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Onafhankelijke uitgave van en voor bewoners van de vier buurten:

Van de     edactie
Vier keer per jaar kunnen we op 16 pagina's in kleine 

lettertjes berichten over onze vier buurten.
De buurtkranten in de Jordaan en de Oostelijke 

Binnenstad verschijnen 6 keer per jaar. 
We krijgen meer kopij dan we kunnen plaatsen. 

Dankzij de bijdrage van trouwe adverteerders en het 
stadsdeel (12,5 cent per exemplaar) krijgen de onbetaalde 

vrijwilligers, het elke keer, weer mooi voor elkaar. 
Toch? Wat denkt u? Ingezonden brieven altijd welkom.

Wijkcentrum D'Oude Stadt
Lees meer op pagina 9

'Zorg voor alle Jonkies' (bomen, dieren, mensen)  is het allerbelangrijkst.      Zo ontwikkelen ze zich vanzelf tot gezonde volwassenen. 
Foto Eveline van Nierop

Wijkbudgetten in Centrum Begroot 2023

Centrum Begroot gaat weer van start! 
Hét project waar bewoners, maar ook ondernemers en  
maatschappelijke organisaties bepalen wat belangrijk 
is in hun buurt.

Jaarlijks stelt Centrum Begroot een budget beschikbaar 
voor de bewoners uit stadsdeel Centrum om op eigen 
initiatief hun buurt gezelliger, mooier of groener te 
maken. Dit jaar doen we het alleen anders dan u van ons 
gewend bent. 

Op advies van de stadsdeelcommissie wordt het 
beschikbare budget opgedeeld in wijken. Dit betekent dat 
iedere wijk in Centrum een eigen budget krijgt bedoeld 
voor de plannen die in die wijk worden ingediend.

Ook de Grachtengordel West, Grachtengordel Zuid, 
Weteringschans en Nieuwmarkt / Lastage krijgen dus een 
eigen budget bedoeld voor plannen uit die buurten. 
Van maandag 27 februari t/m maandag 27 maart kunt 
u een plan insturen op centrumbegroot.amsterdam.nl. 

Bij het indienen selecteert u de wijk waarvoor het plan 
bedoeld is. In juni en juli stemmen bewoners vanaf 12 
jaar uit Centrum op hun favoriete plannen in hun buurt. 
In de stemronde kunt u alleen stemmen op de plannen 
in uw buurt. De plannen met de meeste stemmen die 
binnen het budget passen, worden uitgevoerd door de 
planindiener zelf of door de gemeente.

Visie bezoekerseconomie in Amsterdam 2035 
volgens de gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft zich in december jl. 
vastgelegd op een pakket maatregelen voor aanpak van 
het overtoerisme met een termijn, die loopt tot 2035.
Maatregelen gemeente Amsterdam 2023 – 2035:

Overlast:
1. De start van een gerichte, digitale ontmoedigings-
    campagne op buitenlandse bezoekers die alleen naar 
    Amsterdam komen voor alcohol, drugs en seks om 
    Amsterdam niet te bezoeken (Stay Away-campagne,
    begin 2023). 
2. Een pilot in het Wallengebied waarbij drie op- en afstap-
    voorzieningen aan de Oudezijds Voorburgwal worden 
    beperkt. 
3. Een aanpak voor het weren van overlast gevende 
    vrijgezellen- feesten in samenwerking met ondernemers, 
    touroperators, hotels en belangenverenigingen, zoals 
    KHN. 
4. Een onderzoek naar het uitbreiden van het 
    rondleidingenverbod en/of het opnemen van een 
    vergunningvoorschrift voor horeca- zaken met een verbod 
    op het ontvangen van georganiseerde kroegentochten 
    (pubcrawls). 
5. Een aanscherping van openingstijden horeca en 
    raamprostitutie in het wallengebied. 
6. Een blowverbod in (delen van) de binnenstad, gekoppeld 
    aan de alcoholoverlastgebieden. Tevens wordt onderzocht 
    of analoog aan de alcoholoverlastgebieden een verbod 
    op de verkoop van softdrugs voor het gebruik anders dan 
    in de coffeeshops – na 16.00 uur op donderdag t/m 
    zondag, zoals in het alcoholoverlast- gebied voor alcohol 
    geldt – handhaafbaar is. Dit hangt samen met het nieuwe 
    imago van Amsterdam (maatregel 5 onder Overtoerisme): 
    een nieuw verhaal voor Amsterdam heeft alleen kans 
    van slagen als maatregelen worden genomen die dat 
    ondersteunen.

Overtoerisme: 
1. Het opstellen van scenario’s voor het beperken van het 
    aantal riviercruises, het verder beperken van het aantal 
    zeecruises, de uitvoering van het touringcarbeleid en een 
    lobby op luchtvaartbelasting en budgetvluchten. 
2. Samenwerking met ondernemers op het gebied van 
    branchering. 
3. Spreiding van het aanbod door het ontwikkelen van 

    vrijetijdsvoorziening in centrumgebieden in onder andere 
    Noord, Zuidoost, Nieuw-West en het verplaatsen van 
    vrijetijdsvoorzieningen uit Centrum. 
4. Spreiding van de vraag: inzet data gedreven interventies 
    en onderzoek naar drijfveren van bezoekers om zo tot 
    gedragsbeïnvloeding te komen; 
5. De ontwikkeling van een imagocampagne door 
    amsterdam&partners die bijdraagt aan de visie op
    de bezoekerseconomie en de respectvolle bezoeker. 
    Hierbij wordt nauw samengewerkt met Amsterdam 750. 

Overnachtingen: 
1. Vakantieverhuur: onderzoek naar verdere aanscherping 
    quotum B&B in wijken en verdere aanscherping van het 
    beleid vakantieverhuur aan de hand van een 
    escalatieladder. 
2. Scenario’s voor de aanpassing van de toeristenbelasting 
    op basis van econometrisch onderzoek naar 
    prijselasticiteit waarbij de effecten van een aanpassing 
    van de toeristen- belasting op de overnachtingscapaciteit 
    worden onderzocht. Verkenning mogelijkheden 
    verbreding vermakelijkheids- retributie (VMR) en 
    verhogen bestaande VMR voor passagiers- vaartsector en 
    evenementen. 
3. Hotelcapaciteit: Inzet op transformatie van hotels 
    naar een woon- of kantoorfunctie; het samenvoegen van 
    hotelkamers in samenwerking met de sector en extended 
    stay in hotels (verblijf vanaf 1 maand t/m 6 maanden). 
4. In kaart brengen impact van de Verordening op toerisme 
    in Balans Amsterdam



2 Groot Waterloo

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

 Maart  7 Poerim, , 8 Holi, Vrouw, 18 Stille Omgang, 20 Lentepunt, 21 , 23 Ramadan, 26 Zomertijd     April   2 Palm, 6 , 9 Pasen, 

Binnenk ant 101 Lente 2023

De organisatie wordt geleid door DOCK. Vrijwilligers, 
die willen helpen op 15 april, kunnen zich aanmelden bij 

Gerbina van der Hurk  gvdh@dock.nl.

GROENMARKT SIEBBELESHOF
zaterdag 15 april van elf tot vier uur

maak uw geveltuin nog mooier

Ziet uw geveltuintje er ook zo belabberd uit? De winter 
duurt maar voort en er zijn maar weinig bloeiende 
planten of struiken. Vingers kunnen nu (ik schrijf dit 8 
februari) nog niet kriebelen vanwege de snijdende wind 
en de vrieskou, die maar blijft hangen in de stad.
Als u dit leest zijn er wellicht veel meer lentegevoelens en 
is half april misschien wel veel te laat om de Groenmarkt 
te houden…

De jaarlijkse plantjesmarkt op het Siebbeleshof 
is dé ontmoetingsplek voor geveltuinierders in de 
Nieuwmarktbuurt. Ook bewoners uit de omringende buurten 
hebben de markt ontdekt. Half april, als de groene vingers 
gaan kriebelen. Alles aan groen is er te koop: Biologische 
kwekers uit de omgeving komen er hun producten verkopen. 
Dit alles wordt ruimhartelijk door DOCK en de Gemeente 
mogelijk gemaakt. De Gemeente Amsterdam komt met een 
vrachtauto volgeladen met planten om uit te delen, gratis! 
Het gaat vooral om planten voor geveltuinen, binnentuinen, 
boomspiegels en kadetuinen. Weinig kamerplanten.

Er is ook een kraam waar deskundige buurtbewoners, 
met bekroonde geveltuinen, hulp bieden bij vragen over 
onderhoud, snoeien en stekken. Het Pintohuis is weer 
present met tweedehands natuurboeken.
Dit alles met lekkere hapjes van buurtkoks, warme drankjes 
uit de DOCK-bakfiets, bijzondere natuurervaringen voor 
kinderen en vrolijke achtergrondmuziek.
Op gezette tijden zijn er ook wandelingen door de buurt 
onder deskundige begeleiding. 
Het Siebbeleshof is te vinden achter de Flesseman aan de 
Nieuwmarkt tussen de Dijkstraat en de St.Antoniebreestraat. 
Het is een groene oase, openbaar toegankelijk in een verder 
stenige omgeving. 

Bloeiende Viburnum in de Uilenburgerwerf, 
winnaar van de Auke Bijlsma Geveltuinenprijs 2022.

Geveltuinen in de winter. 
Op zijn best komen de bollen eruit en bloeit er een forsythia.

Einde Bijenkorf file ?
Bedrijfsleven heeft ook genoeg van de file.
Vele weekenden en alle vakanties is het raak: een 
trage en stilstaande rij auto's die vanuit IJtunnel en 
Weesperstraat de Bijenkorf garage probeert te bereiken. 
Bewoners hebben er al lang genoeg van. 
Het bedrijfsleven in Amsterdam is het ook meer dan 
zat. In de Raadscommissie MOW (Mobiliteit, Openbare 
Ruimte en Water) van 12 januari 2023 bepleitte 
initiatiefnemer Guido Frankfurther, vicevoorzitter 
MKB, mede namens de ondernemersverenigingen 
Vereniging Amsterdam City en Koninklijke Horeca 
Nederland, om nu eens daadwerkelijk de file aan te 
pakken. En wel op korte termijn: vóór komende Pasen 
en de volgende vakantieperiode.

Dat moet mogelijk zijn. Met een inrijverbod: "Wij denken: 
stel nu zo snel mogelijk een verbod in voor motorvoertuigen 
met uiteraard uitzondering voor bestemmingsverkeer en ga 
dan in de toekomst naar een toegangssysteem waar alleen 
de mensen toegang hebben die hier iets te zoeken hebben"   

Vereniging Amsterdam City is ook duidelijk, directeur Jan 
Stoeltie: "De ronkende, vrijwel stilstaande file zorgt voor 
een slecht woon-, werk-, uitgaans- én winkelklimaat. Dat 
maakt de binnenstad er niet aantrekkelijker op. Maatregelen 
zijn nú nodig." 

Er blijkt een breed draagvlak in de stad te zijn, MKB heeft 
gesproken met achterbannen, grote hotels en winkels, 
leveranciers. De plannen zijn bespreekbaar, geen blokkades. 
Ook Q-park en Bijenkorf denken constructief mee, zij zitten 
in hun maag met de negatieve publiciteit.  

Winkelen met de auto maakt stad onleefbaar en 
onbereikbaar 
Bewoners ageren ook al lang tegen de file, de verstopping 
van de stad, de slechte luchtkwaliteit, de leefbaarheid. 
Afgelopen kerstperiode betekende wonen rondom 
Valkenburgerstraat, Waterlooplein en Amstel dat er elke dag 
urenlange files voor de deur stonden. En al dat verkeer komt 
terecht in een fuik nadat de Blauwbrug is gepasseerd. 
In de Raadscommissie wordt ook benadrukt dat de 
bewoners al jaren vragen om maatregelen. 

Stadsdeelcommissie Centrum sluit aan bij het belang voor 
bewoners, zij brengt een advies in om de autodruk op de 
binnenstad te verminderen en op korte termijn te regelen 
dat parkeren alleen voor vergunninghouders en aangemeld 
bezoek mogelijk is. Dan komt er ruimte voor voetgangers en 
kunnen parkeerplekken worden opgeheven. Het Dagelijks 
Bestuur van Stadsdeel Centrum is enthousiast over de 

oproep van de Stadsdeelcommissie. De directe oproep van 
MKB over de Bijenkorf file krijgt in de Raadscommissie 
ook veel steun: op korte termijn een inrijverbod bij 
de Blauwbrug instellen met alleen toegang voor 
bestemmingsverkeer en op langere termijn alleen toegang 
met reservering in een parkeergarage of parkeervergunning 
en controle met een camerasysteem. GroenLinks, 
PvdA, D66 en SP zijn gelukkig met het initiatief van de 
ondernemers en zij dringen aan op een snelle beslissing 
van het College van B&W, over de Bijenkorf file en over 
bestemmingsverkeer en vergunninghoudersparkeren.  

Paaslente zonder file?
Wethouder Van der Horst wil het momentum pakken:
“Twee uur in de file staan pal boven oostlijn en noord-
zuidlijn is waanzin." Het probleem speelt al lang en zij 
wil het echt oplossen. Er is veel draagvlak voor snelle en 
concrete voorstellen. Ze zegt toe een bespreeknotitie te 
maken met snelle maatregelen en acties en een aanzet voor 
de langere termijn. Die notitie moet er binnen 1 maand 
liggen, zegde zij de Raadscommissie toe. 

Zou de Paasperiode dan toch een fileloze binnenstad 
betekenen? Met voetgangers en fietsers die vrijer door 
de stad bewegen en met recreatie autorijders die aan de 
stadsrand gaan parkeren of meer met OV gaan?  

Marijke Storm
Wordt vervolgd.

Maak uw geveltuintje mooier. 
Kom naar de Groenmarkt op 15 april!
Iedereen welkom en gratis toegang.

Niet STRAKS (2025) of LATER (2040)
Agenda Autoluw kan beter en sneller

Met de volgende 3 generieke maatregelen:

Een maximum van 30 km in de hele stad
Volgens onderzoek van gemeente Amsterdam scheelt dat 

zelfs tot 25%! Alternatieve routes zijn dan sneller.

Intelligente toegang door camera’s
Bewoners, ondernemers en geregistreerde bezoekers 

(leveranciers, zorgverleners e.d.) kunnen gewoon de stad in. 
Anderen die doorrijden krijgen een boete.

Meer P+R rond de stad en in de regio
Vanaf de snelweg moeten er parkeer- en reisplaatsen zijn 

waar je over kan stappen op een ander vervoermiddel.

www.autoluw.nu

CTvM 2023 Nieuwe Grachtje
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 20 , 21 Suiker, 27 Koning,       Mei    1 Arbeid, 4 Herdenking, 5 Vrij , 11-14 IJsheiligen, 14 Moeder, 18 Hemelvaart, 19 , 28 Pinksteren

Binnenk

Toenemende armoede: daklozenrestaurant van 
Sant'Egidio opent vaker zijn deuren

Op 9 maart is de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot 
Waterloo in de Boomsspijker. Deze bijeenkomst gaat 
over de toekomst van de Bewonersraad.
Daartoe is onderstaand achtergrond stuk geschreven. 
Op deze avond zijn ook sprekers uitgenodigd die kort 
kansen en mogelijkheden en valkuilen aanstippen. 
Verder gaat iedereen in discussie met elkaar.

Verleden
De oorsprong van de Bewonersraad ligt in de jaren 70 
vanuit protest tegen verwaarlozing en afbraak van onze 
buurten en de plannen voor verkeerswegen en hotels en 
kantoren (cityvorming). De Bewonersraad vocht voor 
herwaardering van binnenstedelijk wonen. Daardoor kwam 
er in de jaren 80 aandacht voor wonen en herstel van het 
oude stratenpatroon.
De Nieuwmarkt Acties hebben het denken over wonen en 
leven in de oude binnenstad veranderd! Die bewonersraad 
was politiek activistisch bezig.

Daarna
Al 40 jaar is de Bewonersraad een spreekbuis van en 
voor bewoners. Met pittige discussies. Met vele acties en 
plannen en zienswijzen verdedigde de Bewonersraad de 
leefbaarheid van onze buurten, zij probeerde onderwerpen 
voor de hele buurt met urgentie op de politieke agenda te 
krijgen. Bijvoorbeeld luchtvervuiling, of het onnutte door 
de buurt rijdende verkeer (dat er niet eens stopt en dus niet 
hoeft te zijn). Of de vercommercialisering van de openbare 
ruimte en afkalving van voorzieningen. En niet in de laatste 
plaats over bedrijven die hun winst behalen ten koste van 
het woonklimaat, opgroeien en gezondheid van bewoners in 
hun buurt.

De Bewonersraad diende vele zienswijzen in en doorliep 
het normale democratische politieke proces, soms met 
bezwaar en beroep. De bewonersraad voorzag jarenlang 
Gebiedsplannen van het Stadsdeel Centrum van 
commentaar en gooide de prioriteiten om: Schone Lucht 
op 1. Ondanks duidelijke voorstellen van de buurt bleven 
actieplannen van het stadsbestuur voor Schone Lucht of 
Geluid vaag.

Op andere vlakken is er in de loop der jaren wat veranderd 
in communicatie tussen stadsbestuur en bewoners. De 
werkwijze is op andere leest geschoeid, veel zaken gaan nu 
digitaal. Bewoners kunnen via de website van de gemeente 
bijvoorbeeld een geveltuintje regelen. En onder regie van de 
gemeente zijn er inmiddels gestructureerde overleggen met 
(een deel van de) bewoners. Bewonersgroepen werken in 
cocreatie samen met de gemeente voor vergroening, stickers 
om toeristen in toom te houden, loopruimte op trottoirs, 
buurt en wijkbudgetten voor bewonersideeën. Belangrijk, 
maar is dit genoeg?

En nu?
Door de corona periode stond de Bewonersraad even op een 
wat lager pitje. Is de rol van de Bewonersraad uitgespeeld? 
Is het digitale overleg met de gemeente voldoende of 
pakken andere groepen het op? Organisaties zoals Stadsdorp 
Nieuwmarkt en Stadshart Top, begeven zich eerder op het 
vlak van buurtwerk, sluiten het politieke vlak uit en zijn 
geen vervanging van de Bewonersraad. 

De vraag die daarom beantwoord moet worden is of de 
Bewonersraad in staat is om het basisuitgangspunt 'politiek 
activisme' ook in de huidige tijd vorm te geven.
Een organisatie, in welke vorm, naam dan ook, een platform 
om in overleg met centrale stad en stadsdeel vanuit onze 
buurten te werken aan leefbaarheid voor de oostelijke 
binnenstad. 

Op 9 maart gaat daar het gesprek over. 
De huidige Agendacommissie zoekt opvolgers. 
Zijn deze er? Daarna kan er een vervolg komen over hoe, 
de vorm, wie dan de trekkers zijn en de achterban etc. 
Dat hoeft niet dezelfde avond te zijn.

Agenda:
• Opening
• Toekomst Bewonersraad, korte inleidingen
   door enkele sprekers. 
• Aftreden agendacommissie.
• Discussie over inzet Bewonersraad. 
  Zijn er andere vrijwilligers in de buurt die de Agenda-
  commissie en dus de Bewonersraad willen voortzetten.
  De huidige Agendacommissie staat garant voor een
  soepele overdracht.
• Sluiting, aansluitend borrel
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Vergroting transformatorhuis Nieuwe Uilenburgerstraat 
belemmert nieuwe (ouderen)huisvestingsplannen,

Politiebureau IJ-tunnel:
Nog steeds onbemand vanwege personeelsgebrek

Voor inspiratie bekijk ook de onderstaande gemeente-site
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/groene-stad/groen-gevel/ Tip: Volg de gemeente-politiek op https://amsterdam.raadsinformatie.nl/

Nog even geduld!
Het ontbreken van een aaneengesloten tweerichting fietspad aan 
de zuidzijde van de Prins Hendrikkade is sinds mensenheugenis 
een probleem. Het valt nu extra op doordat het fietspad aan de 
noordzijde stukje bij beetje wordt opgeheven. Overstekend moet 
je uitkijken niet te worden aangereden door rechts afslaande 
automobilisten die niet doorhebben dat hun licht op rood staat. 
Overleef je dat, dan kan je verder via een ventweg over een smalle 
strook tegen de richting in van het ventverkeer.

https://fietsersbond.amsterdam/

De herinrichting van de Prins Hendrikkade wordt 
uitgesteld tot na 2026 uit financiële overwegingen. 
Uit de raadsmemo dd 22 december 2022:
De Werkgroep Blackspots Amsterdam heeft de situatie ter plekke 
geschouwd conform het protocol ernstig verkeersongeval, zowel 
op de plek van het ongeval ter hoogte van de oversteek op de 
Kalkmarkt als op het fietspad bij het Oosterdok. Door de WBA 
zijn verschillende korte- en middellange termijn maatregelen 

geadviseerd waaronder snelheidsremmende maatregelen, 
markeringen, bebording ter hoogte van de Kalkmarkt. Deze zullen 
door de WBA worden uitgevoerd als er een tijdvak beschikbaar is. 
Fase 1 (uitgevoerd) 
• Betonblokken plaatsen ter hoogte van de fietsoversteek bij het
  Oosterdok (uitgevoerd); 
• Bebording verbeteren (uitgevoerd). 
Fase 2 (voorjaar 2023) 
• Fietspad achter het betonblok wordt aan de noordzijde 
  opgeheven en betegeld als voetgangersgebied. Voor voetgangers 
  blijven het Oosterdok en bestemmingen toegankelijk via de 
  voetgangersoversteek bij de IJ-tunnel. Voor fietsers is de 
  nieuwe route vanuit het Oosterdok via Nemo of de fietsbrug naar
  Oosterdokseiland, voor bromfietsers en autoverkeer blijft de in-
  en uitrit aan de Prins-Hendrikkade Oost toegankelijk; 
• Fietsoversteek bij IJ-tunnel aanpassen: rode markering op straat
  wordt zwart gemaakt. 
Fase 3 (streven in najaar 2023, onder voorbehoud van 
  financiering, nog geen dekking) 
• Fietsoversteek vanaf Kattenburg, richting centraal verplaatsen
   naar Schippersgracht ter hoogte van Arcam in plaats van 
  oversteken bij de IJ-tunnel; 

•  Fietsoversteek IJ-tunnel geheel verwijderen en mogelijk ook 
  verkeerslichten verwijderen; 
• Ventweg verbeteren voor tweerichtingen fietsers. 
Fase 4 (2024/25) 
• Het college heeft de ambitie om op de Prins Hendrikkade Oost 
  uiteindelijk 30 km/u als maximumsnelheid in te voeren en dit 
  op de kortst mogelijke termijn te doen. Dit kan echter niet 
  eerder dan één jaar na de start van ’30 km/u in de stad’. 
  De Prins Hendrikkade Oost heeft een belangrijke positie in 
  het Amsterdamse verkeersnetwerk voor de ontsluiting van het 
  westelijke deel van de stad. Zij is daarom belangrijk voor de 
  nood- en hulpdiensten (onderdeel calamiteitenroute) en voor het 
  openbaar vervoer. Met deze partners is afgesproken om éérst 
  vast te stellen wat de effecten van een lagere maximumsnelheid 
  van het hele netwerk zijn op de aanrijtijden en de snelheid van
  het openbaar vervoer, alvorens deze straten naar 30 km/u te 
  brengen. De eerste evaluatie van deze maatregel (na één jaar) is
  daarmee het moment om te bekijken of de snelheid op deze wegen
  al naar beneden kan. 
Fase 5 (onder voorbehoud van financiering, nog geen dekking en
   bestuurlijke besluitvorming) 
• Na 2026 wordt de Prins Hendrikkade Oost helemaal heringericht 
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• Pluspunt op maandagen tussen 9.30-11.30 uur.
 Voorlopig alleen op afspraak via 
 het algemene hulpnummer, 020-5573338 (Buurtteams), 
 of mail info@buurtteamamsterdamcentrum.nl.  

• Open inloop op donderdagmiddagen 13.00-15.00 uur 
 voor al uw vragen over wijkzorg, welzijn en wonen. 
 De medewerkers van het Buurtteam kijken met u mee of ze u 
 direct kunnen helpen, of dat er een vervolgafspraak nodig is. 
 Zie verder: www.buurtteamamsterdamcentrum.nl 

• Woningnetspreekuur op maandagen tussen 9.30-11.30 uur. 
 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 leren het zelf te doen?  U kunt op afspraak langskomen. 
 Belt u vooraf naar !Woon via 020- 5230110.

• Woonspreekuur op woensdag tussen 14.00 - 17.00 uur, maar
  wel op afspraak. Bel 020-5230110, mail centrum@wooninfo.nl
  of kijk op www.wooninfo.nl/contact/centrum/

• Bingo om de week op maandag, 14-16 uur in de barzaal

• Computerclub voor al uw ICT-vragen. dinsdagmiddag 13-15 uur 

• Quiltclub en naai-inloop Donderdagmorgen 10,30-12,30 uur 

• Buurtlunch woensdag 12 uur, soep en een broodje voor € 2,50

• Buurtrestaurant het volgende buurtrestaurant is vanwege
 de voorjaarsvakantie en grote schoonmaak opgeschoven naar
 17 maart. Op Goede Vrijdag 7 april is er een Paasmaaltijd. 
 Voor info en opgeven mail Pim van Galen, pvgalen@dock.nl

• Filmclub met eten 2e vrijdag van de maand 

• Psychiatrie cafe op de laatste vrijdag van de maand 
 informatie via ikdoemee@deregenboog.org

• Korendag 5 maart 14-18 uur. Met optreden van verschillende 
koren uit de buurt, beginnend met de Zeedijkkoor, en afgesloten 
door het Amsterdams Salonorkest.

• Grote voorjaarsschoonmaak 10 maart 14-17 uur. 
Op vrijdag 10 maart poetsen we de benedenverdieping van de 
Boomsspijker eens goed op. We stoffen alle hoekjes en richeltjes 
af, de ramen worden gelapt, de tafelkleden gestreken en ons 
geliefde gekleurde glaswerk wordt afgestoft en teruggeplaatst.
Kom ook even helpen! We sluiten af met een borreltje. 
Informatie via Gerbina, gvdhurk@dock.nl 

• Bevrijdingslunch 5 mei
Voor vragen mail Pim van Galen, pvgalen@dock.nl

• Stoelyoga voor volwassenen
Elke woensdag van 13 tot 14 uur o.l.v. ervaren docente Yvette. 
Ben jij 40+, vind je yoga helemaal geweldig of wil je het graag 
uitproberen? Zie je het alleen niet zitten om dit vanaf de grond 
te doen? Dan is dit dé activiteit voor jou! Laagdrempelige yoga 
bewegingen vanaf de stoel! Ervaar samen de ontspanning die 
stoelyoga met zich meebrengt. Graag aanmelden via de mail.
 Aanmelden bij Thalia via mail: tkorff@teamsportservice.nl

• Eten bij de Moddermolen
Het Buurtrestaurant op de Moddermolenstraat is op de laatste 
vrijdag van de maand na 18 uur. Informatie en aanmelden via 
Gerbina van der Hurk, gvanderhurk@dock.nl 

• Repair Café elke eerste maandag van de maand. 
U kunt gewoon binnenlopen, tussen 13.00-14.30 uur. met 
maximaal twee defecte apparaten. Een aantal deskundige en 
enthousiaste vrijwilligers zit klaar om samen met u te bekijken 
hoe het apparaat weer aan de praat kan worden gekregen. Er is 
ook altijd gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Het 
Repair Café is gratis, maar een vrijwillige donatie mag altijd.
Meer info bij Daan Burger, dburger@dock.nl, 

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52

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

Binnenk

Ik, Joods?! t/m 24 september in het Joods Museum.
Van dagboek tot reisverslag: in persoonlijke teksten lees je tussen 
de regels door veel over iemands identiteit. Maar wat is eigenlijk 
de Joodse identiteit? Op die vraag bestaat meer dan één antwoord. 
In een tentoonstelling van persoonlijke documenten uit vier 
eeuwen ontmoet je heel verschillende Nederlandse Joden, met 
heel verschillende identiteiten. Staat hun Joodse identiteit op de 
voorgrond, of juist niet? Verandert dat in de loop der tijd? En hoe 
wordt er vanuit onze eigen tijd naar deze uitingen gekeken?

In deze tentoonstelling maak je kennis met Joodse Nederlanders die 
zich in persoonlijke documenten uiten over hun Joodse identiteit. 
Maar wat is eigenlijk de Joodse identiteit? 
De documenten uit vier eeuwen en video-interviews met Kefah 
Allush, Khadija Arib, Gijs Groenteman, Ronit Palache, Nina 
Polak en Robert Vuijsje laten zien dat er meer dan één antwoord 
is op deze vraag. 
 Zij reflecteren in deze tentoonstelling op de historische dagboeken, 
brieven, reisverslagen en columns. Wat raakt hen, wat herkennen 
ze? En hoe zien zij hun eigen identiteit? Zo reflecteert de Portugees-
Joodse Ronit Palache op Uriël da Costa, die in 1640 in Amsterdam 
kritiek uitte op zijn eigen Portugees-Joodse gemeente en daarom in 
de ban werd gedaan. Arnon Grunberg vertelt wat hij herkent in de 
veranderlijke persoonlijkheid van de dichter Jacob Israël de Haan, 
die in 1919 in Palestina zijn gemengde gevoelens over die plek op 
papier zette. Etty Hillesum schreef in de Tweede Wereldoorlog 
in haar dagboek dat zij zich verbonden voelde met het lot van alle 
Joden – Hillesum-biograaf Judith Koelemeijer licht deze passages 
uit het dagboek toe. 

 
Het aantal persoonlijke uitingen in de publieke ruimte neemt alleen 
maar toe. De tentoonstelling eindigt met hedendaagse documenten. 
Opperrabbijn Binyomin Jacobs schrijft in zijn online dagboek over 
maatschappelijke en religieuze zaken. Theatermaakster Anouk 
Dorfmann uit zich regelmatig over haar keuze voor een orthodox-
Joods leven. En journaliste Natascha van Weezel kiest altijd een 
persoonlijk perspectief als ze schrijft over haar verhouding tot Israël, 
antisemitisme, en de nog altijd doorwerkende Tweede Wereldoorlog.  

‘Zaad is de eerste schakel van de voedselketen,’ zei ze, 
‘het bewaren van zaad is de taak van ieder mens en het 

delen van zaad hoort bij onze beschaving. 

Tuinieren kan de wereld redden!’

Vanwege dit soort uitspraken beschuldigt men Vandana van 
naïviteit, maar dat is een onderschatting. 
Ze combineert de ontwikkeling van een zaadbank en een 
agro-ecologische boerderij in India 
met een onvermoeibare rondgang langs internationale podia, 
waar ze waardevolle informatie geeft over biodiversiteit 
en voedselsoevereiniteit, zonder genetisch gemodificeerde 
gewassen en patentering van levend plantmateriaal.
Ook de Europese zadenwetgeving komt ter sprake. 
www.reclaimtheseeds.nl

Vandana Shiva zegt: 'Industrialisme en kolonialisme zijn 
gebaseerd op het idee dat de natuur en andere levende 
wezens afgescheiden zijn en veroverd moeten worden. 
Laten we van 2023 het jaar maken waarin alle levende 
wezens die gekoloniseerd en uitgebuit zijn, de zorg en het 
respect krijgen die ze verdienen - in het belang van de hele 
planeet'.

De film ''The Seeds of Vandana Shiva'' is nu te zien voor 
onderwijs doeleinden (vandanashivamovie.com) 

De Zaden van Vandana Shiva vertelt het opmerkelijke 
levensverhaal van de Gandhiaanse eco-activiste 
Dr. Vandana Shiva, hoe ze het opnam tegen de 
bedrijfsgoliaths van de industriële landbouw, bekendheid 
verwierf in de ecologische voedselbeweging en een 
internationale kruistocht voor verandering inspireerde.

Kortom, hoe werd de eigenzinnige dochter van een 
boswachter in de Himalaya de ergste nachtmerrie van 
Monsanto? 
 
Onze Lutkemeerpolder behouden om er ecologische 
voedsel te verbouwen, is voorgoed afscheid nemen van de 
eenzijdige koloniale uitbuitingen van de industrialisatie. 

   De natuurlijke Natuur 
   is oneindig veel mooier, 
       menselijker en 
   dynamisch gezelliger.

CTvM

ant 101 Lente 2023

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

Café
Waterlooplein ‘77

‘De Pinto Manuscript’
handschrift, ca. 1671 

Netje Asser 
op hoge leeftijd 

foto H. Kameke, ca. 1890 

Dagboek van Netje Asser 
1819-1831

https://jck.nl/ikjoods

Vandana Shiva



Als je je ziel verliest.  Dan is het afgelopen.

5

Kijk op www.huisdepinto.nl voor het complete overzicht

Binnenk

Sint Antoniesbreestraat 69     020-3700210
maandag - vrijdag 10:30-17:30, zaterdag 13:00-17:00

ant 101 Lente 2023

Touringcarbeleid | Inspraak 
De gemeente wil de touringcar verbieden binnen de 
S100, dus ook in ons woongebied. Echter, de gemeente 
levert er meteen een ander plan bij met uitzonderingen. 
Laat dus toch touringcars toe in ons woongebied. Of u 
het er mee eens bent? Zienswijze indienen kan tot en 
met 1 maart.

De gemeente maakt het plan bekend dat zware 
toeristenbussen vanaf volgend jaar niet meer welkom zijn 
in de binnenstad. Touringcars van meer dan 7,5 ton zouden 
volgens het voorstel vanaf 1 januari 2024 bezoekers alleen 
nog op speciale plekken aan de randen van de binnenring 
mogen laten in- en uitstappen.

Motivatie
Amsterdam motiveert plan tot een verbod door de 
toenemende overlast van grote autobussen in het 
centrumgebied. De overlast in omvang en gewicht 
van dergelijke autobussen, de uitstoot die zij 
veroorzaken, verkeersveiligheid, en halteer-/parkeer- en 

omgevingsoverlast. Rond de Centrumring S100 wordt door 
de gemeente gekeken naar extra op- en afstapplekken en 
worden bestaande plekken verbeterd. Ook wordt er gekeken 
naar parkeerplekken bij stations, zodat de bezoekers met het 
openbaar vervoer verder het centrum in kunnen reizen.

Ontkracht
Bij het eerdere voornemen levert de gemeneente 
meteen een ander plan om ontheffing mogelijk te 
maken. Grote touringcars, inclusief de vervuilende, 
die basisschoolleerlingen, ouderen, mensen met een 
beperking of artiesten naar bepaalde educatieve of culturele 
locaties rijden, kunnen zo’n ontheffing aanvragen zodat 
ze toch binnen de Centrumring kunnen komen…….. 
Een niet nader bepaalde oneindig aantal bussen blijft 
dus mogelijk en blijft dus de overlast in omvang en 
gewicht van dergelijke autobussen, de uitstoot die zij 
veroorzaken, verkeersonveiligheid, en halteer-/parkeer- en 
omgevingsoverlast.

Bovendien wordt een uitzondering gemaakt voor de route 
Weesperstraat-Valkenburgerstraat-Kattenburgerstraat. 
De reden voor deze uitzondering is:

dat zich specifiek langs of in de onmiddellijke omgeving 
van deze corridor veel culturele instellingen bevinden. De 
bereikbaarheid van deze culturele instellingen wordt op deze 
wijze gewaarborgd voor alle doelgroepen. Daarnaast geldt 
dat door het toestaan van autobussen op deze corridor het 
stadshart binnen redelijke (loop-)afstand bereikbaar blijft 
voor groepen reizigers en autobussen op een sporadische 
uitzondering na een toegestane maximum massa kennen tot 
30 ton. Bovendien zijn (en blijven) deze wegen aangewezen 
als Plusnet (in het beleidskader Verkeersnetten), wegen die 
opgezet zijn om grote vervoersaantallen te verwerken.

Zienswijze
De gemeente wil van u weten wat u vindt van het nieuwe 
plan. Dien ook een zienswijze in!. Dat kan tot en met 1 
maart 2023. Digitaal via: https://formulier.amsterdam.nl/
thema/parkeren-verkeer/nieuw-touringcarbeleid/?pk_vid=4f
4fc97373b41df21675865389300495

Touringcarbeleid 2020-2025
Bron: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/
touringcar/nieuws-touringcar/mening-touringcarbeleid/

Lenteviering
We zijn (natuurlijk) deel van de natuur. Vier de Lente tijdens 
een humanistische seizoenviering. Filosoof en Kunstenaar 
(o.a.) Eva Meijer spreekt  over 'verwerelden', ofwel, hoe 
we meer van deze wereld kunnen worden. En ze vertelt over  
hoe ze samen leeft met ex-laboratoriummuizen. 
We krijgen een ander perspectief op mens, dier en de natuur. 
We zoeken ervaringen, proeven het seizoen en doen rituelen 
om onze blik te veranderen.  

De Lenteviering is zondag 26 maart van 11.00 tot 13.00 
uur bij Mediamatic, vlakbij Amsterdam CS.

Meer informatie over kosten, locatie en het programma vind 
je hier:  https://www.humanistischverbond.nl/agenda/
seizoensviering-vier-de-lente-amsterdam/

Eva en haar hond Doris ('Hij heeft weinig vrienden') 

De leeszaal en bibliotheek zijn gratis te bezoeken.  
Je kan er studeren, een boek ruilen en de expositie bezichtigen
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Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks- & Rembrandtplein

Noorder- & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

Rustig autoverkeer: geef voorrang aan voetgangers & fietsers in de stad.          Auto's hebben al genoeg snelwegen waar geen wandelaar of fietser mag komen.

Amstelveldbuurt

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Maandag 20 februari en 12 juni 19.30 -21.00 uur

Voor locatie, agenda, verslagen en berichten zie:
amstelveldbuurt.wordpress.com

CTvM 2023

Binnenk ant 101 Lente 2023

Beste bezoeker van de Tweede Uitleg,
De Tweede Uitleg moet te zijner tijd, samen met een onderdeel van De 
Kleine Reus, verhuizen naar een nieuw gebouw (Nieuwe Looiersstraat 
49) en wil daar als onderdeel van een “zo groot mogelijke buurtkamer” 
haar activiteiten continueren. Het is daarom gewenst dat genoemd 
behoefteonderzoek (dat op verzoek van het Stadsdeel Centrum wordt 
uitgevoerd door studenten van het ROC Top) een zo groot mogelijke 
respons krijgt. Wij verzoeken je dringend aan dit onderzoek mee te doen.
Voor vragen mail: projectrockt@gmail.com

Redactie: Sorry lezers, u kunt niet meer reageren. 
De uitnodiging kwam veel te laat. Op 23 februari wordt het resultaat 
van dit onderzoek gepresenteerd, maar dan is dit lentenummer al naar 
de drukker..

  Raadsinformatiebrief  (verkorte versie)
  Afdoening toezegging 
   

Aan: De leden van de gemeenteraad van Amsterdam
   Datum 2 februari 2023
   Portefeuille Evenementen: Touria Meliani
   Behandeld door Stednbureau, J. Karman. 
Geachte leden van de gemeenteraad,

In de commissievergadering van donderdag 8 september 
2022 is er gesproken over het nieuwe Pride beleid, en over de 
organisatie van het evenement in 2023.
Over het straatfeest op het Amstelveld tijdens Pride is 
uitgebreid gesproken. Op 19 januari is hierover ingesproken 
n.a.v. de raadsbrief Queer and Pride Amsterdam. 
Daarom sta ik in deze brief wat uitgebreider stil bij het 
Amstelveld.

In het concept Pride Beleid is voorgesteld om het Amstelveld 
na jaren van forse overlast voor de buurt te ontzien, door geen 
grootschalig evenement meer op het Amstelveld toe te staan en in 
overleg met de organisator een andere geschikte locatie te zoeken 
voor het feest. Aangezien het nieuwe beleid nog niet is vastgesteld, 
is het aan het college om een afweging te maken voor het 
evenement op het Amstelveld in 2023. Ik heb toegezegd dat ik met 
zowel de organisator als met de buurtbewoners in gesprek zou gaan 
over het straatfeest op deze locatie, om te bezien wat er mogelijk is 
op het Amstelveld dit jaar.

Er is met de organisator van het straatfeest gesproken, en daarna 
zijn er twee gesprekken gevoerd met ondernemers en omwonenden 
van het Amstelveld. Uit deze gesprekken is duidelijk geworden 
dat iedereen de Pride als evenement waardeert. Het feest op het 
Amstelveld is zeer in trek is bij bezoekers. Maar het feest heeft ook 
een keerzijde. 

Zeker ’s avonds komen er veel meer mensen op af dan de 6.000 
bezoekers die binnen de hekken passen. 
De organisator doet zijn uiterste best om die bezoekersstromen in 
goede banen te leiden. Buiten de hekken echter, zorgt het grote 
aantal bezoekers voor veel hinder en overlast. Dat speelt vooral 
later op de avond, als gevolg van fors alcoholgebruik, door de 
toestroom van bezoekers die niet meer op het terrein passen en 
bij de uitstroom van het evenement. Buurtbewoners klagen over 
geluidsoverlast van muziek en bezoekers, wildplassen in portieken 
en tegen woningen en hinder van geparkeerde fietsen.

Met de organisator en de bewoners zijn de zorgen en bezwaren 
besproken, en is nagedacht over oplossingen. De tegenstanders 
van het evenement willen dat het evenement niet meer in deze 
vorm op deze plek plaatsvindt. De organisator en de voorstanders 
voelen niets voor verplaatsing en ook niet voor een aangepaste 
programmering.
Op langere termijn ziet het college graag dat op deze plek een 
wezenlijk andere invulling wordt gegeven aan het evenement. Voor 
2023, als het nieuwe beleidskader nog niet van kracht is, is besloten 
tot een compromis waarbij op deze plek nog wel een straatfeest 
vergund kan worden, maar in aangepaste vorm. Concreet betekent 
dit dat het feest nog wel op twee dagen mag plaatsvinden, maar dat 
zowel de muziek als de barverkoop om 20:00 uur moet eindigen. 

Vervolgens heeft de organisator tot 21:00 uur de tijd om het 
publiek uit te laten stromen. Ook is besloten het aantal bezoekers te 
begrenzen tot 5000 mensen. Op deze manier kan op vrijdagmiddag 
en op zaterdag tijdens de botenparade wel een straatfeest 
plaatsvinden op het Amstelveld, maar wordt de ernstige overlast 
die vooral later op de avond ontstaat zoveel mogelijk voorkomen. 
Door de muziek om 20.00 uur uit te zetten en het feest op 21.00 uur 
te laten eindigen, stroomt het publiek gefaseerd uit.

Het is goed mogelijk dat één of beide partijen niet helemaal 
tevreden zullen zijn met dit besluit. De tegenstanders willen 
liever helemaal geen straatfeest meer en de organisator en de 
voorstanders zullen niet blij zijn met de beperkingen. Met dit 
besluit is getracht een compromis te vinden tussen de belangen van 
beide partijen en een oplossing die aansluit bij de wens van het 
college om deze plek te ontlasten. De reële hinder en overlast voor 
de omgeving is daarbij een doorslaggevend argument geweest om 
de ruimte voor het evenement op deze plek in te perken.

Een volgende toezegging betreft het verzoek om te onderzoeken 
op welke manier er een onafhankelijke evaluatie van Queer &Pride 
Amsterdam kan worden uitgevoerd. 

Aangezien het Pride Beleid nog niet formeel is vastgesteld en het 
borgen van een goede klachtenprocedure een nieuwe voorwaarde 
was in dat nieuwe beleidskader, kan dit niet als verplichting 
opgelegd worden aan beide organisatoren. Het oppakken en 
afhandelen van klachten is vooraleerst een verantwoordelijkheid 
van de organisatoren. Het is echter nog steeds onze intentie om een 
goede afhandeling van klachten als voorwaarde te stellen voor elke 
organisator die Queer & Pride Amsterdam wil organiseren. 
Het is dan aan de gemeente om hierop te toetsen en waar nodig 
consequenties te verbinden aan het niet goed uitvoeren van deze 
verplichting.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Amsterdam, 

Wethouder Evenementen
Touria Meliani

Een plan uit 1729 van Nicolaes Listingh voor een koepelkerk 
op de Botermarkt (nu Rembrandtplein).

Tulp Festival zet Amsterdam in bloei
Tulp Festival fleurt jaarlijks de hele maand april de 
stad op en stuurt je op ontdekkingsreis langs tientallen 
locaties met honderdduizenden tulpen. Van Noord 
tot Zuid en van Zuidoost tot Nieuw-West markeren 
bloeiende tulpen doorgaande routes en verlevendigen 
winkelstraten, pleinen, bruggen, parken en tuinen.

In november is de basis gelegd voor een kleurrijke 
aprilmaand. In het Vondelpark en in tien buurttuinen 
verspreid over de stad werden tulpenbollen geplant door 
scholieren, vrijwilligers en buurtgenoten die gezamenlijk 
een tuin bestieren. De 5.000 tulpen die we in het voorjaar 
in het Vondelpark op verschillende plekken zien, zijn een 
donatie van iBulbs. De 5.000 tulpen in buurttuintjes zijn aan 
de bewoners geschonken door Tulp Festival Amsterdam. 

Stadsdeel Centrum
Vanaf het Centraal Station begeleiden schalen met roze, 
geel en oranje tulpen je naar de Dam. Daar verwelkomen 
schalen tulpen je met hetzelfde mengsel. De subtiel 
gekleurde ‘loper’ wordt op het Rokin en de Vijzelstraat 
voortgezet. Op het Weteringcircuit staan de tulpen in 
ringen in de volle grond. Voor het eerst wordt ook het 
vernieuwde Leidseplein, opgefleurd met schalen. Op het.
Koningsplein staan schalen met tulpen in wit, geel en roze.
De binnentuinen van het Waldorf Astoria en het Museum 
Willet-Holthuysen tonen wel heel bijzondere tulpen. 
Op de Magere Brug wordt een combinatie gepresenteerd: 
van uitbundig bloeiende gemengde oranje tulpen.
Langs de gevel van de Hermitage staan schalen met de 
oranje tulp ‘Hermitage’. Er tegenover op de steiger schalen 
met de rood met gele tulp ‘Rambo’.
In de binnentuin van het museum is een uniek overzicht 
te zien van 100 bijzondere tulpensoorten. Op de.Nieuwe 
Keizersgracht langs het water kuipen met de bloedrode tulp 
‘Hetty’. In de Jodenbreestraat staan schalen met ‘Amore’ 
een mengsel van roze met witte tulpen.
Wandel in april ook langs de.Roetersstraat/Nieuwe 
Achtergracht UVA, Wittenburgergracht, NEMO 
Science Museum, DoubleTree Oosterdok, Piet 
Heinkade, de Ruijterkade Oost en West, Westerdoksdijk, 
Haarlemmerplein, het Amsterdam Tulip Museum, de 
route van Leliegracht, Oude Leliestraat, Torensluis, 
Torensteeg, Molsteeg en Gravenstraat, Westermarkt, 
Pulitzer Amsterdam (met verrassende binnentuin) en 
Raadhuisstraat op de brug over het Singel.

Bezoek de website voor nog veel meer informatie

www.tulpfestival.com/

Voorproefje tulpen op het Museumplein

Weteringcircuit

Sakura, het klassieke Kersenbloesemfestival 
wordt ook in het Amsterdamse Bos gevierd. 
De bomen in het Bloesempark bloeien ongeveer 2-3 weken 
in de maanden maart en april afhankelijk van het weer.

www.amsterdamsebos.nl/bloesempark/
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Column: IN DE BUURT
 

Lise van de Kamp

Het nuttige 
en het aangename

‘Het felle laagstaande voorjaarszonnetje verblindt mijn uitzicht, 
de traag stromende Amstel bij de Magere brug. 
Een uitzicht dat zo mooi is, dat ik altijd even stil blijf staan om te 
overdenken hoe gelukkig ik ben om hier te mogen wonen. 
Om door de stad te lopen, zomaar op klaarlichte dag en niets anders te 
hoeven doen dan naar de sportschool te wandelen. 
Deze wandeling, tweemaal per week is mijn persoonlijke geluksmomentje. 
Het prachtige uitzicht maakt het afschuwelijke maar noodzakelijke sporten 
helemaal goed.

 ‘Je moet nu gaan genieten’ zeiden mijn collega’s in koor toen ik met 
pensioen ging. Maar na een leven lang hard werken is ‘genieten’ zonder 
enig doel niet zo makkelijk. Maar van deze wandeling geniet ik wel en ik 
vraag me af waarom ik dat niet vaker doe. Ik zou ook iedere dag zo’n 
ommetje kunnen maken, zonder naar de sportschool te hoeven gaan. 
Waarom doe ik dat dan niet?

 ‘Als je ouder bent moet je in beweging blijven’ vertelt Erik Scherder 
regelmatig op TV. En daarom sleep ik me braaf naar de sportschool voor 
mijn pilateslessen. Ik weet dat als ik deze wandeling langs de Amstel en 
over de brug niet als beloning had voor mezelf, 
ik al snel zou afhaken. Ik hou helemaal niet van sporten.

De wandeling is nodig om het sporten vol te houden 
en het sporten is nodig om mezelf de wandeling te gunnen. 
Ik realiseer me hoe diep mijn calvinistische opvoeding nog doorwerkt, 
zelfs al is die opvoeding van vele tientallen jaren geleden, lach naar een 
toerist die me tegemoet komt lopen. Laat het dan maar zo zijn: 
Het nuttige en aangename in een strakke omhelzing..”

                                       Genieten op de Magere brug

Binnenk

Buurtplatform De Nachtwacht (n8w8buurt.nl) is er 
op de eerste plaats om bewoners te helpen bij het 
verminderen van de uitgaansoverlast die wordt ervaren. 
In de vorige editie van de Binnenkrant, nummer 100, 
is uitgebreid aandacht besteed aan de chaos die rondom 
het Rembrandtplein kan ontstaan door gebrekkige 
handhaving. 

Dat het een uitgaansgebied is betekent nog niet dat we 
daarom maar alle chaos moeten accepteren. Er zijn 
genoeg andere Europese steden waar het een stuk beter 
is georganiseerd. Aan bewoners is gevraagd hoe zij de 
afgelopen maanden hebben ervaren. Een korte impressie.

“Triest dat wij ‘s nachts op een snelweg belanden.”
“Wat ik nog altijd vrij bizar vind is dat er ‘s nachts in de 
Reguliersbreestraat geen handhaving te bekennen is” 
“Wat dan crue is dat overdag handhaving wel actief is en 
ons bewoners en ondernemers wel continue - voor ons 
gevoel - pesten maar wanneer ze echt nodig zijn , zie je ze 
niet.” “Ik vind het negeren van het taxiverbod een probleem. 
Om de reden dat er juist daardoor lange rijen auto’s zijn, 
getoeter en veel mensen op de gracht gegroepeerd.”

En dan zijn er ook bewoners die N8W8 steunen en ons 
laten weten dat we vooral door moeten gaan, waarvoor onze 
dank. Die steun hebben we nodig en is voor ons natuurlijk 
ook de bevestiging dat we op de goede weg zijn.
Naast alle kommer en kwel zijn ook concrete resultaten 

geboekt. Eind vorig jaar is opnieuw overleg gevoerd met de 
gemeente om de taxi overlast en verkeerschaos rondom de 
brug Herengracht / Thorbeckeplein in te dammen. 
Dat heeft er toe geleid dat de paaltjes op de brug tijdens 
de uitgaansavonden niet meer om 01:00 ’s nachts worden 
geplaatst, maar al eerder om 22:00 uur ’s avonds. 
Daarmee is de onofficiële taxi standplaats op de brug 
geblokkeerd en is de rijroute lastiger geworden.

Helaas was niet iedereen daar even blij mee. Twee 
weekenden achter elkaar zijn de paaltjes ’s nachts gesloopt. 
Wij hebben in deze nachten de hosts gesproken en die 
konden bevestigen dat de paaltjes inderdaad niet spontaan 
zijn omgevallen. Aan onze contacten bij de gemeente 
hebben we laten weten dat dit opnieuw de noodzaak van 
meer handhaving bevestigt.

Naast hosts spreken we in de nachtelijke uren ook met 
handhavers en verkeersregelaars op straat over hun 
ervaringen om een goed beeld van de actuele situatie 
te krijgen en natuurlijk kijken we ook zelf wat er in de 
nachtelijke uren echt op straat gebeurt. Op de foto’s is 
bijvoorbeeld te zien dat taxi’s tussen 02:00 en 03:00 in de 
ochtend hun draaiende diesel probleemloos voor en onder 
het raam van bewoners parkeren. Is de ene taxi vertrokken, 
dan volgt al snel de volgende op de vrijgekomen 
“parkeerplaats”. Er zijn momenten dat we – tijdens het 
taxiverbod - binnen 5 minuten maar liefst 10 taxi’s bij de 
brug tellen. Mag niet, maar gebeurt toch bij afwezigheid 

van handhaving. Dit zijn geen incidenten meer, maar is een 
structurele vorm van overlast waar de bewoners zo snel 
mogelijk vanaf willen!

In het overleg met de gemeente zetten we in op meer 
concrete handhaving, meer paaltjes op de juiste plaats en 
meer camera toezicht. We weten dat de gemeente er mede 
door onze aansporingen mee bezig is, maar ambtelijke 
molens malen nu eenmaal langzaam. Dat blijft dus een 
kwestie van stevig doorduwen en zorgen dat het onderwerp 
niet door de gemeente wordt vergeten.
Inmiddels zien wij ’s nachts op straat al een verbetering 
in de vorm van onder andere politie die vaker zichtbaar 
aanwezig is. Zichtbaar toezicht en optreden indien nodig 
werkt echt! Laten we in ieder geval de gemeente er aan 
houden dat die ontwikkeling doorzet. De buurt schreeuwt 
om een fatsoenlijke vorm van nachtelijke handhaving.
Wij als bewoners hebben allemaal gekozen voor een 
bruisende stad, maar niet voor een jungle waar koning 
chaos regeert.

N8W8 is er niet alleen voor de buurt, maar ook met de buurt. 
Samen moeten we knokken voor een aangename leefomgeving. 
Met bewoners willen we op verschillende momenten een 
buurtschouw organiseren om door onze leefomgeving te lopen en 
samen probleempunten te bespreken. Indien u daaraan mee wilt 
doen, kunt u zich aanmelden. Ook wanneer u overlast ervaart die 
niet wordt opgelost, gaan we graag in gesprek om te kijken of we 
een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. Neem daarvoor 
via overlast@n8w8buurt.nl contact met ons op.

ant 101 Lente 2023

Jungle aan de brug bij het Thorbeckeplein

https://maps.amsterdam.nl/bomen/?LANG=nl

Inmiddels gestroomlijnd en klaar voor het ruime sop

De Dogger

Wat is dat voor een boom? 

Dat vind je eenvoudig op:



8 Van alles wat Binnenk

Onderzoeken is veel leuker dan op-zoeken.                                                   WdZ

Voor meer activiteiten zie: www.tweedeuitleg.nl/weekagenda 
Interesse in de nieuwsbrief?   Mail:     tweedeuitleg@xs4all.nl

ant 101 Lente 2023

Jantje Beton en kinderzender 
Nickelodeon organiseren 

al meer dan 10 jaar 
de nationale Buitenspeeldag. 

Op woensdag 14 juni maken we 
van Nederland weer één grote 

speelplek! Doe je dit jaar ook mee? 

https://jantjebeton.nl/

https://stadsharttop.nl/

De Tweede Uitleg in Maart en April
Woensdag 1 maart half drie Film 
Arme zussen op zoek naar een rijke man Na het overlijden van 
hun vader blijven zij berooid achter. Als ze hun oude leventje willen 
voortzetten zullen ze moeten trouwen. Drie mannen dienen zich 
aan. Charmant, knap, intelligent, bedachtzaam. Maar zit er niet meer 
achter die huwelijkscandidaten dan deze jonge vrouwen kunnen zien 

Woensdag 8 maart half drie Lezing 
Gerda van Ham, kunsthistorica 
Schijn bedriegt Het verstilde oeuvre van Johannes Vermeer lijkt betoverend, maar 
wat was de positie van de vrouw in de zeventiende eeuw? Op wereldvrouwendag 
komt de confrontatie tussen illusie en realiteit aan het licht. Is het werk van Vermeer 
een zinsbegoocheling? 

Woensdag 15 maart half drie Film 
De kamerheer van het Witte Huis Het levensverhaal van de butler die in dienst was 
van acht Amerikaanse presidenten. Hij begon bij Harry Truman in 1952 en eindigde 
in 1986 bij Ronald Regan. 

Woensdag 22 maart half drie Lezing 
Friso de Zeeuw, oprichter DDR-Museum Nederland 
DDR kleur onder de grauwsluier De Oost-Duitse staat bestond van 1949 tot 
1990. Er was grauwheid, schaarste en geheime politie. Maar er was ook ruimte voor 
vrolijkheid en gemeenschapszin. 

Woensdag 29 maart half drie Film 
1876 De Japanse keizer en de Samoerai Een Amerikaanse veteraan uit de oorlog 
tegen de Indianen traint het keizerlijk leger om tegen de Samoerai te vechten. Als hij 
na de veldslag gevangen wordt genomen krijgt hij begrip voor hun strijd. 

Woensdag 5 april half drie Film
Overleven doe je zó Een cruiseschip lijdt schipbreuk in zware storm. Een groep 
steenrijke en gewone mensen bereikt een eilandje waar ze zich moeten zien te redden. 
Al snel raken de sociale verhoudingen omgedraaid. Om te overleven heb je niets aan 
geld. Je moet kunnen vissen en vuurtjes stoken. Heerlijke komedie. 

Woensdag 12 april half drie Lezing
Jan Spoelder, classicus, oud-rector Kennemer Lyceum
De Griekse goden en #MeToo De Griekse mythologie kent tal van verhalen over 
goden, godinnen en stervelingen met een hoog #MeToo gehalte. Denk aan Zeus 
en Leda, Apollo en Daphne, Pluto en Prosperpina. Hun gedrag is voor tal van 
kunstenaars een rijke bron van inspiratie geweest. Mag dit nog getoond worden of is 
‘canceling’ hier meer op zijn plaats? 

Woensdag19 april half drie Film
De filmster en de boekhandelaar Anna is een beroemde filmster. In een winkelstraat 
botst William tegen haar aan, een reisboekenverkoper die er een verliesdraaiend 
winkeltje heeft. Zo begint hun romance en Anna leeft heel even het leven van een 
gewoon Londens meisje en vindt dat prima. Maar natuurlijk komt er een kink in de 
kabel!
Woensdag 26 april half drie Lezing
Daniël Metz, cultuurhistoricus en schrijver
Het Joodse hart van een typisch Amsterdamse industrie De Nieuwe Achtergracht 
was van 1845 tot 1996 het hart van de Amsterdamse diamantindustrie. Met de 
Diamantbeurs en het hoofdkantoor van de machtige Diamantbewerkersbond. En nog 
altijd staan er vier van de voormalige slijperijen.

Toegang € 3,00 inclusief thee en koffie
Expositie t/m 25 april 
Van kleur verschoten Fotowerk van Karel van Hoof 
Van Hoof bewerkt zijn foto’s met afwijkende en soms heftige kleuren. 
Ze komen daardoor los te staan van tijd en plaats. 
Opening vrijdag 3 maart van 16.30 tot 18.30 uur 
Toegang vrij. Bezichtiging dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur, 
vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur en op afspraak

Nieuwe Looiersstraat 29     telefoon 020-6259879

Koningsdag en Vrijmarkt

Iedereen mag op Koningsdag van 6:00 tot 20:00 op een 
vrijmarkt staan, zolang je geen ingangen van huizen en 
winkels die open zijn blokkeert. Je mag ook de doorstroom 
van mensen in de stad niet hinderen. Ook bruggen, 
brughoofden en brandkranen moeten vrijgehouden worden. 
Bekijk op de website van de gemeente Amsterdam wat je 
precies mag verkopen. 

Kindervrijmarkt
Het Vondelpark is op Koningsdag gereserveerd voor 
kinderen. Ze verkopen daar hun speelgoed waar ze op zijn 
uitgekeken of kleding die ze niet meer passen. 
De waaghalzen pakken zelfs uit en geven allerlei optredens. 
Het Vondelpark sluit de avond voor Koningsdag en opent 
de volgende dag om 09:00 de hekken om de kinderpret op 
tijd te laten beginnen. Naast het Vondelpark zijn er nog meer 
gebieden aangewezen als kindervrijmarktgebied, zoals het 
Amstelveld, Noorderpark, Erasmuspark, Rembrandtplein of 
het Westerpark. 
Bekijk het volledige overzicht van alle 
kindervrijmarktgebieden op de website van de gemeente 
Amsterdam.

www.iamsterdam.com/uit/koningsdag/vrijmarkten

Nationale Boomfeestdag
De Nationale Boomfeestdag werd 
tientallen jaren gehouden op de 

derde woensdag in maart. 
Vanwege steeds vaker 

voorkomende droogte in het 
voorjaar is in 2023 besloten 

om de Nationale Boomfeestdag 
voortaan plaats te laten vinden 

op de derde woensdag van 
november.

Het doel van Stichting Nationale 
Boomfeestdag is om kinderen 

van groep 6 (9 en 10 jaar) meer 
inzicht, kennis en begrip voor 
bomen bij te brengen. Door 

middel van natuureducatie laat 
de stichting kinderen de wondere 
wereld van bomen beleven, leren 

ze het belang van bomen voor 
een duurzame leefomgeving en 
worden ze geïnspireerd zelf hun 

steentje hieraan bij te dragen. 
Tevens heeft de stichting de 

intentie om ieder kind tijdens zijn 
of haar basisschooltijd minimaal 

één keer een boom te laten planten 
Tientallen gemeenten hebben deze 

intentie .



9Binnenk

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

Wijkcentrum overlegt met stadsdeel over zijn toekomst
 
Op dit moment is het bestuur van het wijkcentrum 
d’Oude Stadt in overleg met het stadsdeel Centrum over 
de subsidiëring van het wijkcentrum, zodat het voor 
lange tijd zeker is van zijn bestaan.

Als bekend had het stadsdeel twee jaar geleden de subsidie 
aan het wijkcentrum stopgezet. Dat heeft het bestuur in de 
afgelopen maanden weten terug te draaien.
Voor 2023 hebben we een subsidie van het stadsdeel 
Centrum ontvangen voor de periode t/m augustus 2023. 
Over hoe dan verder gaan dus nu de gesprekken met 
het Stadsdeel. Daarbij gaat het over het doel, de taken, 
werkwijze, financiën en locatie van het wijkcentrum. 

Het gesprek is in positieve zin gestart en we hopen in het 
voorjaar definitieve plannen te hebben. Het gaat onder meer 
over de positie van het wijkcentrum als ontmoetingscentrum 
voor de wijk/buurt. Op dit punt is in de afgelopen jaren al 
veel ontwikkeld, maar bleek dat grotendeels onbekend te 
zijn bij het stadsdeel. Met name dit punt zal verder worden 
uitgewerkt. De meer traditionele taken van het stadsdeel als 
informatie- en ondersteuningscentrum voor de wijk zullen 
overigens in dit proces niet vergeten worden. 

Het is in ieder geval al duidelijk dat het wijkcentrum 
voor een verder uitbouw nog meer behoefte heeft aan 
vrijwilligers. Dat lukt nu al aardig: de wijkraad is in de 
afgelopen maanden uitgebreid met 5 leden, zodat de 
wijkraad nu al 12 leden telt. Maar ook voor andere taken 
hebben we mensen nodig.
In de volgende Binnenkrant meer hierover.

Je leert het meest door voorzichtig te proberen.                                                   WdZ

Wijkcentrum d’ Oude Stadt
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. 
Inloop: ma-vr 13:30-17:00 uur. 

Wilt u onze ruimte gebruiken voor vergaderingen, 
lezingen of andere bijeenkomsten? Dat kan 7 dagen in de 
week, zowel overdag als ‘s avonds. Bewonersgroepen, 
verenigingen, maatschappelijke organisaties enz. zijn 
welkom. Wel vooraf reserveren. Kerkstraat 123 

020-638 2205 
www.oudestadt.nl

elke 2e en 4e donderdag 20.00 - 22.00

Film Donderdag 9 maart 20.00-22.00
Over het werk van Carel Willink, 123 jaar na zijn geboorte 
gemaakt door zijn 4e vrouw Sylvia Willink

Thema Donderdag 23 maart 20.00-22.00
'Verkeer en Voetgangers'

Film Donderdag 13 april 20.00-22.00
Bienvenue Harkis, een documentaire over hoe de Fransen 
gesteund werden door Algerijnen toen Algerije bezet was, 
en later hoe de Algerijnen na het vertrek van de Fransen 
omgingen met deze Algerijnen (Harkis). 
Taal: Frans, met Engelse ondertiteling

Thema Donderdag 20 april 20.00-22.00
’Fietsers en fietsen in de binnenstad'

Kleur*Plaats in de Oude Stadt

Een groep Chileense vrouwen kwamen eind 2019 bij elkaar 
in Casa Migrante, Amsterdam om emotionele, diepgaande 
en kleurrijke textielwerken te maken. Ze waren geïnspireerd 
door de kracht van de Arpillera, een textieltechniek 
gecreëerd door de Chileense kunstenares Violeta Parra in 
de 20e eeuw die tegenwoordig over heel Latijns-Amerika en 
andere delen van de wereld is verspreid. Het was een reactie 
op een internationale oproep om een collectief verhaal op 
stof te creëren. Door middel van naalden, stoffen en draden 
weerspiegelde deze vrouwen de dromen en verlangens voor 
waardigheid, sociale rechtvaardigheid en vrede voor alle 
volkeren van Latijns-Amerika en de wereld.

elke dinsdag 14.00 - 17.00

Kleurrijke taal en tijd uitwisselingen die blikken 
verruimen en intermenselijkheid bevorderen: Zet onze 
verschillen in beweging voor begrip en vrolijkheid. Met 
grensverleggende aandacht voor Onze Nieuwe Tijd met 
werk en muziek van Buffy Sainte-Marie, ontdekkingen van 
Florence Scovell Shinn, cosmische inzichten van Bracha 
Goldsmith, tijdloze hulp die Seth biedt via Jane Roberts 
en de MIRmethode.nl van Mireille Mettes

Bij voldoende belangstelling organiseert Kleur*Plaats inspiratie 
uitstapjes. Bijvoorbeeld naar de Ritman Bibliotheek in de 
Embassy of the Free Mind, (Keizersgracht 123).

ant 101 Lente 2023

DONEER
 op bankrekening nr NL03INGB0004871888 

t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. Gift Bomen. 
Online doneren met iDEAL of creditcard kan ook: 

www.oudestadt.nl/doneren
 Onze activiteiten zijn vrijwillig, maar we moeten 

verschillende operationele en juridische kosten betalen. 
Het wijkcentrum heeft een ANBI-status; 

uw gift is aftrekbaar voor inkomstenbelasting. 
Meer informatie op onze sites: www.effekappenou.nl 

en www.comite-westelijke-grachtengordel.nl
of mail: info@westelijkegrachtengordel.nl

Ook te zien Wandkleden in Braille en Morse schrift van
Annet Teunissen van Manen-Zanen, gemaakt van 
restjes textiel uit de stalenkamer van Weverij de Ploeg 
(Bergeyk). Van beroep concertpianiste (Conservatorium 
Amsterdam 1938) was 'Muziek van Jezelf' haar bron voor 
wetenschappelijk onderzoek. Haar wandkleden zijn dan ook 
grafisch partituren.                               www.eye-to-eye.org

In december vierden we ons 65-jarig bestaan 
temidden van oude en nieuwe vrienden.
De sfeer was top en de soep super-tof.

Dank je wel Myriam Corzilius

Expositie in de Oude Stadt
Nog te zien t/m 27 mei

Vrouwen Maken Werk Voor Vrede Textiel: Spandoeken, 
Wandkleden, Borduursels, van vroeger en nu. Met o.a. Arpilleras, 
textiel verhalen voor waardigheid en vrede. 

Help mee het wijkcentrum open te houden.
Van archiveren, administratieve hulp, gasten ontvangen, 
zaalreservering regelen of activiteiten organiseren. 
Stuur een mailtje naar:

wijkcentrum@oudestadt.nl

Films & Phema's in de Oude Stadt

Dit werk is voortgezet sinds 2020 door de Solidaire 
Diaspora Stichting die textielworkshops en bijeenkomsten 
organiseert in Casa Migrante (Van Ostadestraat 268), in de 
Fabriek Volkskamer (Van Ostadestraat 233D) 
en ook tijdens de expositie (in Kerkstraat 123)
op dinsdag middag van 14:00 tot 17:00 uur.

M
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De petitie Red de Bomen met 14.500 handtekeningen
 is inmiddels overhandigd aan de wethouder. 

Voor elke boom die wordt gekapt heeft de gemeente de 
plicht een nieuwe boom te planten. Zo mogelijk op dezelfde 
locatie en binnen de termijn van maximaal twee seizoenen. 
Wat komt er eigenlijk terecht van de herplant van gekapte 
bomen in de binnenstad?  
Om na te gaan in hoeverre de gemeente haar plicht tot 
herplant nakomt, hebben we in november 2022 het aantal 
lege boomspiegels en stobben tussen de Brouwersgracht en 
de Raadhuisstraat in kaart gebracht. Wij troffen maar liefst 
129 lege boomspiegels of afgezaagde boomstobben aan!

Evelien van Nierop
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Zolang jij het vol houdt hou ik het ook vol.                                                      WdZ

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

Leidse/Wetering Binnenk

Prinsengracht gezien vanaf de Spiegelbrug

Werkzaamheden Max Euweplein
Bij de uitvoering van de eerste werkzaamheden werd ontdekt 
dat de trap en muur bij de Irish Pub zo sterk bevestigd zijn, 
dat verdere sloop van de trap en muurtje aan de andere 
fietspadzijde bij Ristorante Pizzeria onverantwoord zou zijn. 
Deze zullen daarom blijven staan.
Wel komt er een groene klimop tegen de muur door het plaatsen 
van een smalle plantenbak aan de rand van het fietspad. 
In maart krijgen de plantvakken beplanting en rond mei komen 
er 5 schaaktafels met individuele zitjes op het plein. 
We verwachten dat het werk in april gereed is. 
Als het grote schaakbord naar het Museumplein gaat dan komt er 
een alternatief voor de schaakliefhebbers op het Max Euweplein. 

Roy van Gelder projectmanager Stadsdeel centrum 
r.van.gelder@amsterdam.nl

Voor de zoveelste keer wordt een lantaarnpaal beroofd van 
z'n kroontje. Wel alles netjes losgeschroefd. Wat loop er 
toch raar volk rond met ladder en gereedschap. 

Henk Schmidt

ant 101 Lente 2023

Tot eind april blijft het strompelen over smalle plankieren 
langs de gevels in deze drukke winkelstraat, tevens belangrijke 
verbindingsroute tussen Rijksmuseum en de oude binnenstad.
Tevens is er al die tijd geen doorgaand verkeer mogelijk op de 
Kerkstraat tussen Leidsegracht en Vijzelstraat. Daar moet het 
bestemmingsverkeer toeren uithalen om uit de fuik te geraken.

Woekeren en sjoemelen 
met de ruimte
Bouwen op een klein oppervlak vraagt om creativiteit en 
kunde, kort gezegd om bouwkunst.
Daar is men in Amsterdam goed in.

Kijk maar: op de hoek van de Wibautstraat en de Grensstraat 
bevond zich ooit een lege plek, te klein en te smal om te 
bebouwen. Tja, wat moet je dan………….tóch bouwen! 
Er staat nu een opvallend zwartwit gestreept pand met een 
buitentrap langs de gevel aan de Wibautstraat (zie foto 
boven). De “bewoner” ervan is Studio Thonik.
Zo zijn er vele, al lang bestaande, hoekjes in Amsterdam 
waar gewoekerd wordt met ruimte om vervolgens allerlei 
lekkernijen aan de man te brengen. Denk aan Soup en Zo 
(soep en salade), Stach (bakkerij en drinken), en Candy 
Pirates (veelkleurig zoet). 
Zij vrolijken het straatbeeld op. Soms echter is het oppervlak 
zó klein dat er ruimte is voor producten, personeel en 
klanten maar de lege dozen en ander afval belandt op de 
stoep, al dan niet in een permanent gestalde kliko.

En dat is jammer, want er zijn oplossingen voor te bedenken 
en ook al bedacht. Die hoef je alleen maar toe te passen 
zodat sjoemelen met ruimte weer verandert in creatief 
woekeren met diezelfde ruimte. Zonder dozen en kliko is er 
stiekem weer plek voor een kleine bank ter verhoging van de 
gezelligheid en geen haan die daarnaar kraait……..

J. Groenestein

Vanaf eind februari wordt de Museumbrug opnieuw 
ingericht. Half april is de Weteringschans vanaf het Kleine 
Gartmanplantsoen tot en met Museumbrug gereed, 
inclusief de kruising. 
De planning is aangepast: het deel van de Weteringschans tussen 
Kleine Gartmanplantsoen en de doorgang naar de Spiegelgracht 
start na de examenperiode van het Barlaeus begin juni. 
De hele straat is voor 7 augustus klaar.  

Nieuwe Spiegelstraat

Aanpak Kerkstraat tussen 
Leidsestraat en Nieuwe Spiegelstraat
Vanwege personeelstekorten (o.a. bij nutsbedrijven) loopt de 
herinrichting van de Kerkstraat enige maanden vertraging op.
Pas na de bouwvak (7 t/m 25 augustus) gaat hier de hele straat 
open. Maar voor die tijd wordt al vanaf eind juni de gasleiding 
vernieuwd. Zodra er een stukje klaar is gaat het zand er meteen 
weer over. Na 25 augustus werkt de gas-ploeg gestaag verder 
richting Vijzelstraat en Reguliersgracht.. 

Amber van Stijn omgevingsmanager Centrum 
a.van.stijn@amsterdam.nl

Oeps, breuk in de waterleiding. Dus pompen en vertraging.

Nieuwe Spiegelgracht?

Lili 2022
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Jong van beet
en
gulzig in groei
ontluik je

roze op roze
in wolken van roze
de stijgende
twijgen
in beukgrage knop

de lust is onstuimig
paart
dwars door elkaar
je voelt het 
je ruikt het

de lente is daar.

( Lentelust )

Erica Lastdrager

Een zwerver kan nooit verdwalen.                                                   WdZ

Binnenk

Ook in het voorjaar 2023 is de Keizersgrachtkerk op 
een aantal zaterdagmiddagen open. Dan kun je gewoon 
binnenlopen (via de monumentale trap) om even rustig 
te zitten en naar muziek te luisteren, of juist de stilte te 
ervaren op zo’n hectische zaterdag. Je kunt een kaarsje 
branden voor een dierbare, een praatje maken of een 
kopje thee drinken. 

Data Open kerk: 25 maart, 8 april van 13.30 - 15.30 uur. 
Op 25 maart is er waarschijnlijk een live concertje door 
leden van de kerk. We hebben fantastische muzikanten in 
ons midden!

Op Koningsdag 27 april hopen we de traditie ‘Nette 
Toilette’ voort te zetten: iedere voorbijganger kan tussen 
12.00 – 16.00 uur in de kerk gebruik maken van een schoon 
toilet. Er staat een schoonmaakploeg paraat om de wc’s 
steeds tussendoor schoon te maken. In dezelfde tijd is ook 
de kerkzaal open en kan iedereen even rust vinden binnen. 
Waarschijnlijk is er net als vorig jaar ook deze middag live 
muziek in de kerk.
Echt bijzonder is in de Keizersgrachtkerk de viering van 
4 en 5 mei. Op Bevrijdingsdag is vanaf 18.00 uur een 
Vrijheidsmaaltijd in de tuinzaal onder de kerkzaal. 
Elk jaar trekt onze Vrijheidsmaaltijd veel bezoekers – er zijn 
altijd bijzondere ontmoetingen.
Aanmelden: vrijheidsmaaltijd@keizersgrachtkerk.nl  
We vertellen het verhaal van de koster en de predikant 
die in de nacht van 12 op 13 november 1944 werden 
doodgeschoten door de Duitse bezetters. Dat was vijf dagen 
na de vondst van wapens in een bijgebouw van de kerk. 
Op 4 mei leggen we bloemen bij de plaquette aan de 
Keizersgracht die deze gebeurtenis markeert.
Voorafgaand aan de Vrijheidsmaaltijd 5 mei zullen we van 
16.00 – 18.00 uur ook Open Kerk hebben, zodat je een 
kaarsje kunt aansteken en even een rustig moment kunt 
vinden op deze gedenkwaardige dag.

Je bent natuurlijk ook 
welkom op zondagochtend, 
bij de kerkdiensten. Die 
beginnen om 10.30 uur. 

Pasen (dit jaar op 9 april) 
is voor de kerken een 
bijzonder kerkelijk feest, 
waarin we de opstanding 
van Jezus vieren. We maken 
met elkaar een feestelijke 
dienst, waarin centraal staat 
dat er altijd een nieuw begin 
mogelijk is, hoe zwaar het 
leven je soms valt.

In de aanloop naar de Paasviering op zondag is er een kleine 
serie bijzondere avonddiensten in de zgn. Stille Week. Op 
Witte Donderdag (6 april, 19.30 uur), Goede Vrijdag (7 
april, 20.00 uur) en Stille Zaterdag (8 april, 21.00 uur) 
staan we, met een mix van nieuwe en vertrouwde teksten 
en liederen, stil bij het lijden en de opstanding van Jezus. 
Je bent van harte welkom! Na afloop van de dienst op Stille 
Zaterdag is er voor iedereen een hapje en drankje in de 
tuinzaal onder de kerk.

Tenslotte: 1x in de maand koken mensen van de kerk een 
maaltijd waar je van harte welkom bent. Dit voorjaar zijn 
de maaltijden op 29 maart, 26 april, 31 mei en 28 juni. 
Kosten: €5,- Drankjes apart afrekenen. Voor de maaltijd bel 
je aan bij de groene deur rechts van de monumentale trap. 
De tuinzaal is op die dagen open vanaf 18.00 uur en om 
18.30 uur wordt de eerste gang geserveerd. Kom gewoon 
een keer mee-eten! Meestal zijn er zo’n 25 mensen.
Aanmelden via maaltijd@Keizersgrachtkerk.nl   

www.keizersgrachtkerk.nl/
Keizersgracht 566

Ontmoetingen met de Keizersgrachtkerk     Keizersgracht 566
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Zaterdag 11 maart wordt in het kader van de NLdoet dag ook in de 
Kruidenpluktuin allerlei nuttigs gedaan, waarbij hulp welkom is tussen 
14.00 en 17.00 uur. De Kruidenpluktuin ligt in het 1ste Weteringplantsoen 
tegenover Carl Denig.

Er moet twee kuub compost verspreid worden over bedden en haag. 
De compostbakken en de werkkisten moeten worden opgeknapt. 
De haag moet worden gesnoeid en de tuin gewied. 
Als het weer het toelaat, dan gaan we ook kruiden en bollen planten. 

Jong en oud is welkom en wij zorgen voor iets lekkers voor de harde 
werkers. 
Wees Welkom tussen 14.00 en 17.00 uur in de Kruidenpluktuin. 
Mocht je niet kunnen komen op zaterdag 11 maart, 
dan ben je ook van harte welkom te komen helpen met de voorbereidingen 
op vrijdag 10 maart tussen 15.00 en 17.00 uur.

Wetering Groen, 
Loutje den Tex

NLDOET DAG Kruidenpluktuin Lenteklaar!  
Oproep aan allen die van kruiden houden!
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Het stadsdeel plant extra groen op het pleintje naast Paradiso.
Intussen organiseert Paradiso vier keer per jaar buurtbijeenkomsten 
om de voortgang van hun (bouw)plannen toe te lichten. 
De zijkanten van Paradiso worden ingepakt met een ombouw/
loop om voldoende geluidsisolatie te krijgen. De fundering van het 
monument is zelf te zwak om extra isolatie-materiaal te kunnen 
dragen. Op het landje naast Paradiso komt een nieuw gebouw. 
Daar komt de nieuwe entree, die via een tunnel met Paradiso wordt 
verbonden, zodat de oude voordeuren niet meer open hoeven. Dat 
vermindert eveneens de geluidsoverlast. De rest van de nieuwbouw 
komt goed van pas voor opslag, kantoor en 'artists in residence' 
(gasthuis/hotel?). Tussen Paradiso en de nieuwbouw blijft ruimte 
voor de aan- en afvoer per vrachtwagen. Maar voor het zover is, 
moet de gemeente waarschijnlijk het bestemmingsplan aanpassen.

l'Échappée Belle organiseert regelmatig ontmoetingen 
met Franse schrijvers, soms ook een toneelstuk 

of een muzikaal optreden, in eigen "Maison", Spiegelgracht 2a
Op woensdag t/m zaterdagmiddag is het Maison open 

voor koffie, thee, cake en Franse boeken ruilen. 
Stap gerust eens binnen



Wees zuinig op je voeten. Je hebt er maar twee.
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Urban Village Movement 
– oftewel een nieuw Amsterdams Stadsdorp in wording

Het concept ‘Urban Village’ is in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw in het VK ontstaan en is zo’n 14 jaar geleden 
overgewaaid naar Nederland. 

In Amsterdam dateert ‘t eerste Stadsdorp van 2009. 
Toen werd dat in Amsterdam-Zuid opgericht. 
Een paar jaar later volgde Stadsdorp Nieuwmarkt. 
Inmiddels kent Amsterdam al meer dan 30 Stadsdorpen 
verspreid over de hele stad. In het Centrum zijn er zo’n 10. 

Een van de kenmerken van Stadsdorpen is het versterken 
van het gemeenschapsgevoel en het scheppen van een 
structuur van nabuurschap. Dat betekent o.a. het elkaar 
helpen met advies en via praktische ondersteuning. 
In het Wallengebied bestaat tot op heden niet zo’n 
Stadsdorp. Daarom is de idee ontstaan om in het oude 
stadscentrum de animo voor zo’n informele structuur te 
peilen en bij gebleken behoefte ook daar een Stadsdorp op 
te richten. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor 
het bepalen van het doel en voor het ontwikkelen van een 
activiteitenagenda. 

Geen Stadsdorp blijkt gelijk aan een ander - en ook voor 
De Wallen zal gelden dat de agenda zich organisch zal gaan 
ontwikkelen, op een participatieve wijze. 
Dit voorjaar wordt er een brainstormsessie gehouden, waar 
iedereen uit het 1012-gebied van harte welkom is om mee 
te denken. Dan zullen we gezamenlijk de toekomst van 
Stadsdorp De Wallen in kaart brengen, het fysieke gebied 
in kaart brengen en de focus in de activiteiten vormgeven. 

Een kerngroep zal dit proces begeleiden en bewoners en 
ondernemers hierbij betrekken. Uiteraard wordt er met 
andere relevante buurtinitiatieven afstemming gezocht. 
Het contact met Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen (NAS) 
is reeds gelegd en dat heeft al de nodige ondersteuning 
toegezegd. Dus kijk niet raar op wanneer Amsterdam straks 
een 34e Stadsdorp heeft.

Mocht je interesse hebben om bij dit ontstaansproces 
betrokken te worden, laat het mij dan weten.

Lennard Roubos
E-mail: lennardroubos@yahoo.com

2025 OTD BERICHT
Afgelopen 10 jaar was u eind maart welkom bij de Open 
Toren Dag Amsterdam. Ook in Amsterdam centrum stonden 
de deuren van diverse torens voor u open. Waaronder de 
Oudekerkstoren, Westertoren en Zuiderkerkstoren. Maar ook 
de Beurs van Berlage-toren en de Montelbaanstoren .

In 2023 en 2024 wordt er geen Open Toren Dag 
georganiseerd. Wij concentreren ons op maart 2025. In dat 
jaar bestaat Amsterdam 750 jaar en dan gaan we knallen.

Vertel ons uw verhaal
Tot die tijd verzamelen we verhalen van bezoekers. 
Was u erbij? Hoe heeft u het ervaren? Welke toren is uw 
lievelingstoren? Ook verhalen van andere torens zijn 
welkom. Laat het ons weten en mail ons uw verhaal naar: 

info@openthedoors.nl 
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Dance Connects Community nodigt iedereen van 50 jaar en 
ouder uit om te komen dansen, bewegen en ontmoeten. De 
danslessen worden wekelijks gegeven en zijn gratis voor 
wie op of onder bijstandsniveau leeft. 
Met of zonder ervaring, met of zonder beperking, iedereen 
kan meedoen.

Dance Connects biedt diverse danslessen aan: Moderne 
Dans, Dansmix en Slow Flow. In elke les werk je onder 
begeleiding van professionele dansdocenten op dynamische 
wijze aan je houding, balans, coördinatie, conditie en 
expressie. Het draait niet alleen om pasjes te leren of een 
strakke choreografie, maar vooral om jezelf te versterken en 
ontwikkelen en om samen plezier te maken. 

Met Stadspas-groene-stip worden de kosten 100% vergoed. 
Vraag wel eerst naar de voorwaarden. Een proefles is altijd 
gratis en instromen kan op elk gewenst moment. 

Ook organiseren we CLUB DANS, een clubavond voor 
jong en ouder in Ru Paré en is gratis toegankelijk voor 
iedereen, ongeacht leeftijd en achtergrond. 
Hou jij van bewegen, muziek, actief en creatief bezig zijn 
én leuke mensen ontmoeten? Wees welkom en dans mee.

Informatie over de lessen, CLUB DANS en alle andere 
activiteiten vind je op         www.danceconnects.nl. 
Of neem contact op via       info@danceconnects.nl 
Of bel                                  020-2611058.

www.nederlandschoon.nl

Speeltuinen route 
Nieuwe ouder of gewoon op zoek 
naar een nieuwe speeltuin in de 
buurt? Via de speeltuinen route 
van Team Sportservice Amsterdam 
krijg je een goed overzicht van de 
speeltuinen bij jou in de buurt. 
Bij elke speeltuin op de route hoort een leuk weetje, een 
vraag of een doe-opdracht. Scan de QR-code of ga op 
internet naar play.seppo.io en log in met de code: D8572B 
Dan wijst de rest zich vanzelf! 

Speeltuinen route
Centrum

Hedendaagse dans voor volwassenen en ouderen

Op de grachten begon de grote voorjaarsschoonmaak 
met het opvissen van honderden verdronken fietsen.

Stille Omgang
Elk jaar in de nacht van zaterdag op zondag rond de 15e 

maart lopen duizenden (katholieke) mensen in een stille 
tocht door de oude binnenstad van Amsterdam. De tocht 
herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 15 maart 1345. 
De Stille Omgang 2023 wordt gehouden in de nacht van 
zaterdag 18 op zondag 19 maart.

U kunt zich aanmelden als deelnemer aan de Stille 
Omgang. In februari worden de definitieve tijden en locaties 
vastgesteld en krijgt u per e-mail bericht. 
U kunt kiezen uit een mis op twee locaties op verschillende 
tijdstippen. Aansluitend loopt u de Stille Omgang met de 
aanwezigen. Jongeren kunnen zich aanmelden voor de 
locatie Mozes en Aäron.

www.stille-omgang.nl/aanmelden-voor-de-stille-omgang/

Amsterdam, dag en nacht 
werken van Arie Schippers

2 maart t/m 4 juni

De jury van de Tim Killiam Prijs koos Arie Schippers 
als winnaar van de allereerste editie van deze prijs.
Het Grachtenmuseum brengt de geschiedenis van 

Amsterdam en de grachtengordel tot leven
Herengracht 386 Dinsdag t/m zondag: 11 tot 17 uur

Bezoek het "Majoor Bosshardthuis"
Toegang en rondleiding gratis.

Ingang: Oudezijds Armsteeg 19 
www.majoorbosshardthuis.nl
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Thuis in d’Oude Stadt (deel 20) 

Op het moment dat de zelfbenoemde chroniqueur 
van deze unieke, waterrijke werelderfgoedstad dit 
schrijft is het zondag 1 januari 2023 geworden. Al mijn 
trouwe lezers en lezeressen wenst deze columnist een 
goed, gezond, warm en liefdevol jaar. Het is een mooi 
moment om terug te blikken en vooruit te kijken.

In deze vakantieperiode functioneerde de oude stad 
optimaal als pretpark of evenemententerrein. De schrijver 
had nog niet eerder gezien dat aan beide kanten van de 
Bijenkorf rijen van wel 40 (!) meter stonden. Datzelfde 
geldt voor een aantal uiterst populaire cafés en restaurants. 
Het leek wel of het gratis was. 

Wat bezielt mensen om zo lang in een rij te staan?
Dat het niet alleen buitenlandse toeristen waren, bleek uit 
de rij auto’s die naar de parkeergarage van de Bijenkorf 
wilden gaan. Die rij begon tussen het Mr Visserplein 
en de Blauwbrug. Stond je er eenmaal in, dan was eruit 
ontsnappen onmogelijk, want na de Blauwbrug kan je met 
de auto alleen maar rechtdoor! 
Amsterdammers uit Zuid: we hebben (nog steeds) goed 
openbaar vervoer in Amsterdam!

De slogan van een bepaalde politieke partij, die altijd de 
burgemeester mocht leveren luidt: Iedereen is welkom. 
Dat moet meteen van tafel. De oude stad is vol, voller en 
volst. Niet voor niets is er een aktiegroep met als naam 
STOP DE GEKTE.

Het meest effectieve middel om deze steeds groeiende 
mensenmassa’s te stoppen is een hoge muur om de stad. 
Poorten gaan alleen open voor Amsterdammers of voor 
mensen die een kaart hebben gekocht om dit attractiepark 
te bezoeken.
Een aantal grote trekpleisters zouden uit het beschermde

stadsgezicht verwijderd kunnen worden. Te denken valt als 
eerste: het particuliere autoverkeer. Ook het parkeren zou 
buiten de Singelgracht moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld 
onder het niet goed functionerende Frederiksplein.

De geschiedenis van de oude stad - in 2025 is dat 750 jaar 
- laat zien dat de stad ook bevoorraad kan worden door 
middel van vervoer over water. Hij of zij die nog twijfelt 
zou in het wonderschone Venetië – ook zonder auto’s – 
kunnen zien hoe zo’n historische stad toch functioneert 
met vaporetti, gondels, motorboten en watertaxi’s. 

Als het particuliere autoverkeer uit de oude stad verdwijnt, 
komt er weer ruimte voor fietsers en voetgangers.
Het massatoerisme wordt veel te veel gefaciliteerd met 
verwarmde terrassen, wafelshops en steeds meer winkels 
waar iets te eten of drinken kan worden gekocht. 
Het zou verboden moeten worden - net zoals in het 
Italiaanse Venetië - om op straat te eten en te drinken en 
vervolgens na consumptie de verpakkingen, de blikjes, de 
flessen op straat te gooien. 

In Venetië wordt dit verbod 
om op straat te eten ook 
gehandhaafd! 

Veelal zijn de afvalbakken vol 
in de oude stad. Als dat het 
geval is gaat er automatisch een 
rood lampje branden en krijgt 
eenieder zo’n groene afvalbak 
niet meer open. Er gaat dan 
ook een signaal naar de 
reiniging. Het aantal bezoekers 
aan Amsterdam is zo groot 
geworden dat de gemeente 
Amsterdam het afval niet kan 
wegkrijgen. 

Op jaarbasis zijn er ± 22 
miljoen bezoekers uit binnen- 
en buitenland. In de nabije 

toekomst komen daar de Chinezen, de Japanners en de 
Amerikanen nog bij. Ook de coffeeshops en de hele 
prostitutie op de Wallen hebben hun langste tijd gehad. 

Deze publiekstrekkers trekken te veel mensen en dan ook 
nog eens mensen die totaal niet geïnteresseerd zijn voor de 
oude stad met haar unieke grachten, haar keurtuinen, haar 
bijna 9000 monumenten en haar wereldklasse musea.

Lang leve deze werelderfgoedstad!

Opnieuw een hotel dus en laten we hopen dat het 
voorlopig het laatste exemplaar zal zijn in een stad die 
overspoeld wordt door toeristen uit alle delen van de 
wereld.

© Hans Tulleners
Schrijver, columnist, binnenstadsbewaker
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Monumenten en leefbaarheid 
De Vereniging ‘Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad’ (VVAB) zet zich op vele manieren in voor 
Amsterdam. De VVAB richt zich zowel op monumenten 
als op de leefomgeving en de leefbaarheid. 
Hun activiteiten leiden regelmatig tot succes. 

Zo kijkt de gemeente sinds kort anders naar het herstel en 
onderhoud van de Amsterdamse kades. In plaats van sloop 
staat herstel en het behoud van bomen voorop en gebruikt de 
gemeente nieuwe methodes om dit te realiseren. 

Het Amsterdam Museum (de gemeente) wilde onlangs al 
met de sloop van een deel van het Amsterdam Museum 
beginnen nog vóór de rechter zich kon uitspreken over de 
bezwaren tegen de ingrijpende sloop- en nieuwbouw. 
De VVAB kreeg het in een tussenvonnis voor elkaar dat de 
rechtbank de gemeente dwong hiermee te wachten. 

En ook heel positief: aan de westkant vóór het CS, de entree 
naar de stad, was een onoverzichtelijke kale vlakte vol 
stadsbussen en touringcars. De VVAB stelde voor om daar 
het water van vroeger terug te brengen met daaronder de 
nieuwe grote fietsenstalling. Dat is gelukt!

Wilt u actief worden binnen de VVAB of hen financieel 
steunen. Het kost u slechts € 35,- per jaar, korting voor 
gezinsleden en jongeren. 
De VVAB is financieel onafhankelijk en erkend als culturele ANBI. 

www.amsterdamsebinnenstad.nl

In april oordeelt de rechter of de verbouwplannen van 
het Amsterdam Museum groen licht krijgen.

Erik Visser vormt ruim 20 jaar een 
songschrijver 
team met Roger 
Heijltjes.  Hun 
clip Don't Toy Me 
Around zijn op 
het ABFF getoond 
evenals de clip 
Streetwise.
Ook Beeld & Geluid in Hilversum 
heeft deze (en nog 10 andere) clipjes in 
hun archief.
Nog veel meer (muziek&video) clips 
zijn te vinden op het YouTube-kanaal 

MrAdamYork1

www.abff.nlLeer een filmpje
te  maken. 

Op 2 mei (avond) 
en 6 mei  (middag) 
is er een FilmLab-
cursus voor jong 
en ouder. 
OBA/stadspas € 25
zonder pas € 50.
Aanmelden via:

abffaanmelden@gmail.com

Filmcursus

https://vimeo.com/14020tv

www.14020.nl/
Eerlijk Amsterdams Nieuws 
U kunt bijdragen met actuele en/of 
nieuwswaardige artikelen.
We kijken wel of het binnen het concept 
van de website past. Bij een geschikt issue 
kan 14020 eventueel ondersteuning geven 
met een videoregistratie, hier zijn geen 
kosten aan verbonden.
Mail ons via: info@14020.nl

Met o.a.:
Azart het Narrenschip

Willem de Ridder
Dossier Dogtroep

Ruigoord
Expeditie-Noord,

Aat Veldhoen,
Magisch Centrum,

Festival of fouls
NDSM-Fuse,

Punk in de Pijp

Happening op het Spui
ter ere van 50 jaar Kabouters

met Roel van Duijn e.v.a.
Ouderen Songfestival,

Vuilnisstaking

Ook internet is een rijke bron van lokaal nieuws
Een paar tips. Zowel voor kijkers als voor meedoeners

Kritische inspecties van:

De Vijzelstraat,
Het Koningsplein,

Het Muntplein,
Het Weteringcircuit,

Nieuwezijds Voorburgwal,
Spui/Spuistraat

Ferdinand Bolstraat



Die nostalgie van tegenwoordig is ook niet meer wat het vroeger was.                                                   WdZ

14 Buurt Zes

Tussen Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuis- en Paleisstraat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, Koningsplein 
en Heren- en Leidsegracht

Binnenk

10 jaar Stadsdorp 
Gracht en Straatjes

Op de onlangs gehouden Kerstborrel, het nieuwjaars-
concertje en de algemene leden vergadering bleek maar 
weer dat er genoeg enthousiaste mensen zijn die ons 
Stadsdorp weten te vinden. 

Lid worden van een Stadsdorp in Amsterdam - er zijn 
er meer dan 25 verdeeld over de stad- stelt je in staat je 
buurtgenoten te leren kennen zodat je je niet meer anoniem 
voelt in je omgeving. De sfeer is ongedwongen, deelname 
aan de diverse activiteiten is vrijblijvend. Niets moet, je 
kiest zelf wanneer en aan welke activiteit je deel  wilt 
nemen.

Op de website www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl 
vind je de verslagen van wandelingen, boekbesprekingen, 
lunchtheater, etentjes en lezingen. De vele foto's geven de 
ongedwongen sfeer goed weer. Actuele activiteiten worden 
bijtijds aangekondigd zodat je ze in je eigen agenda kunt 
zetten en deel kunt nemen. In de agenda op de site kun je 
zelfs per dag zien bij welke activiteit je mede-stadsdorpers 
kunt ontmoeten.

Bij ons Stadsdorp Gracht en Straatjes zijn het de leden die 
initiatief tot een activiteit nemen en deze gaande houden. 
Zij zijn contactpersoon en organisator. Het bestuur geeft 
ondersteuning en organiseert zelf ook activiteiten zoals 
thema-avonden en stadswandelingen.

Ben je op zoek naar gezelligheid en aanspraak? Spring 
dan 'n keer in het diepe en meld je aan. Dan blijkt dat je 
opgevangen wordt en er snel bij hoort. De maandelijks 
buurtborrel is een prima gelegenheid voor een eerste 
kennismaking. Jaarlijks houden we een nieuwe leden borrel 
waar met elkaar kennis wordt gemaakt.

Woon je in postcodegebied 1016 of 1017 en wil je eens 
kennismaken? Mail naar stadsdorpgrenst@gmail.com 

en wordt lid voor € 30,- per jaar. 

Singelkerkconcerten met organist Jeroen Koopman
Jeroen Koopman, heeft een programma samengesteld met een 
veelzijdige groep muzikanten, die vanuit de mooie Singelkerk 
zaterdagmiddagconcerten zullen verzorgen.
- 19 maart, 14:15 uur: De Jonge Strijkers & Blazers Nederland
   o.l.v. Nico Schippers
- 23 april,   14:15 uur: Filmmuziek door pianist 
  Ramon van Engelenhoven
- 21 mei     14:15 uur: Nymphéas Trombone Quartet
- 18 juni,    14:15 uur: De Tenoren & Bassen van 
           Nieuw Vocaal Amsterdam & Chorakademie Dortmund 

www.singelkerkconcerten.nl
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Uit de N I E U W S B R I E F januari 2023
Een heel nieuw jaar ligt voor ons met nieuwe kansen om onze buurt leefbaar en aantrekkelijk te houden. 
Wil je actief meedoen? Meld je dan aan via grachtennegenplus@gmail.com

Rijen op de stoepen 
Het aantal bezoekers blijft maar groeien. 
Dat merken we ook in onze buurt. In het weekend is het op 
bepaalde tijdstippen vaak extreem druk. 
En als je dan moet wachten op je patat, zoals bij Fabel Friet 
of op je bubble tea zoals bij Chun, ontstaan er lange rijen in 
de straatjes en op de bruggen. 
Dat brengt de nodige overlast met zich mee, niet alleen 
voor ondernemers maar zeker ook voor de bewoners: overal 
consumerende bezoekers en een overvolle stoep waardoor 
je wel op straat moet gaan lopen met alle risico’s vandien, 
veel zwerfvuil en overvolle afvalbakken. 
Overleg tussen gebiedsmakelaar, handhaving, 
ondernemersvereniging, ondernemers en bewoners hebben 
tot halfbakken maatregelen geleid die tot nu toe te weinig 
zoden aan de dijk hebben gezet. Zo is de afvalbak die bij 

Fabel op de stoep stond verplaatst naar de brug, is er af en 
toe een rijmanager en wordt er onregelmatig vuil geprikt. 
Fabel en Chun plaatsten opvallend veel borden. 

Afval op afspraak 
De arbeidsintensieve vuilnispilot die sinds begin november 
loopt in het gebied tussen Leidsegracht, Run-, Huidenstraat 
en Wijde Heisteeg en Singel even zijde en Prinsengracht  
oneven zijde lijkt goed te werken. Er is duidelijk sprake van 
minder huis- en bedrijfsafval op de stoep. Er zijn echter ook 
nog steeds bewoners en bedrijven die nog niet op de hoogte 
lijken van de nieuwe afspraken en die hun afval blijven 
dumpen. 
De komende tijd wordt de pilot verder uitgerold over de 
grachten t/m Beren-, Wolven- en Oude Spiegelstraat.

De eerste bijeeenkomst van de bewonersgroep Grachten9+ was 
op 22 februar.! Een week eerder, op 15 februari, was er een 
stakeholdersbijeenkomst van het project Duurzame Buurtlogistiek 
in De 9 Straatjes (stakeholders zijn belanghebbenden, in ons 
geval: de bewoners). Dit is onderdeel van een groter project van de 
Hogeschool van Amsterdam, waarbij De 9 Straatjes-buurt één van 
de drie pilotgebieden is.

Lees meer hierover:                           www.grachtennegenplus.nl

Warme Kamer Leger des Heils
      Wij bieden in de Singelkerk (Singel 452)
      elke maandagmiddag van 13.30 - 16.30 
      een warme kamer voor wie op zoek is 
      naar meer warmte in deze tijden. 

Liesbeth Groeneveld
www.doopsgezindamsterdam.nl

En vanaf nu in 2023: alleen Goede beslissingen
Voorstel: Vanaf het jaar 2024 hebben we geen zware 
toeristenbussen meer in de stad. De redenen hiervoor 
zijn de schade die dit zware verkeer veroorzaakt aan de 
kades, de oude monumentale huizen en aan de straten. 
Af en toe ontstaat er zelfs een zinkgat. 

Niet zichtbaar maar meestal wel bekend bij de gemeente 
is er een wirwar van leidingen, kabels en riolen. In buurt 
6 speelt zich dat nu af. Bewoners kregen keurig een brief 
waarin de aanvang van de werkzaamheden en het einde 
werden aangekondigd. Ook een telefoonnummer dat bij 
calamiteiten gebeld kon worden. De ondergrondse leidingen 
worden gecontroleerd en zo nodig vervangen.
Veel werk maar een goede beslissing. Geen goede beslissing 
is het gebruik van zware vrachtwagens met zand en 
straatklinkers. Door het gewicht verzakken de hardstenen 
stoepen van de huizen. Soms met barsten tot gevolg.

Toen onze buurman het oude gymnasium ging verbouwen, 
begon een lange lijdensweg voor de buren. Het begon om 6 
uur en stopte even om 7 uur voor de koffiepauze. 
Daarna ging het sloopwerk weer door.
De winkels in de Negen straatjes doen het goed. 
De etalages laten veel mode zien, voor elk wat wils, 
sportief, ibiza-style, regenkleding, retro-style, een overvloed 
aan brillenwinkels, second hand. Tussen de vele toeristen 
lopen veel patat-etende mensen. Dat botst wel met 
winkelende mensen.

Afvalbakken zijn een goed idee maar ze moeten er staan 
en als ze er staan moeten ze ook geleegd worden. Dat 
leegmaken is al jaren een probleem. Ook het afval in de 
bak doen blijkt soms moeilijk te zijn. Bovendien helpen 
de meeuwen ook een handje mee met het legen maar dan 
op straat. Zo is het een voortdurende strijd: afval in de 
vuilnisbak, ophalen, niet in de bak.

Nieuwe gasleidingen zijn nodig. In Buurt zes worden 
nieuwe gasleidingen gelegd. Dat is een mega operatie. 
Waarom nu ? De leidingen moeten vervangen worden 
voordat er gewerkt kan worden aan de kade muren, die ook 
al vaak spontaan ingestort zijn. Is er sprake van achterstallig 
onderhoud? Langs de gehele Keizersgracht is er sprake van 
vervuilde grond vanaf 50 cm door lood.

Dus een goede beslissing in verband met de volgende 
werkzaamheden aan de kades, die in slechte staat zijn. 
Door de werkzaamheden ontstaat er wel schade aan de 
stoepen van de huizen. 

UW

CTvM 2023 Postzegelmarkt
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Radion handdoek
Tot mijn verassing tref ik bij mijn broer een Radion 
handdoek. Zelf heb ik er ook nog ééntje. In de jaren ’50 
en ’60 kon je deze sparen bij het wasmiddel Radion. 
Terugrekenend zijn ze intussen minstens 61 jaar oud.

Tijd om mijn eigen duurzaamheid weer eens onder de loep 
te leggen. Wat helpt is dat ik nooit zo’n modevolger ben. 
Goed voor mijn portemonnee en mijn smaak omring ik me 
graag met oude klassieke meubels en andere dingen die lang 
meegaan. Als ik mijn kamer rondkijk zie ik onder meer een 
houten kledingkast die bij mijn oma vandaan komt, werk ik 
aan het bureau van een opa die ik nooit heb gekend en staat 
er een dekenkist uit 1791. Waarschijnlijk van de voorouder 
die in die periode vanuit Zwitserland naar Nederland 
verkast. 

Als ik mijn kledingkast open dan valt me op dat vooral het 
ondergoed en enkele  T-shirts nieuw zijn. Lange broeken 
slijten sneller en ik moet hoognodig wat dunne truien kopen, 
want bijna alle mouwborden zijn versleten. Balen, want ik 
kan nergens meer 100% katoenen skipulli’s vinden, laat 
staan van een dergelijke kwaliteit dat die dingen weer jaren 
meegaan. Natuurlijk, ik weet het, bij het produceren van 
katoen wordt veel water gebruikt. Aan de andere kant doe ik 
er  lang mee. Soms wel meer dan 20 jaar.

Afval scheiden
Mijn wekelijkse restafval in Hilversum bestaat uit 2 
boterhamzakjes tegen 2 vuilniszakken in Amsterdam! Net 
als hier scheid ik in Hilversum papier, glas en oude kleding. 
Maar het overgrote deel van mijn ‘restafval’ verdwijnt daar 
in de bakken voor bio, plastic en blik. Hier kan dat niet. 
Dat het in Amsterdam met al haar ratten lastig is om fruit- 
en etensresten apart in te zamelen lijkt me logisch. Maar 
waarom de bakken voor plastic verdwenen zijn en waarom 
daar nooit blik bij mocht blijft me een raadsel.
Scheiding achteraf, mmmm…

Maar pas echt doodzonde is de bouw. Zoveel gebouwen 
gaan veel te kort mee. Nog afgezien van alle materialen die 
weggegooid worden moet er weer nieuw bouwmateriaal 
geproduceerd worden. Het schijnt dat bij de woningbouw 
50 jaar de standaard is. Maar waarom geen 100 jaar? Of 
nog langer? Kijk eens naar de kwaliteit van de vooroorlogse 
bouw en hoe lang die nog zal meegaan. 
Na de oorlog moesten er snel veel woningen bijgebouwd 
worden en dat zie je vaak in de kwaliteit. Toeval of niet: alle 
elf schoolgebouwen waar ik leerde bestaan nog. Gebouwd 
op basis van het principe licht, lucht en ruimte, zijn drie  
ervan nog als school in gebruik. Degenen uit de dertiger 
jaren hebben nu een nieuwe functie.

Die Radion handdoeken van mijn broer en mij gaan 
beduidend langer mee dan bijvoorbeeld het Maupoleum 
(1971-1994), de Fortisbank op het Rokin (1989-2015) en de 
ronde toren bij de Nederlandse Bank (1991-2020)

Amsterdammeren
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Het Parool 23 januari 2023

Postzegelparkje
Zowel de brief van woensdag van mevrouw Dumont als de rubriek 
'Kan dat nou niet anders' over de herinrichting van de Nieuwezijds 
Voorburgwal ter hoogte van het Postzegelparkje en het Amsterdam 
Museum de dag tevoren is ons uit het hart gegrepen. Wij proberen 
als bewoners al sinds de start van de renovatie met de gemeente te 
communiceren over de desastreuze gevolgen van deze renovatie. 
Helaas levert dit weinig adequate respons op.

Dat het 'klinker-look'-wegdek van plastic is, maakt de kwestie 
alleen maar erger. De gemeente heeft immers tegen beter weten 
in deze klinker-look (bestemd voor trambanen) toegepast, terwijl 
alom bekend was dat dergelijk wegdek totaal ongeschikt is voor 
autoverkeer. En autoverkeer is dus precies datgene wat er op het 
stuk tussen Spui en Postzegelmarktje overheen raast. Met niet 
alleen een enorm snerpend, hard geluid tot gevolg. Wij zien ook 
dagelijks het gevaar voor fietsers en voetgangers wanneer auto's 
vlak voor 'de grasmat' van de trambaan op het fietspad invoegen. 
Als ze al niet vanaf het Spui over het fietspad rijden. Verkeerschaos 
is een understatement.

Het is wachten op een ernstig ongeluk. Maar dat kan toch niet de 
aanleiding zijn om tot een oplossing te komen?

P. Alvarado 
voorzitter VVE Nieuwezijds Voorburgwal

links het plastic, rechts de echte straatstenen

Leegte, hondenpoep en bandensporen

Plastic wegdek en verloedering 
Sabotage of geldgebrek?
Op slinkse wijze heeft de gemeente de bewoners en 
ondernemers misleid door op de vele meedenk- en 
inspraakavonden niet te melden dat de Nieuwezijds deels 
een plastic wegdek krijgt. Intussen gerealiseerd op het 
deel voor en na het ‘Postzegelpark’. 

Je ziet de bui al hangen, letterlijk en figuurlijk. Het 
regenwater kan daar dus niet weg. Maar zeker nog 
schadelijker is al het onnodige microplastic afval. Als eerste 
bij het leggen, daarna door slijtage en uiteindelijk bij het 
verwijderen en vernietigen van dit ‘wegdek’. Dat plastic ziet 
er zo mooi uit dat je het niet eens ziet als niemand je erop 
wijst. Een bewoner was overigens getuige van het ‘stansen’ 
van het stenenpatroon in het vlak aangelegde plastic.

Dit wegdek leidt ook tot klachten van bewoners over 
geluidsoverlast van de auto’s. En dan is de gemeente nog 
eens ‘vergeten’ om aan verkeersdeelnemers duidelijk te 
maken wat fietspad is en wat rijweg. Ook dringen bewoners 
en ondernemers tijdens de inspraakavonden al aan op een 
fysieke barrière opdat het verkeer niet door het gras tussen 
de rails zou rijden. Eveneens niet gerealiseerd.

En er is nog veel meer wat niet klopt zoals de niet 
nagekomen beloftes over het groen. De grootte ervan is 
ten koste gegaan van een veel breder wandelpad dan de 
tekeningen die wij zagen. Zeg maar een wandelpromenade. 
Uitleg: zo hebben de technici het nu eenmaal getekend. 
Maar wie stuurt deze technici aan?

Verder zijn er zielige plantjes geplant in plaats van 
de beloofde hoge struiken. In dit stukje parkeren nu 
vrachtwagens en poepen er honden.
Voor de kinderen zou er een soort jungle, een minibos, 
komen op de plek van de vroegere parkeerplaatsen rechts 
van de houten uitspanning het ‘Stadspaleis’ in plaats van een 
verdiepte stenen bak links ervan. 

Moeten wij nu de groenproblemen oplossen middels een 
buurtbudget?

Gemeente ga je diep diep schamen!

Albertien Pareau Dumont

 Zo zag het gras tussen de rails van hetPostzegelpark er 
al uit binnen 1 maand na de opening!

De herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal is al in april 
2024 klaar in plaats van in juni 2024 als alles goed blijft gaan. 

Omgevingsmanager Cleo Wever: “Dit is natuurlijk fijn nieuws 
om te delen. Er moet alleen nog wel veel gebeuren voordat we zo 
ver zijn. Een groot verschil met eind vorig jaar is dat de tram weer 
rijdt op een gloednieuwe trambaan met 2 nieuwe haltes. 
Net als vorig jaar werken we nog aan het vernieuwen van kabels 
en leidingen. Waar we klaar zijn in de ondergrond, kunnen we ons 
bezighouden met de definitieve inrichting van de straat. Zo werken 
we verder aan de zogenoemde ‘servicestroken’ aan beide zijden van 
de trambaan. In december hebben we al zo’n 60 iepen in de stroken 
geplaatst. En er komen parkeerplekken voor fietsen. Daarnaast 
hebben we hier een groot deel van de ondergrondse afvalcontainers 
geplaatst. Deze moeten alleen nog worden aangesloten. Ze kunnen 
pas gebruikt worden wanneer bewoners en de inzamelingsdienst er 
goed bij kunnen.”

Herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal eerder klaar
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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: 10.000 Verschijnt 4x per jaar

Gratis webinars voor bewoners

Stichting !WOON geeft gratis cursussen 
en webinars voor VvE’s, bewoners en 
bewonersgroepen. U kunt ons aanbod 
bekijken op www.wooninfo.nl/agenda.

Wijziging WoningNet
Op 16 januari is het systeem voor de 
verdeling van woonruimte gewijzigd. 
Wie vaak genoeg reageert krijgt extra 
punten. En sommige (nood)situaties geven 
ook extra punten. De nieuwe regels gelden 
voor alle ingeschrevenen bij WoningNet 
Stadsregio Amsterdam. 
Kijk voor meer informatie op 
socialehuurwoningzoeken.nl. 
Heeft u verdere vragen dan kunt u een 
afspraak maken voor ons spreekuur 'Woning 
zoeken' dat op woensdagochtend van 10 tot 
12 uur plaatsvindt in het Huis van de Wijk 
de Pijp.

Huurachterstand? Kom in actie!
In vrijwel ieder huurcontract is bepaald dat 
de huurprijs op tijd moet worden betaald. 
Meestal betekent dat vóór de eerste dag van 
de nieuwe maand. 
De huurder die zich hier niet aan houdt 
kan daarop worden aangesproken. Niet alle 
verhuurders maken er direct een probleem 
van als de huur wat later wordt voldaan, 
maar een huurder die waarschuwingen van 
de verhuurder hierover structureel in de 
wind slaat kan in de problemen komen.
Als de huur helemaal niet wordt betaald is 
dat ernstiger. Een huurachterstand van twee 

maanden of meer kan een reden zijn voor 
ontbinding van de huurovereenkomst. 
De verhuurder kan hier niet zelf toe over 
gaan, maar moet daarvoor de rechter 
inschakelen. 
Zover hoeft het echter niet te komen. 
Als een huurachterstand ontstaat is 
het raadzaam zo snel mogelijk met de 
verhuurder contact op te nemen om 
een regeling te treffen. Daarnaast kan 
de huurder bij een Buurtteam terecht 
(www.buurtteamamsterdam.nl) 
die ondersteuning biedt bij financiële 
problemen.

Soms spreekt de verhuurder een huurder 
aan op een achterstand, terwijl er feitelijk 
helemaal geen achterstand is. Huurder en 
verhuurder hebben dan een geschil over de 
huurprijs die tussen partijen geldt. 
De verhuurder berekent bijvoorbeeld een 
huurverhoging door terwijl hij daar helemaal 
geen recht op heeft. Of de verhuurder komt 
met een naheffing op de servicekosten 
terwijl die naheffing niet redelijk is. 
Als niet zozeer financiële problemen, maar 
een geschil met de verhuurder oorzaak 
is van een (vermeende) huurachterstand, 
dan kan de Stichting !WOON vaak helpen 
(www.wooninfo.nl).

Hoe dan ook, wordt u door de verhuurder 
aangesproken op een huurachterstand, 
onderneem dan direct actie en laat het niet 
op zijn beloop. Wegkijken zorgt er meestal 
voor dat de problemen alleen maar groter 
worden.

Contact met !WOON
Voor alle vragen over huren en wonen kunt 
u ons het bellen (020) 5230 110 of mailen 
centrum@wooninfo.nl. 

www.wooninfo.nl.
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• 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

beeld.spraak

18 - 19 uur

#vermeerinhetrijksmuseum

C O L O F O N
Redactie

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

Corina Teunissen van Manen
Cartoon Petra van Driest 

Advertenties max. 1 euro per cm2

Drukkerij Rodi Rotatiedruk

06-4389 0132
post@binnenkrant.nl

Kerkstraat 123 hs
1017 GE Amsterdam

Binnenk®ant #102
verschijnt rond 29 mei

kopij-stop 3 mei
De Binnenkrant is digitaal te vinden op: 
www.oudestadt.nl/archief-binnenkrant 

Binnenk

Slachtofferhulp Nederland
Een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit 
meemaken is erg ingrijpend. 
Wij helpen op het moment dat u dat wilt, op 
een manier die bij u past. 
U kunt bij ons terecht voor emotionele steun, 
hulp in het strafproces en ondersteuning bij 
het vergoed krijgen van uw schade. 
Onze ondersteuning is altijd gratis. Samen 
zorgen we ervoor dat u de draad van het 
leven weer kunt oppakken.

0900-0101 Ma-vr 8.00-20.00, Za 10.00-17.00                    
www.slachtofferhulp.nl

Gratis juridisch advies 
voor vrouwen
De vrouwenrechtswinkel helpt met advies 
en antwoord op vragen, maar levert geen 
juridische bijstand of rechtshulp. 
Als er juridische vervolgstappen nodig zijn, 
kunnen de adviseurs u verbinden aan een 
geschikte (sociaal) advocaat uit hun netwerk.

Er kunnen uitsluitend vrouwen terecht 
bij de vrouwenrechtswinkel. 
In de eerste plaats vrouwen die niet de 
financiële middelen hebben om een advocaat 
in te schakelen, maar alle vrouwen zijn 
welkom en worden geholpen.

Heeft u een juridische vraag? 
Om verzekerd te zijn van een afspraak, 
kunt u deze vooraf online maken.

https://vrouwenrechtswinkelamsterdam.nl/
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Gebiedsmakelaars 
in het verspreidingsgebied 

van de Binnenkrant

Meer info en details zie:
www.amsterdam.nl/
stadsdelen/centrum/

contactpersonen/

Te laag voor de cruise en te hoog voor de fiets

Frederike Hoedemaker 06 28949449 f.hoedemaker@amsterdam.nl

Wies Daamen 06 83624580 w.daamen@amsterdam.nl

Olivia Somsen 06 38081780 o.somsen@amsterdam.nl

Rinke Oostra 06 12641995 r.oostra@amsterdam.nl

Osman Demirci 06 30067983 o.demirci@amsterdam.nl 
Sjoke Tilstra 06 82473733 s.tilstra@amsterdam.nl

Marije Willems 06 18531510 marije.willems@amsterdam.nl

Kiki Lauterslager 06 13695745 k.lauterslager@amsterdam.nl

Nana de Loor 06 12593194 n.de.loor@amsterdam.nl

Tim Bunink 06 23179249 t.bunink@amsterdam.nl

Gewoon Goed Bouwen
In de Nieuwsbrief van Amsterdam wordt verwezen naar De Woningbouwplannen voor 
de komende jaren. Het streven is 7500 woning per jaar er bij. Dat is gelukt. In 2022 
werden zelfs 8401 woningen gerealiseerd

Op Amsterdam.nl/woningbouw kunt u de plannen per stadsdeel lezen. 
Goed bouwen is nu actueler dan ooit na de catastrofe in Turkije, waar de flatgebouwen als 
‘sneetjes brood’ instortten. (Parool). Bij ons is er ook wel eens wat mis gegaan met een 
voetbalstadion en een parkeergarage. Het blijkt altijd een kwestie van geld, en gebrek aan 
strenge controle door de bouwinspectie. 

De kennis om aardbeving bestendiger te bouwen is er, maar die wordt niet gebruikt. De 
watersnoodramp in 1953 heb ik niet ondervonden maar wel meegemaakt in Rotterdam. 
Nu begrijp ik pas door alle documentaires die vertoond worden, omdat 70 jaar geleden 
de watersnoodramp plaats vond, dat er een Ing. van Veen van Rijkswaterstaat al jaren 
had betoogd, dat de dijken verhoogd moesten worden. Pas na de ramp werd het Deltaplan 
doorgezet. Door de stijgende zeespiegel is er zelfs een plan voor een dijk voor de kust of 
om van de Noordzee het ‘NOORDMEER’ te maken .                                            

 UW

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

Slachtofferhulp Buitenland
https://www.artsenzondergrenzen.nl/

https://geef-nu.giro555.nl/ 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/ 

https://steun.unhcr.nl/oekraïne/donatie

Yoran Kluvers 06 18528423 y.kluvers@amsterdam.nl


