Jeugd Helpdesk 020-255 2911

De Binnenk   ant  Verspreidingsgebied
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Oplage: 11.000 Verschijnt 4x per jaar

C O L O F O N
Redactie

Cliff van Dijk, Ulrike Weller,
Paul Spoek, Esther Heijster,

Corina Teunissen van Manen
Cartoon Petra van Driest 

Advertenties max. 1 euro per cm2

Drukkerij Rodi Rotatiedruk

Binnenk®ant #94
verschijnt rond 31 mei

kopij-stop 5 mei

06-4389 0132
post@binnenkrant.nl

Kerkstraat 123 hs
1017 GE Amsterdam

Heeft u een NEE-NEE sticker, maar wilt u wél 4x per jaar de Binnenkrant ontvangen?
Maak dan uw eigen sticker.

Knip het plaatje uit en plak het op uw brievenbus.
Heeft u géén brievenbus?
De Binnenkrant is ook digitaal te vinden op:
www.oudestadt.nl/archief-binnenkrant 

Binnenkrant
Wel graag de

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 service-
kosten. U kunt zich aanmelden via 
woon.ucourse.nl. Ook organiseert !WOON 
gratis webinars voor bewoners(groepen).
Aanmelden kan via wooninfo.nl/agenda.

Hoge huur en laag inkomen? 
Vraag nu verlaging aan
Sinds 1 januari kunnen huurders met een hoge 
huur en laag inkomen huurverlaging aanvragen. 
De regel geldt alleen voor huurders bij 
woningcorporaties. Afhankelijk van de huidige 
huurprijs kan het gaan om een klein of groot 
bedrag per maand. In maart sturen de corporaties 
een brief naar huurders die al in 2019 in deze 
situatie zaten. Dat kan niet eerder, omdat ze dan 
pas de gegevens van de belastingdienst krijgen. 
Maar wie in 2020 in inkomen is gedaald kan zelf 
een aanvraag indienen. 

Hoe eerder de huurder zelf een verzoek doet en 
bewijsstukken meestuurt, hoe eerder de verlaging 
ingaat als deze inderdaad van toepassing is.
Deze eenmalige huurverlaging is alleen voor 
huurders die van een woningcorporatie huren. 
Helaas is er niets geregeld voor wie van een 
particulier huurt. De huur moet boven de € 
633,25 liggen (1 en 2 persoons huishoudens) of 
boven de € 678,66 (meerpersoons huishoudens). 
Het maximale inkomen hangt ook af van het 
soort huishouden en varieert tussen de €23.650 
en €32.000 bruto per jaar. Neem contact op met 
uw woningcorporatie als u in aanmerking wil 
komen voor de huurverlagingsregeling.

Kantonrechter wijst enorme boeteclaim 
verhuurder af
Twee huurders van een woning in de 
Weteringbuurt schrokken zich een hoedje toen 
zij na vertrek het restant van hun waarborgsom 
terugvroegen. Als reactie beschuldigde de 
verhuurder hen van illegale onderverhuur en 
vorderde een bedrag van bijna €70.000 euro. 
De verhuurder beriep zich op een boetebeding 
in het huurcontract. Een juridische procedure 
volgde. De kantonrechter maakte korte metten 
met de claim van de verhuurder. Van illegale 
onderverhuur was beslist geen sprake en een 
boete is niet aan de orde.

Het delen van woonruimte met vrienden is een 
veelvoorkomende constructie in Amsterdam. 
Tegenwoordig is dat aan strenge regels gebonden. 
Sommige verhuurders proberen die regels te om-
zeilen door op papier slechts aan twee individuen 
te verhuren. Mondeling volgt dan toestemming 
aan een derde of vierde persoon om ook intrek 

te nemen in het gehuurde. Daarmee geeft de 
verhuurder toestemming voor onderverhuur of 
beter medehuur. De bewoners kunnen dan de 
hoge huurprijs delen. Als de gemeente aan de bel 
trekt, weet de verhuurder zogenaamd van niks en 
schuift de verantwoordelijkheid in de schoenen 
van de huurders. 
Met deze illegale verhuurconstructie beoogt een 
verhuurder een maximale huuropbrengst.

Verhuurder weet van niets. Of!?
Ook in deze zaak speelde de verhuurder de 
vermoorde onschuld. Toen de huurders hun 
waarborgsom terugvroegen deed hij voorkomen 
dat hij er net achter kwam dat sprake zou 
zijn van illegale onderhuur van een kamer in 
het gehuurde. In het huurcontract stond een 
boeteclausule voor het onderverhuren van een 
deel van de woonruimte, zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de verhuurder. 

De verhuurder vorderde niet alleen deze boete. 
Daarbovenop dienden de huurders ook de 
volledige inkomsten van onderverhuur terug 
te betalen. Onacceptabel natuurlijk, vonden de 
huurders, want zij kregen bij het aangaan van de 
huurovereenkomst mondelinge toestemming voor 
de onderverhuur aan een medebewoner. 
Met behulp van een gespecialiseerde advocaat en 
steun van het Emil Blaauw fonds werd de claim 
van de verhuurder in de rechtbank bestreden.

De zitting bij de kantonrechter
De kantonrechter wilde de kwestie graag op zitting 
behandelen. De twee huurders en hun advocaat 
vroegen de kantonrechter toestemming om ook 
de onderhuurster aan het woord te laten. Een 
hele slimme zet, zo bleek achteraf. Op de zitting 
ontstond een geanimeerd gesprek tussen de 
onderhuurster en de verhuurder, waaruit bleek dat 
zij elkaar al veel vaker hadden gezien. 
De kantonrechter concludeerde dat de verhuurder 
vanaf het begin af aan op de hoogte was van deze 
verhuurconstructie en hier ook toestemming voor 
had gegeven. Dat het huurcontract iets anders 
voorschrijft is dan niet van belang. 
In zijn vonnis wijst de kantonrechter de claim 
van de verhuurder dan ook in zijn geheel af.
En het restant van de borg? Tja, de huurders 
hadden de woonruimte niet helemaal netjes 
opgeleverd en inhouding van ongeveer 350 
euro op de borg vond de kantonrechter wel 
gerechtvaardigd. Al met al toch een enorme 
opluchting voor de huurders.

Contact met !WOON
Voor alle vragen over huren, wonen 
en VvE aangelegenheden kunt u elke 
woensdagmiddag van 14-17 uur op 
afspraak terecht op het woonspreekuur in de 
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52. 
U kunt ons ook bellen of mailen op 
(020) 5230 110 of centrum@wooninfo.nl 

Het is mogelijk dat onze bereikbaarheid wordt 
aangepast vanwege de Covid-19 maatregelen.

www.wooninfo.nl.

Ni
eu

wm
ar

kt

                                       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  Rinke Oostra                06 1264 1995    r.oostra@amsterdam.nl
Zes  Olivia Somsen             06 3808 1708    o.somsen@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 Lauterslager        06 1369 5745     k.lauterslager@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

                                    www.amsterdam.nl/centrum-west/

Binnenk

• 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

www.amsterdam.nl/bekendmakingen
www.amsterdam.nl/nieuwsbrief
www.amsterdam.nl/afval
www.amsterdam.nl/veelgevraagd

www.amsterdam.nl/sociaalloket
www.amsterdam.nl/zorgenwoonoverlast
www.amsterdam.nl/meldingen
www.meldingen.amsterdam.nl

De werkzaamheden duren tot in 2022. 
Het politieteam is gedurende die periode 
onderdak op het Marineterrein aan de 
Kattenburgerstraat. Maar omwonenden 
kunnen daar geen aangifte doen. 
Aan de aanwezigheid op straat verandert 
niets. Wijkagenten zijn en blijven gewoon 
op straat; noodhulp is en blijft ook snel 
beschikbaar.

Aangifte doen kan in veel gevallen online 
(politie.nl/themas/aangifte-doen) of 
telefonisch (0900-8844). Persoonlijk 
aangifte doen kan bij elk ander bureau. 
Bijvoorbeeld bij Bureau Burgwallen, 
Nieuwezijds Voorburgwal 35 (Open 24 uur 
per dag) of Bureau Lijnbaangracht (Open 
van 8 tot 18 uur).
Veel informatie is te vinden is op 

www.politie.nl.

Politiebureau IJtunnel gesloten vanwege verbouwing
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beeld.spraak

Blijf binnen als u tot een kwetsbare risicogroep 
behoort. Maar hoe komt u dan aan uw 
boodschappen? En hoe gaat u naar een 
belangrijke afspraak? Is er nog wel iemand 
waar u uw verhaal aan kwijt kan?
Juist nu is sociaal contact en praktische hulp 
belangrijk. Daarom hebben Amsterdamse 
organisaties een centraal telefoonnummer en 
een website in de lucht gezet.

Voor praktische hulpvragen en 
contactverzoeken bel: 020-7670031 (van 
maandag t/m vrijdag tussen 10 -16 uur). 
Van hieruit leiden ze u door naar de organisaties 
in de buurten van Amsterdam.

Mail: info@voorelkaarinamsterdam.nl

Website:: voorelkaarinamsterdam.nl.

Vanwege het Coronavirus slaan Amsterdamse organisaties voor sociaal werk 
de handen ineen voor bewoners die hulp zoeken, of hulp willen bieden. 


