Jaargang 23

De

Nummer 98

Zomer 2022

BINNENK

ANT

Onafhankelijke uitgave van en voor bewoners van de vier buurten:

2-3 Groot Waterloo

6-7 Amstelveldbuurt

10-11

Leidse/Wetering

2-3

6-7

10-11

14-15

Veda Austin toont aan dat Water in de Ruimte en op Aarde een levend en intelligent Wezen is.

INSPRAAK HORECABELEID
Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft een inspraakreactie
ingezonden, en ongetwijfeld hebben zeer veel bewoners,
bewonersgroepen en -organisaties hetzelfde gedaan.
Het Wijkcentrum heeft een aantal toegezonden gekregen,
en publiceren die op zijn website.
Een groot deel van de bezwaren is gericht tegen de manier
hoe het beleid tot stand is gekomen: slechts de horeca is
geraadpleegd, en misschien wat verwende klanten die ook
meer, meer, meer willen. Velen stellen dat terrassenbeleid
ondergeschikt is aan voetgangersbeleid, en niet andersom.
Zoals Koninklijke Horeca het stelt: “Dat er ruimte blijft voor
ondernemerschap en de doorloopruimte voor voetgangers
niet een grote belemmering zou worden voor bestaande
terrassen.”
Zie het artikel “Inspraakreacties horeca en terrassen” op
www.oudestadt.nl

Buurt Zes

www.vedaaustin.com

DOE MEE!

Centrum Begroot

Onlangs heeft de sterk geslonken wijkraad van
Wijkcentrum d’Oude Stadt een dagelijks bestuur
gekozen. Na lang aarzelen hadden de leden van het
vorige bestuur zich toch maar weer verkiesbaar gesteld.
Niet voor de standaardperiode van drie jaar, maar nog
voor maximaal 1 jaar. Zij zijn weer herkozen. Later dit
jaar zullen zich nieuwe kandidaten kunnen aanmelden.

Om bewoners meer zeggenschap te geven en omdat
zij vaak zelf de beste ideeën hebben voor hun buurt,
stelt het bestuur van stadsdeel Centrum € 450.000,beschikbaar.

Over de bestuurlijke organisatie willen we het nu even niet
hebben. Bij die verkiezing kwam een veel belangrijker
vraag naar voren: Hoe kan het Wijkcentrum blijven voldoen
aan zijn doelstelling, het bevorderen van de leefbaarheid in
de buurten, in de stad?

Er zijn 103 plannen ingediend. Daarvan vallen 31 af
vanwege onvoldoende steun. Van de overige plannen zijn er
11 'onhaalbaar' verklaard door het stadsdeel.
Van 17 juni t/m 18 juli kunnen alle binnenstadbewoners
vanaf 12 jaar de € 450.000 verdelen over de geselecteerde
plannen.

Op 22 juli volgt bekendmaking van de winnende plannen
Dat gebeurt door actieve bewoners die zich samen met
De zes plannen met de meeste likes vindt u alvast in dit
anderen inzetten voor leefbaarheidskwesties, en dat onder
Centrum
nummer op pagina 4, 5, 7, 10 en 15.
de vlag van het Wijkcentrum. Bewoners die verstand van
Begroot
zaken hebben, een zekere deskundigheid bezitten op een
https://centrumbegroot.amsterdam.nl/
of meer verschillende aandachtsgebieden. Die hun kennis,
ervaring en kunde niet alleen voor zichzelf of de eigen straat
inzetten, maar ook willen delen met anderen, ook in andere
buurten. Of die ideeën hebben en willen realiseren met
Week van de participatie 13 t/m 16 juni
andere bewoners.
Deze Week staat in het teken van praktijk in de wijk.
Aansluiting van een groep bewoners bij het Wijkcentrum
Per stadsdeel organiseren we 1 ochtend om te kijken en
betekent geen verlies van autonomie, maar je kunt als deel
te leren wat er allemaal mogelijk is. Heeft iedere buurt
van de stichting soms wat meer gewicht in de schaal leggen. een eigen kleur? Eigen oplossingen? Maak kennis en
Dat maakt ook dat Wijkcentrum weer bestaansrecht kan
neem het mee, voor in je eigen praktijk. Stel dus gauw je
opbouwen als kenniscentrum voor de verzamelde buurten.
eigen weekprogramma samen en schrijf je nu gelijk in.
Door de inzet van actieve bewoners.
De Week van de participatie wordt georganiseerd voor alle
Heb jij ideeën, wil jij je kennis en ervaring delen met
beroepskrachten, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die
anderen? Meld je aan bij wijkcentrum@oudestadt.nl
in het sociaal domein werken.
Paul Busker, voorzitter,
en Loes Buisman, secretaris.

Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur
van advocaat Jan Overes (Keizerhof advocaten)

20 april: bijeenkomst van Amsterdammers voor
Autoluw NU! Over de stand van zaken en hoe verder.
30 km/u, intelligente toegang, P+R, wel of geen nieuwe
garages in de stad, 30 ton en 7,5 ton voertuigen
Doel blijft: De Kraan Moet Dicht!

14-15

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

Tussen 9 en 13 uur staan steeds 2 stadsdelen centraal:
• maandag 13 juni - Noord & Centrum
• dinsdag 14 juni - West & Nieuw-West
• woensdag 15 juni - Oost & Zuid
• donderdag 16 juni - Zuidoost & Weesp
Op de website vind je het programma met open huis,
workshops, rondleidingen en meer! Reserveer voor de
locaties waar je naar toe wilt. Dat doe je via een klik in
het blokkenschema of op de website van de Week van
de participatie. Het aantal deelnemers is voor een aantal
programmaonderdelen beperkt, dus maak gauw je agenda
vrij en reserveer vast je plek!
https://participatiegids.nl/nl/wvdp/info-voor-bezoekers
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Tussen Zwanenburgwal, Amstel,
Nieuwe Herengracht, Oosterdok
en Oude Schans

Het muzikale dagboek van Amsterdam

een maand lang muziek
vanuit de Mozes & Aaronkerk
1 t/m 31 juli
In juli is de Mozes & Aaronkerk elke maandag t/m
zaterdag geopend van 16 - 20 uur om te luisteren naar
livemuziek tijdens het muziekfestival Een Harp onder
de Riem. Een collectief van ruim 20 professionele musici
verzorgt de hele maand gratis toegankelijke concerten
waarbij verhalen van mensen worden omgezet in
persoonlijke muziekstukken.
Je wordt uitgenodigd om bij de Mozes & Aaronkerk binnen
te lopen en in een één-op-één ontmoeting je eigen verhaal
te delen met de solomuzikant. Hierna wordt ter plekke een
muziekimprovisatie gespeeld die is geïnspireerd op deze
anekdote of persoonlijke gebeurtenis

De Mozes en Aäronkerk staat in de steigers en wordt in
oude luister hersteld. Het werk duurt tot half september.
Het programma in de kerk gaat gewoon door.

Juli 1 Keti Koti, 6 Dalai Lama, 7 ,

De muziekstukken zijn ook door overige bezoekers te
beluisteren; alleen luisteren zonder iets te vertellen kan
dus ook. Elke dag wordt er door een wisselende musicus
gespeeld op steeds een ander instrument: van cello, piano of
viool tot zang, saxofoon of harp.

Van 19.00 - 20.00 uur sluit er een tweede muzikant aan met
een ander instrument. In een uur tijd schrijven zij samen
een nieuw muziekstuk waarin alle verhalen van die dag
samenkomen. Zo wordt met de input van alle bezoekers het
muzikale dagboek van Amsterdam gemaakt.
Als afsluiting van de dag treden zij om 20.00 uur samen op
met het nieuwe muziekstuk.
De organisatie van Een Harp onder de Riem is in handen
van Music in the Making. Iedere avond is het optreden van
het nieuwe muziekstuk ook te beluisteren en bekijken op de
website www.musicinthemaking.nl.
Alle concerten zijn gratis toegankelijk, er is gelegenheid een
donatie achter te laten.
Op zondagavond 31 juli wordt het muziekfestival afgesloten
met een concert waarin het volledige muzikale dagboek van
Amsterdam wordt uitgevoerd.
Musici o.a.

Oene van Geel (altviool), Kate Moore (cello),
Beate Loonstra (harp), Roel Hazendonk (piano),
Tom Sanderman (saxofoon), Rianne Wilbers (zang),
Lars Visscher (accordeon), Manon Ros (zang),
Oksana Ivashchenko (piano)
1 t/m 30 juli Maandag t/m zaterdag van 16.00 - 20.00 uur

Slotconcert Zondag 31 juli 20.00 uur
https://musicinthemaking.nl/

De kerk, die decennialang niet als kerk in gebruik was, werd
in 2014 opnieuw door de bisschop ingewijd en toevertrouwd
aan de Gemeenschap van Sant’Egidio, een internationale
beweging die bekend is om haar wereldwijde inzet voor
vrede en de nabijheid aan de armste en meest kwetsbare
bewoners van de stad. Sant’Egidio organiseert er wekelijks
een restaurant voor daklozen, naast activiteiten met
vluchtelingen, eenzame ouderen en een School van Vrede
voor kinderen in Amsterdam Oost.
www.santegidio.nl/agenda/

Beate Loonstra

De omvangrijke onderhoudswerkzaamheden bestaan uit
schilderwerk aan de buitenkant, houtrotherstel in de houten
torens en herstel aan goten en daken. Na afloop is het
eindelijk weer mogelijk de klok in de toren te laten klinken.

Het Waterlooplein was nog niet helemaal
af, want de dag na Pasen begon de
gemeente met het plaatsen van de
boomkransen en -bescherming.
Nu alleen nog het plaatsen van een kunstwerk
en het opknappen van het Liander-gebouwtje
midden op het plein en dan is dit project
eindelijk klaar.
De bewoners en ondernemers hopen dat de
komende jaren ook het deel van Waterlooplein
waar de tram rijdt een grote opknapbeurt
krijgt.
Guido Frankfurther
PS Graag ook een pomp of waterhappertje.

Every Picture Tells a Story
Deze rijke collectie vormt het grootste beeldarchief over
Joodse cultuur en geschiedenis in Nederland.
Het is voor het eerst dat het museum de eigen
verzameling fotografie centraal stelt in een
tentoonstelling.
Every Picture Tells a Story is opgezet als een reis
door de tijd langs ruim 300 van de mooiste foto’s uit de
collectie met de bijzonderste verhalen.
Van documentaire foto’s van het vooroorlogse
straatleven in de Amsterdamse Jodenbuurt,
de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog
en de wederopbouw van het Joodse leven daarna tot
conceptuele fotografie uit onze eigen tijd.

https://jck.nl/everypicture

Foto Philip Mechanicus

Foto Emmy Andriesse

Het Joods Museum toont april een grote
overzichtsexpositie van de eigen fotocollectie.
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De Verzetstram rijdt iedere zondag een route van een
uur door Amsterdam Centrum en Oost.

Voor tijden (11 en 13 uur), vertrekpunt (Verzetsmuseum),
program en kaartjes zie: www.verzetsmuseum.org/nl/agenda

Tijdelijke uitbreiding terrassen op Nieuwmarkt ingetrokken
Op de Nieuwmarkt worden per 6 mei de tijdelijk
vergunde terrasuitbreidingen ingetrokken en komen er
andere maatregelen aan tegen de drukte op de Wallen.
Concreet gaat het gaat om de volgende maatregelen: het

intrekken van de tijdelijk vergunde terrasuitbreidingen in
een groot deel van de Burgwallen-Oude Zijde en de gehele
Nieuwmarkt, het invoeren van een alcoholverkoopverbod
op donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen vanaf
16:00 in de middag en het opschalen van crowd-

Meer buurtnieuws op:
www.bewonersraad1011.amsterdam
management naar de huidige maximale capaciteit.
De maatregelen tegen straatdealen worden de komende
periode geïntensiveerd.

OPROEP
STICHTING HEENENWEER AMSTERDAM
CENTRUM zoekt per direct ENTHOUSIASTE
CHAUFFEURS EN RIT PLANNERS

De Nieuwe Uilenburgerstraat kreeg een leeuw erbij.
Bewoners van de Uilenburgerwerf kregen van de
gemeente een aantal gevelstenen van de Stoom-, meel-, en
broodfabriek De Leeuw, die op deze plek stond. De stenen
zijn met crowdfunding en subsidies gerestaureerd en in een
muur geplaatst van woonblok aan de kant van GASSAN.

Groenmarkt 23 april zonnig & goed bezocht.
De markt begon met muziek van de Fanfare van de Eerste
Liefdesnacht en de Bucket Boyz waren de laatsten die
optraden. Iedereen ging huiswaarts met mooie planten, een
unieke tas, lokaal geproduceerde bloemenolie of met een
zelf gevlochten mandje van wilgentenen. Heerlijke dag!
Twee jaren lang kon er geen Groenmarkt georganiseerd
worden, maar groenliefhebbers opgelet: Je hoeft niet weer
een heel jaar te wachten om in de buurt de bloementjes
buiten te bewonderen.

Kadevernieuwing Nieuwe Herengracht
In juni start de gemeente met het vernieuwen van de straat
tussen Jonas Daniël Meijerplein en Rapenburg. Eerst de
kadevernieuwing tussen Latjesbrug en Rapenburg. Daarna
komt de kademuur tussen Hortusbrug en Latjesbrug en tot
slot vernieuwt de gemeente de kademuur tussen M.S. Vaz
Diazbrug en Hortusbrug. Er worden nieuwe bomen geplant
(ook op het Jonas Daniël Meijerplein).

De Walter Süskindbrug doet het weer.

Jordaan

Boomsspijker

Geveltuinenwandeling woe 22 juni 15.00-17.00
Wildplukken vrij 1 juli 15.00-17.00

Ruijtergaard Park

Na succes in De Pijp/Rivierenbuurt wil HeenenWeer
zo spoedig mogelijk in Amsterdam Centrum van start.
Daarom worden vrijwillige chauffeurs gezocht die volgens
rooster van 10 uur ‘s ochtends tot 20 uur ‘s avonds de
elektrische Canta’s besturen. Ook is HeenenWeer op zoek
naar vrijwilligers die de planning van rittenschema’s voor
hun rekening nemen zodat zoveel mogelijk bewoners van
Centrum van ons aanvullend vervoer kunnen genieten.
Bij voldoende aanmeldingen hoopt HeenenWeer nog deze
zomer passagiers te kunnen vervoeren.
Boodschappentas en inklapbare rollator mogen mee.
Wat moeten vrijwilligers doen:
Chauffeurs (in bezit van rijbewijs) kennen de buurt waar
zij rijden en vinden het leuk om mensen een fijne dag te
bezorgen. Ze zorgen voor een opgewekte sfeer en maken
een praatje onderweg, waardoor ze vaak gaandeweg een
goede band met de klant opbouwen.
Ritten planners zijn het visitekaartje van onze dienst. Ze
zijn het eerste aanspreekpunt voor onze klanten, chauffeurs
en zorg planners. Planners nemen de telefoon aan,
verwerken de aanvragen in een digitaal boekingsschema en
zorgen dat de Canta’s zo efficiënt mogelijke ingezet worden.

Open Tuinendag zat 12 juni 11.00-16.30

Elke druppel telt woe 20 juli 14.00-16.00

HeenenWeer biedt zeer slecht lopende buurtbewoners
de mogelijkheid om voor € 1,- per rit ‘onder de mensen’
te komen. Vrijwilligers brengen passagiers met de
felgroene HeenenWeer Canta’s naar dokter, bioscoop,
buurthuis, terrasje, familiebezoek, supermarkt,
letterlijk: van deur tot deur.

Voedselmarkt Binnentuin Hermitage
Elke zaterdag 11:00 – 16:00 uur

Meer informatie:
www.heenenweeramsterdam.nl of www.vca.nu
of bel onze coördinator Helga Bouwman: 06 8334 4364
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De volgende bovenlijnen zijn van Mireille Mettes uit haar boek 'Waarom ben ik in vredesnaam op Aarde?'
Dag van de Architectuur 18 en 19 juni

Piet Seisener heeft ons verlaten

Door: David Moinot
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En Plein Air Atelier

onu

men

taal

p ar
k is

.

26 december 1931 – 29 april 2022
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Centrum
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Atelierinstallatie voor de openbare ruimte, Wertheimpark.
En Plein Air Atelier, oftewel EPAA, is een permanente
atelierinstallatie met sterke betonnen sculpturen van
schildersezels verankerd in de grond, waar je met verf en
doek, je kan laten inspireren door de omgeving!

Arcam, Prins Hendrikkade 600, di t/m zo 13:00-17:00
https://arcam.nl/bezoek/agenda/
www.facebook.com/profile.
php?id=100078276166556

omd
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Wij willen met dit plan het "en plein air" schilderen doen
herleven door locaties te faciliteren waar kinderen en
scholieren, studenten en kunstenaars, familie en vrienden
samen kunnen komen voor een creatief rendez-vous!

Met dit jaar als het thema 'T-Huis'.
Op 18 en 19 juni kriskras door stad de nieuwste
gebouwen bezoeken, lezingen en artist talks bijwonen en
bus-, fiets- en wandeltours volgen!

oerb

aar

Locatie:
Het Wertheimpark, Plantagebuurt, langs de Nieuwe
Herengracht. Een rustig park met openingstijden van 7.00
tot 21.00, biedt goede bescherming tegen vandalisme.

uitv

Het voorstel is om een betonnen chaise longue te plaatsen,
omringd door een zestal betonnen schildersezels. Op de
chaise longue kan men poseren om nageschilderd te worden
in het licht van de zon en half overschaduwd door bladeren
van bomen. Tegen het achtergrond de Nieuwe Herengracht
en uitzicht over het park. Het staat open voor iedereen om
hier rustig een dag te komen schilderen of om workshops
geven.

Niet

Hij was lid van de werkgroep ouderen, die altijd in
Wijkcentrum d’Oude Stadt vergaderde.
Die werkgroep hield zich steeds meer bezig
met wonen voor ouderen.
Zo zette de werkgroep zich in voor de regelingen
“van Hoog naar Laag” en “van Groot naar Beter”.
Over levensbestendig wonen heeft Piet in het
wijkcentrum indertijd een gloedvol betoog gehouden
tijdens een thema-avond over wonen. Hij was een van
de drijvende krachten achter de realisatie van de lift
bij het Pentagoncomplex.

Recente impressie van de installatie in het Wertheimpark
en overige info op www.epaa.nl

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52

Piet was zijn hele leven maatschappelijk betrokken.
Ook in zijn geliefde Nieuwmarktbuurt.
Hij woonde 26 jaar op de Kromboomssloot.
Hield zich bezig met het Pintohuis, Stadsdorp
Nieuwmarkt en de Bewonersraad
en zat zijn hele leven al in vele actiegroepen.
Dat de buurt “de baas is” van de speeltuin,
is mede door Piets toedoen.
Hij was frequent aanwezig in de Bewonersraad.
Ondanks zijn hoge leeftijd zelfs bij de digitale versies.

Vaste activiteiten voor jongeren:
- Iedere maandag van 17.15 - 18.15 uur voetballen samen met
Sciandri, we voetballen zelf ook gezellig mee.
Locatie: Gymzaal Lastageweg.
- Iedere vrijdag van 18:00 - 21:00 uur jongereninloop
De playstation staat aan, spelletjes liggen op tafel en wie weet
hebben we nog wel iets lekker te eten en drinken.
Voor alle informatie betreft jongeren; contact Daan Burger
via telefoon: 06-5993 6891, mail: dburger@dock.nl
of loop even bij hem langs in de Boomsspijker.

020 - 626 4002

www.dock.nl /locaties/boomsspijker/

• De Computerclub op dinsdagmiddag 13 - 15 uur
Aanmelden via Pim, pvgalen@dock.nl, er is beperkt plaats
• De Spellenclub op dinsdagmiddag 15 - 17 uur in de Barzaal.
• De Filmclub (met eten) 2e vrijdag van de maand

Patrick Theunissen, ervaringsdeskundige bij Buurtteam
Nieuwmarkt "Ik krijg veel energie van de succesverhalen
waarin ik een kleine rol heb mogen spelen."
maandag 6 juni (tweede Pinksterdag) zijn we gesloten
• Pluspunt inloopspreekuur op maandagen 9.30-11.30 uur.
Op afspraak, maar u kunt ook binnen lopen.
Er is koffie en u kunt ook gewoon een praatje komen maken.
U kunt een afspraak maken via het algemene hulpnummer,
020-557 3338 (Buurtteams), of mailen via
info@buurtteamamsterdamcentrum.nl.

• Crea met Andrea op donderdagmorgen 10.30 - 12.30
Samen met Andrea Palm in de barzaal breien, haken en naaien.
(€ 1 incl koffie/thee en koekjes).
Geef je daarvoor op bij Andrea Palm, apalm@dock.nl.
• Moestuin Sinds vorige zomer hebben wij in onze binnentuin
moestuinbakken staan. Onder begeleiding van moestuincoach
en bewoner Lishe zaaien en onderhouden we samen met enkele
aanwonenden van de binnentuin de plantjes.
Voor vragen mail Pim van Galen, pvgalen@dock.nl

• 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/
• Woningnetspreekuur elke maandag tussen 09.30 - 11.30
Zoekt u een (andere) woning? Heeft u hulp nodig bij het reageren
op woningen via Woningnet en wil u graag dat wij u hierbij helpen
en het u leren zelf te doen?
U kunt op afspraak langskomen. Bel vooraf via 020- 5230110.
• Buurtrestaurant elke eerste vrijdag van de maand.
Neem contact op met Pim van Galen als u interesse hebt,
mail pvgalen@dock.nl of bel 06-2255 6603
• Buurtlunch elke woensdag vanaf 12 uur,
Soep en een broodje voor maar € 2,50 pp.
Opgeven via Pim, pvgalen@dock.nl, of aan de balie.

• Repair Café elke eerste maandag van de maand.
U kunt gewoon binnenlopen, tussen 13.00-14.30 uur.
Meer info bij Monique Pheijffer, mpheijffer@dock.nl,
of bel de Boomsspijker, 020-6264002.
Binnenkort ook Bicylce Repair Cafe in de Boomsspijker?
Collega's Daan en Hamid aan het banden plakken......

• Extra Repair Cafe zaterdag 4 juni tussen 13.00 en 15.00 uur
bent u welkom bij onze reparateurs Frans, Rob en Sanne!
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Wereldvrede creëren: weten hoe je je hart laat stralen!

Alzheimer Trefpunt Centrum
Een plek voor mensen met dementie, hun partners,
familieleden, vrienden en hulpverleners. Een plek voor
informatie, ontmoetingen en van elkaar te leren.

likes

238

Centrum
Begroot

Site 14020.nl live
17 mei ging 14020.nl live. Dé website van, voor en
door bewoners met Eerlijk Amsterdams Nieuws.
Bewoners kunnen bijdragen met actuele en/of
nieuwswaardige artikelen over Amsterdam.

Huis de Pinto, Sint Antoniebreestraat 69

Inloop 19.00

Aanvang 19.30 Toegang is gratis

Woensdag 1 juni FILMAVOND LIEFSTELING

Een film over liefde waarbij dementie alles onder druk zet.
Hoe gaat Hetty als geliefde en mantelzorger om met de
uitdagingen? Soms is haar geduld op of doet het pijn
om een stukje van Jeanne haar liefsteling te verliezen.
Met nagesprek met de filmmaker Eva van Barneveld

Woensdag 6 juli QUIZ AVOND
Aan de hand van quizvragen worden diverse aspecten
rondom dementie besproken. Na afloop is er gelegenheid
tot uitwisseling met een hapje en drankje.
Contact Dian Mekkes 06-4702 3554
dian.mekkes@buurtteamamsterdamcentrum.nl

http://abff.nl/
We nodigen u van harte uit voor deze bijzondere filmbijeenkomst

Entree: Gratis

https://huisdepinto.nl

Huis De Pinto

Sint Antoniesbreestraat 69
Muziek in de zomermaanden
Op zondagochtend 12 juni een koffieconcert
met harpiste Josefien de Waele. Dit jaar studeert
zij af aan het Conservatorium van Amsterdam.
Ze stond meer dan eens in de finale van een
muziekconcours en speelde onder andere in het
Nationaal Jeugdorkest. Op het programma werken
van onder meer J.S. Bach, F. Liszt, S. Natra en
P.Houdy.
Maandag 13 juni is gitarist Guillaume Gargaud
te gast in Pintotonics n + 1. Na de pauze het
duo Tale Tellers From A Timeless Tribe - piano
en slagwerk. Alles is mogelijk tijdens de unieke
impro en jazz-avonden van Raoul van der Weide.
'Muziek bestaat niet. Het is hooguit een illusie'
schreef Misha Mengelberg al.
Op maandag in juli nog een Pintotonics n + 1
concertje voor de zomer: soloset met klarinettist
Camille Verhaak. Een na de pauze trio met Jose
Lencastre op alt saxofoon, Raoul van der Weide,
contrabas, kraakdoos, objecten en slagwerk van
Onno Govaert.

14020.nl laat bewoners aan het woord. Bewoners onderzoeken
en publiceren de echte feiten. Het is de website van, voor en door
bewoners, die sociaal maatschappelijk betrokken zijn bij de stad
Amsterdam. Bewoners, die met een kritische blik kijken naar de
stad en naar hun woonomgeving.

"Sigaristen"

geven een sigaar uit eigen doos!

De gemeente onderschat en negeert hoe bewoners in hun buurt
staan en zet bewoners snel weg als: zeurkous. 14020.nl wil op
een objectieve, authentieke en kritische manier besluiten van de
gemeente bespreekbaar maken, ontdoen van politieke wartaal
en inzicht geven in de vaak ondemocratische werkwijzes en in
bestaande belangenverstrengelingen.

Door: Rob Schrama

De actiegroep “Sigaristen” verzet zich met ludieke
middelen tegen onrechtvaardige maatregelen en
gebroken beloften van overheden, instanties en
bedrijven, waarvan de burgers in de stad de sigaar zijn.

Open Air
Onder “OPEN AIR” komen bijdragen van bewoners. Bewoners
leveren actuele en/of nieuwswaardige artikelen over Amsterdam.
Zo nodig wordt gratis een video gemaakt om het artikel te
ondersteunen. Aanmelden daarvoor kan via: info@14020.nl

De Sigaristen grijpen samen met de slachtoffers in, geven
de veroorzakers een sigaar uit eigen doos en roken hen met
vrolijke kleuren uit! De groep bestaat uit kunstenaars van
verschillende disciplines, die de vrijheid nemen om met
onverwachtse flashmobs in publieke ruimtes de dagelijkse
realiteit op een speelse manier te verstoren en te verrijken.
Van elke happening worden foto’s en filmpjes gemaakt
die via de (sociale) media intensief worden verspreid. Het
doel van deze vriendelijke acties is, om voor een specifiek
probleem aandacht te generen bij een groot publiek en een
doorbraak te forceren naar een oplossing.
In principe kan iedereen in het centrum, individuen, maar
ook bewoners en actiegroepen, een beroep doen op diensten
van de Sigaristen. Samen brainstormen we over hoe en waar
in de binnenstad de beoogde problematiek het best tot uiting
kan worden gebracht. Daarbij vormen spel, zang, muziek en
veel bonte rook een absurdistisch theatraal geheel, waarbij
alle betrokkenen, goed voorbereid, een specifieke rol spelen.
Voel jij je ook vaak de sigaar? Doe dan mee! Je krijgt
gegarandeerd veel lol, ontmoet nieuwe vrienden en ervaart
een compleet nieuwe vorm van effectief actie voeren!

Zondagmiddag 19 juni de laatste Muziekmatinee
met het zinderende trio Amareo op piano,
basgitaar en slagwerk. De compositis van
drummer Eloi Pascual-Nogué zijn beinvloed door
Aaron Parks, Paul Motian, maar evenzeer door
Radiohead of Messiaen en Ravel. Componist
Eloi zoekt naar de essentiële elementen die
een nummer een sterke identiteit geven en een
improvisatiekader bieden waarin de bandleden
zich kunnen uitleven.
In de zomertentoonstelling is met ingang van
20 juni werk te zien van beeldend kunstenaar
Marc Ruygrok (1953). Sinds het begin van de
jaren tachtig zijn letters, woorden en korte zinnen
het ‘materiaal’ waarmee Ruygrok zijn werken
opbouwt. Kenmerkend in deze beeldtaal is zijn
voorkeur voor elementaire geometrische vormen:
cirkels, vierkanten, bollen en kubussen. Sinds
meer dan dertig jaar tekent, bouwt en fotografeert
Ruygrok deze beelden, die inmiddels letterlijk
en figuurlijk een eigen vocabulaire vormen. Huis
De Pinto exposeert een tiental tekeningen van
Ruygrok. Ze refereren aan filmschermen en de taal
van de film uit het begin van de 20e eeuw.
Vanaf september zijn er weer volop voorstellingen
in Huis De Pinto: de Biograaf keert terug, evenzo
de Amsterdamse auteurs over hun stad en het
programma over de Caraïbische letteren.

Voor wie een studeerkamer zoekt of een werkplek:
in Huis De Pinto zit je goed. Binnen of buiten in
de beschutte binnentuin.
Ook de ruilbibliotheek blijft
open op weekdagen tussen 10.30
en 17.30 en op zaterdag
van 13.00 tot 17.00.

Bewonersgroep
De bewonersgroep 14020 tv is eind vorig jaar ontstaan en
ondergebracht bij d’Oude Stadt. Afgetrapt werd met de video
Vulles; de aanklacht over het niet handhaven van de gemeente op
illegaal gedumpt afval. Begin dit jaar werd de serie Greenwashing
Amsterdam vrijgegeven. Die serie gaat over het huidige college
van Amsterdam dat in woord en beeld veel zegt over groen,
maar dat in werkelijkheid niet doet. Per saldo wordt meer
groen vernietigd. Plastic sportvelden tellen mee als “groen” om
de Groennorm op papier te halen. Die serie geeft een divers
beeld waar bewoners uit heel
Amsterdam tegenaan lopen
en geen gehoor vinden bij dit
college. Deze video’s maken
integraal deel uit van de website
14020.nl
Ga naar: 14020.nl

De Stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum
toont tot half september Verzameld Werk
in de vitrines in de Sint Antoniesbreestraat.

Mai Marie Dijksma
Nakano driftshop - Hiromi Kawakami

Petra Banning
De Heilige Schrift

Deze expositie is tevens een ode aan het boek. Vierentwintig kunstenaars
(schilders, grafisch vormgevers, illustratoren, glaskunstenaars, architecten)
hebben een specifiek boek gekozen als inspiratiebron en dat boek of een deel
daarvan in het kunstwerk verwerkt. Dit heeft geresulteerd in 32 prachtige
en verschillende kunstwerken van een divers gezelschap, maar met een
gemeenschappelijke deler: het boek.
Bij de bezichtiging van de expositie
in de Sint Antoniesbreestraat kunt bij
elke vitrine met uw smartphone de
desbetreffende QR-code scannen voor
de naam van de kunstenaar, de titel
en schrijver van het gekozen boek en
overige informatie, zoals de website van
de kunstenaar. Deze informatie en een
afbeelding van de werken kunt u ook
bekijken via deze lijst van vitrines en
deelnemende kunstenaars.
Voor nadere informatie over de
kunstwerken in deze expositie:
mail naar

Marlies van Zeben
Rivieren - Martin Michael Driessen

info@kunstencultuurcentrum.nl.
www.kunstencultuurcentrum.nl
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Wanneer we toepassen wat we al weten, dan zou het nu, hier, ter plekke al wereldvrede zijn!

Tussen Amstel & Vijzel,
Frederiks & Rembrandtplein
Noorder & Den Texbuurt,
Munt & Weteringcircuit

Achtergracht 20
Bezoekerscentrum Bruggen en Kademuren

Open woensdag en vrijdag van 12 tot 16 uur
Een trefpunt voor aspirant-bruggenbouwers,
bodemonderzoekers, uitvinders en werkzoekenden.
Veel vacatures staan nog open
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Voor filmmakers de ideale buurt.

<Ingezonden post@binnenkrant.nl>

Amstelveld

Utrechtsestraatbuurt:
Nieuwe culinaire hoofdstraat van Amsterdam?!

Jongens rennen druistig,
Zich wanend in ’t stadion,
Achter een witte voetbal aan,
In de hete avondzon,

Kolen lossen aan het Amstelveld 13 december 1955

Richting gracht wat meisjes die proberen,
Onder genot van moeders blik,
Een bal naar elkaar toe te spelen,
Met hun hockeystick.
Voorbij fietsen twee kleuters,
Ze slingeren door ’t veld,
‘Ik kan echt nog wel wat sneller hoor!’,
Is wat er eentje mij vertelt.
Drie pubers lopen dwars,
’t Voetbalveldje door,
Zogenaamd zich van geen kwaad bewust,
Een AirPod in hun linkeroor.
Twee hondjes kwispelen vrolijk,
Scharellen alle bankjes af,
En als iemand ze niet aanhaalt,
Dan klinkt er schel geblaf.

Peter kreeg een bloemetje voor zijn onbetaalbare zorg
om het Amstelveld pico bello te houden.

De Utrechtsestraat kenmerkt zich door zijn aanbod in ware
ambachten. Juweliers en goudsmeden, schoenmakers en opticiens,
een icoon als platengigant Concerto of de smakelijke Cheesy cakes
in de Utrechtsedwarsstraat tegenover de magische handen van de
barbers van HIS Barber. Maar voor en tijdens de lockdown heeft
de Utrechtsestraatbuurt zich steeds meer ontwikkeld als een waar
culinair walhalla.
Er waren al voorname spelers in de buurt, maar nu lijkt
het wel de culinaire hoofdstraat te worden van Amsterdam.
Van Klein Breda tot Zoldering en alles er tussenin.
Van elk continent kun je hier wel iets proeven, maar voor de echte
fijnproevers is het bijna moeilijk kiezen.
Met de overweldigende komst van twee restaurants van Michelin
koks Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot van 212
wordt het nog lastiger kiezen. Met De Juwelier en Bistro de la
Mer zijn er twee hoogvliegers neergedaald in ons midden. Het
water loopt ons nu al in de mond en als we dan het hoekje omgaan
in de Kerkstraat struikelen we alweer over DenC en als daar geen
plekje meer voor ons is, strijken we tevreden neer op het terras van
Brasserie Nel. Wil je liever genieten van de zuivere Japanse keuken
is KU een waardig vertegenwoordiger van deze kunstvorm.
Net zoals je je bij Fraschetteria bijna in Toscane waant.

Gegil vanuit de speeltuin,
Een klein meisje wat zich stoot,
In haar hand een slonzig ijsje,
Slinkend in ’t avondrood.
En bij de jeu-de-boulesbaan,
Daar speelt een muzikant,
Wat studenten gooien om de beurt,
Een klein balletje uit de hand,
Dan zo tegen elf,
Dient de zomerkou zich aan,
Men rommelt rustig aan naar huis,
De hemel toon een felle maan.

Raadsel hoe het straatnaambordje van plek veranderde

Het beste van Amsterdam. Zo zien we de Utrechtsestraat
graag. Voorbij de slogan, vind je pareltjes. Of het nu gaat
om de dagelijkse boodschappen bij Bakkerij Verhagen, de
Zuivelhoven, Slagerij de Leeuw of binnenkort bij Noē.
Voor jouw vitamine C kun je terecht bij vriendelijk Vork op
het hoekje van de Keizersgracht naast die andere keukenhulp
Studio Bazar.

Een oud echtpaar blijft nog even zitten,
Van alle indrukken uitgeteld.
Zwijgend hand in hand,
Nagenietend op ’t Amstelveld.
JvdB

Verderop in de Utrechtsedwarsstraat kun je van de kaaspiste in
Bistro des Alpes als je tenminste verder weet te komen dan de
dwarse Utrechtsedwarstafel. Oh en dan zouden we Bouchon du
Centre bij het Frederiksplein bijna vergeten.
Culinair valt er volop te genieten en vooral veel te ontdekken in de
Utrechtsestraatbuurt. Hongerig geworden van het schrijven van deze
smakelijke tekst leg ik mijn pen neer en zet ik mijn tanden in het
mediterraan ontbijt van Brug34
Jules Houben

"The Green Mile"

Stadsherstel Winkeltje geopend

Hetty, Gerda, Annick en Christine gaan het winkeltje pal
naast de Amstelkerk bemensen.
U vindt er maquettes, borduurpakketten en boeken waar
Stadsherstelmonumenten een hoofdrol in spelen
Reguliersgracht 67
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur.

Vergroening van de Nassau- en Stadhouderskade komt eindelijk weer eens een stapje dichterbij.
De Nederlandsche Bank, Heineken, het Rijksmuseum en andere grote influencers beseffen dat de S100 niet
klimaat-bestendig is. Minder steen, stof, verkeer, lawaai en uitstoot, maar meer mensen, natuur en cultuur.
Wethouder de Vries kreeg op 25 april "The Green Mile" gepresenteerd. Paradijs of lobby voor parkeergarages?
PS Ook Parijs wil haar 'Periferique' vergroenen. Wellicht hiep hiep hoera, maar hou ze in de gaten!
www.greenmileamsterdam.com/
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Hoe lang blijf je je nog aanpassen en klein houden?

Je bent de schepper van je eigen fijne wereld.

Fietsjes/driewielers speeltuin UJ Klaren
Door: Davien Dirkzwager

Het Van Randwijk-monument in Gorinchem

Frederiksplein wat ben je toch veranderd in die jaren

We zijn weer terug
Brocante Amstelveld
Bric-à-Brac & Curiosa
Vrijdag 4 juni, 29 juli & 26 augustus
8:00-16:30 uur
Brasserie Nel
Jazz-jamsessions
Maandags 21.00 – 01.00 uur

Komend najaar wordt het definitief ontwerp vastgesteld
voor het Tweede Weteringplantsoen (inclusief speeltuin UJ
Klaren, poffertjeskraam de Carrousel, Moeder Aarde en het
Van Randwijkmonument).
Heeft u nog nuttige aanbevelingen, mail dan snel naar:
weteringpark@amsterdam.nl
Zie ook: www.amsterdam.nl/projecten/weteringpark

Kunstmarkt Rembrandtplein, elke zondag 10.30-18 uur

Culturele online activiteiten
Verhalen, filmpjes en lezingen over monumenten, concerten in
onze Bijzondere Locaties; we bieden het allemaal ook online aan.

https://stadsherstel.nl/culturele-activiteiten

Café van Leeuwen
jazz
Zondags 20.30-20.00 uur.
KLASSIEK OP HET AMSTELVELD
16/17/18 September
https://klassiekophetamstelveld.nl/

Inclusief Gouden Bocht en Koningsplein?
Column: IN DE BUURT
Lise van de Kamp

Het zijn de kleine dingen die ertoe doen bij fijn wonen in de binnenstad.
Graag had ik de politiek ingegaan om iets te doen voor de ouderen in de
binnenstad, maar het heeft niet zo mogen zijn. De Partij van de Ouderen
kwam een paarhonderd stemmen tekort om een zetel in de raad of in het
stadsdeel te krijgen. Dank aan alle lieve buurtbewoners die wel op mij
hebben gestemd. Ik ga me nu weer richten op de kleine dagelijkse dingen
die mij opvallen ‘in de buurt.’
We wonen in een nette buurt. De meeste buren doen keurig de
uitwerpselen van hun hond in het meegebrachte plastic zakje. Hoewel
er door corona veel vrolijke viervoeters bijkwamen, zien we toch bijna
geen hondendrol meer op de straat liggen. De tijd dat Danny de Munk
‘Amsterdam is poep op de stoep’ zong, ligt al jaren achter ons.

Het was even wennen aan die stalen plantenbakken.
Inmiddels ben ik blij dat bloemen autoblik vervangen.

De UJ Klaren Speeltuin heeft een prachtig verkeersplein
waar menig Centrumkind heeft leren fietsen. Ook biedt de
speeltuin RVS fietsjes en driewielers aan voor alle kinderen
om mee te spelen. Helaas zijn de meeste fietsjes momenteel
in zeer slechte staat en aan vernieuwing toe.
Daarom zouden wij graag via Centrum Begroot €5.000
toegekend krijgen voor de aanschaf van 15 nieuwe RVS
driewielers en fietsjes, waarbij we dan meteen een bedrag
reserveren, opdat de fietsjes de komende 5 jaar structureel
kunnen worden onderhouden.
Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.

Maandag 13 juni 19.30 -21.00 uur
Voor locatie, agenda, verslagen en berichten zie:

amstelveldbuurt.wordpress.com
Iedereen is welkom, maar de ruimte beperkt
<Ingezonden post@binnenkrant.nl>

De AH aan het Frederiksplein is weer open en vergroot.
Er is nu wel ruimte voor 100 soorten chips en alle kassa’s
zijn vervangen door doe het zelfmaar dingen.
Vroeger werd je in een winkel geholpen, nu gecontroleerd.
Wie wordt daar nu vrolijk van?
Willem de Zeeuw

IFT-SHOP en Auroru. Wat is er toch met de letters?
drol te bespeuren is. Bijna waren de vlaggetjes dan maar gebruikt als
prikkertjes voor de blokjes kaas. Tot zich deze week toch een mogelijkheid
voordeed op het Amstelveld en onze buurtgenoot eindelijk zijn punt kon
maken.

De vrolijke drollenvanger

Bijvoorbeeld:
Tentoonstelling in de Amstelkerk tot 22 juli
Luku/Omzien naar... Hoe Suriname inspireert en verbindt.
Te bezoeken van maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 uur.

Begroot

€5.000 voor de aanschaf en 5 jaar onderhoud voor 15
nieuwe rvs driewielers en fietsjes in de leukste speeltuin
van Centrum UJ Klaren

Natuurlijk is dat fijn voor iedereen, behalve voor de buurman of buurvrouw
die zich ten doel gesteld heeft om iets aan de hondenpoep te gaan doen. Ik
kan me zo voorstellen hoe deze buurtgenoot op een zekere dag vlaggetjes
gaat kopen om op een vrolijke manier honden minnende buren tot de
orde te roepen. Hoe hij of zij dagelijks een ommetje maakt met de lollige
vlaggetjes in zijn of haar jas. Zul je ook net zien dat onze buurtgenoot de
verkeerde jas, zonder vlaggetjes, aanheeft als er eindelijk ergens een

Voor de deur van de Amstelkerk staat een groepje mensen lachend naar
de grond te kijken. Nieuwsgierig loop ik dichterbij en barst in lachen uit als
ik de vrolijke hondendrol met het vlaggetje zie. Een klein meisje met een
blikje limonade loopt langzaam naar de drol en giet voorzichtig een beetje
gele drank over het stilleven, alsof ze het vlaggetje een bloemetje is dat
water nodig heeft om te groeien.
Even een vrolijk moment dankzij de buurtgenoot die zichzelf tot
drollenvanger heeft benoemd. Dan doel ik niet op de broek met het
laaghangende kruis, welke ook een drollenvanger wordt genoemd
Dank u wel drollenvanger dat u de moeite hebt genomen om uw
buurtgenoten even een vrolijk moment te bezorgen. Uw actie doet er toe.
Vrolijke drol voor de Amstelkerk

Vlak voor bevrijdingsdag sneuvelden twee
monumentale bomen langs de Amstel

likes Centrum
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VONDELPARK

www.openluchttheater.nl/agenda/
Toegang is gratis, een donatie gewenst.
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Café
Waterlooplein ‘77

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

www.compostier.nl/wormhotelgroep
Rowin Snijder is oprichter van Compostier en
een pionier op het gebied van lokaal en circulair
verwerken van groenafval in steden. Sinds 2014
werkt hij aan oplossingen voor het verwerken van
GFT-afval met behulp van compostwormen.
Zo zorgen we samen voor minder afval, brengen
we de natuur terug in ons midden én groeien we
hechte gemeenschappen.
06-3869 4395 info@compostier.nl

ZONDAG 19 JUNI | WEMAKETHE.CITY GREEN

OPEN GROEN DAG
Op zondag 19 juni openen tientallen groene locaties
in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou.

Op deze eerste Open Groen Dag kun je langs bij volks- en
moestuinen, voedselbossen, natuur-educatiecentra, lokale
boeren, stadsparken en kinderboerderijen.
Een dag om er met familie en vrienden op uit te trekken om
natuur in de buurt te ontdekken. Het groen is namelijk prachtig
op slechts enkele kilometers van de dagelijkse stadsdrukte.
In de steden en het ommeland zijn fiets- en wandeltochten,
excursies, workshops en kinderactiviteiten.
Bij plekken als de Fruittuinen van West, Stadsboerderij Osdorp,
Het Woeste Westen, Tolhuistuin, Voedselbos Zuidoost, De
Tuin van Bret en een groot aantal Volkstuinen in Amsterdam
en onder andere De Kemphaan, Strandlab, Vindplaats Zenith,
Plantage Nieuwland en de Oostvaarders in Almere.
In het ommeland kun je op bezoek bij verschillende lokale
boeren en verse producten proeven.
Laat je op de Open Groen Dag inspireren om ook zelf je buurt
groener te maken!
Voor meer informatie en het complete activiteitenprogramma:
www.opengroendag.nl

Tom Rooduijns boek Amstel 278. Een onderduikadres,
twee dagboeken: reconstructie van een oorlogstragedie.
Als Nederland in mei 1940 door de Duitsers wordt bezet,
moet Géza Weisz na enige tijd met zijn gezin onderduiken.
Met enkele anderen komt hij terecht bij de Zwitserse arts
Fritz Rimathé op het adres Amstel 278.
Beide mannen houden een dagboek bij. Fritz doet
gedetailleerd verslag van zijn leven in Amsterdam: van de
razzia's in zijn buurt tot het kunstenaarsverzet en de invallen
in zijn huis. Géza beschrijft de oplopende spanningen bij de
onderduikers, maar ook het ontroerende weerzien met zijn
elders ondergedoken zoon Fransje.
Aan het beklemmende bestaan komt in augustus 1944 een
einde, wanneer een jeugdvriend van Géza zich tot verrader
ontpopt.
Dankzij een schat aan egodocumenten is Amstel 278 een
indringende vertelling van het verborgen en openbare leven
tijdens de bezetting.
•
•
•

Auteur:Tom Rooduijn
Uitgever: Thomas Rap
ISBN: 9789400408197

10 Leidse/Wetering
Tussen Koningsplein, Singel,
Vijzelstraat, Weteringcircuit,
Singelgracht en Leidsegracht
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In de kern, in z'n zuiverste vorm, is de mens goed.
Het Max Euwe Centrum draait weer volop!
De toeristen zijn weer in de stad en ook het MEC krijgt
weer veel bezoekers van over de hele wereld.
Eind april mochten we onze 88.000e bezoeker sinds de
opening in 1986 begroeten.
De Zwitserse arts Thomas Stoeckli was de gelukkige.
Naast een rondleiding kreeg hij een aantal presentjes cadeau.
Over de inrichting van het Max Euweplein en de status
van het grote schaakspel heeft de politiek nog geen besluit
genomen. Veel buurtbewoners hebben aangegeven dat het
spel bij het Max Euweplein hoort, dus we zijn benieuwd was
de uitkomst gaat worden.

likes
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Centrum
Begroot

65 jaar Wijkcentrum d'Oude Stadt!
Door: Gonny van Oudenallen

Achterzijde Prinsengrachtziekenhuis

Lili 2022

De Rozenkruisers

Revolutie. Traditie en vernieuwing
Tentoonstelling nog tot 31 juli
Het leuke van de opening bij deze tentoonstelling was de
veelzijdigheid aan bezoekers. Verschillende generaties
mannen en vrouwen mengden zich onder elkaar.
De grote zonnige tuin achter het huis, vol kleurrijk
bloeiende tulpen, vatte de sfeer goed samen.
Ook de bloemstukken in
iedere zaal, stonden er als
échte levende schilderijen,
om ons moed in te spreken:
De Natuur blijft ons goddelijk
verrassen en verwonderen.
Waar komt zoveel schoonheid
toch vandaan?
Zijn er in dit bijzondere
Huis met de Hoofden soms
tovenaars leerlingen, die
bij speciale gelegenheden
geschilderde bloemen tot
leven kunnen brengen?
De twee catalogi bij deze tentoonstelling, zijn beide zeer de
moeite van het lezen en bekijken waard.
The Embassy of the Free Mind, Keizersgracht 123.
https://embassyofthefreemind.com

Wie de afgelopen tijd wijkcentrum d’Oude Stadt heeft
gevolgd, ziet de vele mogelijkheden voor bewoners. Door
de komst van nieuwe wijkraadsleden en vrijwilligers is het
wijkcentrum springlevend. Van advies en ondersteuning
bij inspreken of het indienen van een bezwaar tegen
bijvoorbeeld vergunningen of beleid van de gemeente, van
actiepunt tot buurthulp, van ontmoeting tot taalles: kom
gerust langs in de Kerkstraat 123.
Jammer genoeg is de gemeente nog steeds niet
Zaterdag 25 juni kunnen we eindelijk weer ons
teruggekomen op haar besluit onze huisvestingssubsidie af
te bouwen. Verschillende politieke partijen hebben in hun
Pleinfestival houden. Van 12.00-17.00 zijn er dan
verkiezingsprogramma 2022-2026 staan dat deze subsidie
allerhande schaakactiviteiten op het Max Euweplein.
opnieuw structureel moet worden.
Dit jaar werken de Nederlandse kampioen van 2021,
Zolang de gemeente haar vergissing niet heeft rechtgezet,
Max Warmerdam en Eline Roebers mee. De 16-jarige
vragen we u om weer op het wijkcentrum te stemmen.
Amsterdamse is begin mei Nederlands jeugdkampioen tot Wij hebben ook dit jaar uw steun nodig.
20 jaar geworden. Bregje Roebers, het jongere zusje van
Het zou toch vreemd zijn als de gemeente ons blijft
Eline, zal simultaans geven aan de allerjongste schakers.
uitsluiten van het sociaal beleid, en dat in ons 65ste
Kijk op onze website voor meer informatie of kom even
bestaansjaar!
kijken op 25 juni!
Wij geloven erin. Stem daarom op ons reddingsplan en zorg
We zijn van dinsdag tot en met vrijdag, én de eerste zaterdag dat Wijkcentrum d'Oude Stadt dankzij alle vrijwilligers uit
van de maand, van 12.00-16.00 uur geopend.
de binnenstad weer een jaar kan blijven bestaan, met een
Max Euweplein 30a
www.maxeuwe.nl
eigen ‘stekje’.

Omdat de ommezwaai naar vredevol leven op Aarde in volle gang is, hier een paar recepten uit het boek:
"Waarom ben ik in Vredesnaam op Aarde?" van Mireille Mettes.
Het is een boek voor mensen die iets willen maar niet durven, iets kunnen,
maar niet laten zien en iets weten, maar het niet durven zeggen.
Waar worden we blij van? Waar gaat ons licht van stralen?
Doen wat je het liefste doet is de krachtigste vorm van plezier maken, je hartje gaat stralen,
het vlammetje dat het hart van de anderen verwarmt. Wat geeft jou het meest plezier?
Kies, ook meerdere, uit deze 20 missies:
1. Hartverlichter, 2. Aanmoediger, 3. Structurist, 4. Luisteraar, 5. Leider,
6. Geldverzamelaar, 7. Cultuur-overbrugger, 8. Bruggenbouwer, 9. Uitvinder,
10. Kennisdeler, 11 Natuurwerker, 12. Zuiveraar, 13. Verzorger,
14 Lichaamsgenieter, 15. Schoonheidsliefhebber, 16 Healer, 17. Manifesteerder,
18. Creatieveling, 19. Waarheidsbrenger, 20. Lichtbrenger.
Doe waar je je intens gelukkig van voelt, dan straalt jouw hart.
ISBN/EAN 978-90-815341-4-7 NUR 873 uitgeverij MIR-Methode, www.mirmethode.nl

11 Handwerken voor het goede doel:

Kirsten Brunjes | Remco Dikken
Mirka Farabegoli | Astrid Oudheusden

Breiclub Amsterdam Van de Straat

Expositie 4 kunstenaar t/m 16 juli

L'Oiseau-Lyre - Concert Franse muziek
Donderdag 9 juni 19:00 uur,
Maison de l'Échappée Belle. Spiegelgracht 2a

Projectruimte BMB toont werk van vier kunstenaars;
nieuwe kleine wandfiguren porselein, textiel van Kirsten
Brünjes (DE) | schilderijen en werken op papier acryl,
gemengde techniek van Remco Dikken (NL) | werken op
papier fotografische etstechnieken, mixed media, zeefdruk
van Mirka Farabegoli (NL) | schilderijen gemengde
techniek en 'Daily Drawings' april 2022 van Astrid
Oudheusden (NL)

Twee studenten die dit jaar afzwaaien na een Master aan het
Conservatorium vormen het duo l'Oiseau-Lyre.
Het duo bestaat uit fluitiste Camille Schneegans en harpiste
Josefien de Waele. Ze spelen van barok tot hedendaags:
C. Debussy, Syrinx, G. Fauré, Fantaisie op.79, B. Andrès,
Narthex, H. Renié, Ballade Fantastique, C. Saint-Saëns,
Fantaisie, A. Piazzolla, Café 1930, J. Cras, Suite en duo

Projectruimte BMB
Kerkstraat 129A
Open vrijdag & zaterdag 12.30 - 17.30 uur en op afspraak
www.galeriebmb.nl

Kom langs in La Maison de l'Échappée Belle voor een
café/thé/gateaux, een praatje èn een Franse boekenruilbeurs
Spiegelgracht 2a, open woe/do/vrij/za 13-17 uur.
echappeebelle.nl

Wij zijn een kleine groep enthousiaste brei- en haaksters
die warme dassen, mutsen, enz. maken voor dakloze
mensen. We komen om de week bijeen in Wijkcentrum
D'Oude Stadt op vrijdagmorgen vanaf 11 uur tot half 1.
We breien en haken ook thuis.
We bestaan sinds een jaar, en we hebben onze producten
al aan verschillende organisaties voor dak- en thuislozen
gedoneerd.
Wil je ook meedoen voor een goed doel en voor de
gezelligheid? Meld je dan vooraf aan bij Annabelle Parker,
email: amsterdamvandestraat@protonmail.com
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Het enige dat belangrijk is, is dat je uit gaat van jouw eigen waarheid.
De zon rekt zich uit
over de koele duinen
een jonge dag
is nog op zicht
de heldere ochtendzee
laat het verlaten zand
schoongespoeld
aan land
en nam je mee
een zomer lang
kerf ik je naam
en blijf je
keer op keer
bij vloed vergaan
leegte beheerst nu
de vlakke natte vlakte
meedogenloos
vol de maan
alleen de verre golven
fluisteren nog
jouw naam.

( Getijden )
Erica Lastdrager

Open Tuinen Dagen 2022

Op bezoek in de particuliere grachtentuin
Terug na twee jaar covid-afwezigheid: de Open
Tuinen Dagen! Met dit jaar als thema Op bezoek
in de particuliere grachtentuin krijgen bezoekers
op 17, 18 en 19 juni de kans om een variëteit aan
grachtentuinen te bezoeken – ook wel het best
bewaarde geheim van de stad genoemd, omdat
ze achter gesloten huizenblokken liggen. Het
thema verwijst bovendien naar het historische feit
dat vrijwel al deze tuinen ooit zijn aangelegd als
particuliere tuin bij een woonhuis.
Zo’n 25 grachtentuinen – tegenwoordig nog
steeds onderdeel van een woonhuis, óf horend bij
een instelling – openen voor publiek tijdens de
Open Tuinen Dagen 2022.
De grachtengordel van Amsterdam kent zijn
oorsprong in de 17e eeuw. Het toenmalige hart
van de stad met zijn nauwe sloppen en stegen

Omleidingen t/m eind september

bood te beperkt onderdak voor de explosief
groeiende bevolking die bovendien steeds
welvarender was geworden. Een groots plan
van aanpak voor uitbreiding was hard nodig.
Aan de Herengracht en Keizersgracht werden
hoofdzakelijk particuliere huizen gebouwd, aan de
Prinsengracht vestigden zich ook veel bedrijfjes.
In het ontwerp van de grachten was plaats
ingeruimd voor een bomenrij langs de kade, en
bouwverordeningen -zogenaamde keuren - gaven
de regels waarbinnen een perceel bebouwd mocht
worden.
Slechts de helft van de grond mocht bebouwd
worden, de resterende ruimte moest tuin zijn.
Wel kon er aan het eind van de tuin een tuinhuis
gezet worden. Op deze wijze werd de structuur
van huis en tuin bepaald die er nu, eeuwen later,
nog altijd is. De bestemming van verschillende
grachtenpanden is door de eeuwen heen

veranderd. Bedrijven, hotels en musea hebben
zich gevestigd in de voorheen particuliere panden.
Opvallend is dat bijna alle tuinen nog steeds in
gebruik zijn als tuin en qua formaat en uitstraling
veelal hun specifieke karakter hebben behouden.
Grachtentuinen Fonds
Het doel van de Open Tuinen Dagen is de aandacht te
vestigen op het groene erfgoed van de stad, in dit geval
de ‘groene longen’ van de grachtengordel.
Maar de doelstelling gaat breder: een gedeelte van de
opbrengst van de Open Tuinen Dagen komt ten goede
aan het Grachtentuinen Fonds, beheerd door het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
Met dit fonds worden Amsterdamse projecten gesteund
die toegang tot groen erfgoed stadsbreed mogelijk
maken. Van de grachten, voor de stad.

www.opentuinendagen.nl/

Planning t/m juni 2023

De doorgang naar de Spiegelgracht wordt afgesloten
voor verkeer. In juni wordt de doorgang naar
de Zieseniskade twee dagen gestremd. Fiets- en
autoverkeer in de richting Leidseplein wordt tussen
Weteringcircuit en de kruising met de Spiegelgracht
en Zieseniskade omgeleid: o autoverkeer rijdt vanaf
Weteringcircuit via Vijzelgracht-PrinsengrachtSpiegelgracht- Zieseniskade, of StadhouderskadeMuseumbrug. o fietsverkeer rijdt via VijzelgrachtNieuwe Weteringstraat, of via de Stadhouderskade.





Vanaf eind september werkzaamheden op de
Weteringschans aan de even zijde, tussen het KleineGartmanplantsoen en de Museumbrug
(het rode deel op het kaartje). Ook hier wordt eerst het
ondergrondse kabel- en leidingennetwerk vernieuwd,
waarna de straat opnieuw wordt ingericht.
In de periode maart-april 2023 wordt de Museumbrug
opnieuw ingericht (rood-gearceerd). Daarna zijn de
resterende delen van de Weteringschans aan de beurt
(groene delen op het kaartje).

Zaterdag 11 juni Vijzel Festival
De bouwwerkzaamheden in de Vijzelstraat zijn gereed.
In december 2021 heeft de aannemer de laatste hand
gelegd aan de herinrichting van de straat.
In juni wordt deze mijlpaal gevierd met de buurt.
Na twee en een half jaar met soms heel zichtbare en
soms wat minder zichtbare werkzaamheden, zijn de drie
historische bruggen vernieuwd, ligt er een gloednieuwe
trambaan, zijn de voetpaden flink verbreed en hebben de
vele fietsers in de straat nu hun eigen brede fietsstrook.
Ook ondergronds is het flink aangepakt. Alle oude kabels
en leidingen zijn vervangen, waaronder een hogedruk
gasleiding die 40.000 huishoudens in de directe omgeving
dag en nacht voorziet van gas.
Op zaterdag 11 juni vindt het Vijzelfestival plaats,
met activiteiten voor jong en oud.
Komt je ook kijken en meevieren?
Meer informatie is te vinden op

www.amsterdam.nl/rodeloper
Tip: Bekijk op bovenstaande website
de 'timelapse renovatie Isa van Eeghenbrug'
een prachtige filmregistratie over de
werkzaamheden aan de brug over de Herengracht
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Het leven voluit leven is werkelijke spiritualiteit.

AFSLUITEN WALLETJES

Dwalen door Amsterdam

Joost Smiers

Tekeningen van Gerrit Lamberts 1800-1850

Goed voorbeeld doet goed volgen. Hoe prettig is het
dat Venetië ons in Amsterdam nu een goed voorbeeld
aanreikt. De historische stad wordt daar afgesloten, een
beperkt aantal mensen mag er tegelijk binnen zijn, en
voor de toegang moet betaald worden. Men denkt aan
tien euro per toegangskaartje. Waarom zouden wij dit
goede voorbeeld moeten én kunnen volgen?

Tentoonstelling Stadsarchief Amsterdam t/m 31 juli
Gerrit Lamberts (1776-1850) is een van de bekendste
onbekende tekenaars van Amsterdam. In elk boek
over de geschiedenis van de stad staat wel een van
zijn tekeningen, en toch is zijn naam ten onrechte niet
algemeen bekend.
Het Stadsarchief brengt daarin verandering door een grote
aan Gerrit Lamberts gewijde voorjaarstentoonstelling:
Dwalen door Amsterdam. Lamberts' tekeningen van
historisch Amsterdam zijn uniek door hun onmiskenbare
charmante levendigheid en spontaniteit. Lamberts had een
scherp oog voor details. Op elke tekening valt wel iets te
ontdekken. Zo brengt Lamberts voor ons de stad tot leven,
terwijl we met hem dwalen door het oude Amsterdam.

In de Amsterdamse rosse buurt is het weer stervensdruk.
Door boa’s en politie valt er niet tegen op te boksen. Het
enige dat kan helpen is dus de buurt afsluiten, in navolging
van het eveneens prachtige Venetië. Natuurlijk, bewoners
en hun bezoekers mogen er gewoon door. Verder mogen er
in mijn voorstel, om een getal te noemen, honderd mensen
tegelijk binnenkomen. Als dat aantal vol is wordt het
wachten of doorlopen geblazen. Als er tien uitgaan mogen
er weer tien in. Het is een redelijk simpel toe te passen
maatregel. Er wordt geen enkel recht van wie dan ook mee
geschonden.
Het spreekt voor zich dat een gebied maar een maximaal
aantal rondwandelaars, c.q. hossende medemensen kan
herbergen. Ik begrijp dat dit systeem nu wel mondjesmaat
in Amsterdam wordt toegepast, maar alleen als het de
spuigaten uitloopt, en slechts bij enkele stegen. Ik denk dat
het voor het hele gebied systematisch gedaan moet worden,
vóórdat het alle spuigaten uitloopt. Overigens, dit is een
systeem dat in echte pretparken dagelijks wordt toegepast.
Waarom hier niet?
Aansluitend op mijn constatering dat niemands rechten
geschonden worden het volgende. Ongetwijfeld zullen
prostituees en pooiers zeggen dat hun recht op het bezoek
van klanten aangetast wordt. Het lijkt me dat dat niet het
geval is. Volgens het bestemmingsplan mag er prostitutie
zijn, maar het bestemmingsplan zegt natuurlijk niet dat er op
de Walletjes duizenden mensen tegelijk mogen en moeten
rondhuppelen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor cafés.

Het Stadsarchief bewaart de grootste verzameling
tekeningen van Lamberts. Aangevuld met tekeningen uit de
collecties van het Koninklijk Oudheid¬kundig Genootschap,
het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum is Dwalen
door Amsterdam een echte must-see voor elke Amsterdamliefhebber.
Mijn voorstel van afsluiten komt voort uit de jarenlange
observatie dat handhaven niet werkt, hoeveel blikken
handhavers en politieagenten ook worden opengetrokken.
Bovendien is het gebied door de mensenmassa’s nauwelijks
te bereiken voor brandweer, ziekenauto’s en politie, met
of zonder zwaailichten. Zo een gevaarlijke situatie moeten
we toch niet willen hebben! Wat we ook niet zouden
moeten willen hebben is dat een gebied waar mensen
wonen volstrekt onleefbaar is. Dus: de meest simpele en
rechtvaardige oplossing is afsluiten, met beperkte toegang.
Venetië achterna.
Joost Smiers is auteur van Zwerflawaai en ander (on)
gewenst geluid. Rust, reuring, overlast

Atousa Bandeh Ghiasabadi
Stadstekenaar Amsterdam 2022

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

Dansen tegen Dementie bij het Claverhuis
Dementie is helaas (nog) niet te genezen, maar met
de juiste behandeling kunnen de symptomen en
achteruitgang worden geremd.
Team Sportservice Amsterdam organiseert in dit kader
samen met Dock en Alzheimer Nederland de activiteit
‘Braintraining op de Dansvloer’.
Tijdens deze activiteit worden muziek en beweging op
een unieke manier gecombineerd. Dit leidt tot tot fysieke,
sociale en mentale verbetering bij de deelnemers. Sociaal
contact wordt gestimuleerd en kracht, balans en coördinatie
zijn belangrijke pijlers bij het bewegen. De bewegingen
prikkelen en dagen uit waardoor de activiteit een positief
effect heeft op het leven van de deelnemers en hun naasten.
De activiteit is voor volwassenen met (beginnende)
dementie. Ook mantelzorgers, familie of vrienden zijn
welkom. Dit vergroot het plezier en de verbinding.
Deelname is gratis en geschikt voor ieder niveau.
We sluiten de les af met een lekker bakkie koffie of thee.
Iedere woensdag van 10:30 tot 11:30.
Inloop is vanaf 10 uur.
De eerste activiteit staat gepland voor woensdag 1 juni
Locatie: Het Claverhuis, Elandsgracht 70
Aanmelden of meer informatie?
Wil je je graag aanmelden voor de beweegactiviteit of heb je
vragen? Je kunt Evelien van Team Sportservice Amsterdam
bereiken via etimmermans@teamsportservice.nl
Probeer eens uit wat dansen met je doet!

www.oudestadt.nl
020-638 2205
Kerkstraat 123 hs, 1017 GE
wijkcentrum@oudestadt.nl

Openstelling Wijkcentrum d’Oude Stadt
Voor inloop: ma-vr 13:30-17:00 uur.
Wij zijn altijd bereikbaar via email en telefoon:
voicemail wordt altijd beantwoord.
Vergaderruimte voor bewoners
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.

Dit jaar gaan de Vliegende Meubelmakers naar Nairobi
in Kenia om voor de Fred Kiserem Epilepsy Awareness
Foundation meubels te maken en actuele kennis over
houtbewerking over te dragen. Door ons bezoek en het
inrichten van een werkplaats hopen we jongeren met
epilepsie een kans te geven op de arbeidsmarkt.
Mensen met epilepsie ontmoeten veel onbegrip en afwijzing
in Kenia door onbekendheid rond het verschijnsel van
epilepsie. Het wordt vaak in verband gebracht met duivelse
bezetenheid of hekserij. Veel mensen worden uit schaamte
verstoten door hun familie of krijgen geen adequate
ondersteuning. Een zware epileptische aanval kan als het
niet medisch wordt behandeld leiden tot de dood.
Daarom gaan we ons deze zomer inzetten om een verschil
te maken voor een menswaardig bestaan. U kunt ons daarbij
financieel ondersteunen. We nemen (ICT)gereedschappen
mee en schaffen hout en materialen aan.

Vooraf reserveren moet. Daarvoor kunt u mailen
naar: wijkcentrum@oudestadt.nl
Help mee het wijkcentrum open te houden.
Van archiveren, stukkiesschrijvers, administratieve
hulp, gasten ontvangen, zaalreservering regelen of
activiteiten organiseren. Stuur een mailtje naar:
secretaris@oudestadt.nl
www.facebook.com/wijkcentrum.doudstadt/

Zie:
www.marcocornelisse.nl
https://steunactie.nl/actie/help-mij-meubels-maken-voormensen-met-epilepsie/-9688
www.vliegendemeubelmakers.nl/project/262
facebook.com/KiseremEpilepsyAwarenessFoundation
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In je kracht staan, is cruciaal voor het ontwikkelen van je vermogens en het terug vinden van je missie.

Thuis in d’Oude Stadt (deel 17)
Bij Mister Mokum op de Haarlemmerstraat willen
ze aantonen dat de stad altijd van en voor de
Amsterdammer zal blijven, want volgens hen zijn
lokale bewoners de ruggengraat van deze stad.
Mooi gezegd, maar dat de stad aan het veranderen is
en allang niet meer uit onvervalste Amsterdammers
bestaat, zal bijna niemand ontkennen. Op hun website
laten ze zelfs weten dat de echte Amsterdammer tot een
uitstervend ras lijkt te gaan behoren.
Hoe het ook zij, het kleine winkeltje op Haarlemmerstraat
46 wordt beschreven als een initiatief door
Amsterdammers voor Amsterdammers. Behalve voor
broodjes en allerlei drankjes kan een bezoeker er
ook terecht voor cadeauartikelen, kleding en andere
voorwerpen zoals kunst of fotografie die als thema
Amsterdam/Mokum hebben of van Amsterdamse makelij
zijn. Het wordt blijkbaar gewaardeerd, want het concept
slaat aan en de broodjes worden “super lekker” gevonden.
Voor een knipbeurt door kapper Dennis moet een klant via
de website een afspraak maken.
Deze keer kocht de chroniqueur van deze
werelderfgoedstad 32 historische prentbriefkaarten. Het
was een setje fraaie, oude kaarten waar bijvoorbeeld de
bloemenmarkt op het Singel nog bestaat uit drijvende
schuiten met verse bloemen. Een andere kaart toonde
de Pastoorsbrug, tot 1966 een voetgangersbrug over de
Keizersgracht en de Brouwersgracht ook wel Kippenbrug
genoemd.
Persoonlijk was de columnist blij met de hier afgebeelde
prentbriefkaart die het laatste stuk van de 14e eeuwse
Oudezijds Achterburgwal laat zien. Links zien we
het Rusland, vervolgens de Slijkstraat en verderop de
Oudemanhuispoort. Na de brug begint de Grimburgwal.

Geacht College,

leden van de gemeenteraad van Amsterdam
Citaat uit de gemeentebegroting 2022; 3.8.1.
Basisvoorzieningen
“In 2020 trad het stedelijk kader 2020-2023 in werking.
Het heet Samen Vooruit; op weg naar een stevige sociale
basis in Amsterdam. Het gaat hier om de basis van het
sociale stelsel in de stad. Amsterdammers geven dat
vooral zelf vorm. Vanaf 2020 maken we jaarlijks een
gebiedsgerichte uitwerking sociale basis. Daarin leggen
we de doelen per gebied vast. Daardoor kunnen we zorg
en ondersteuning nog meer op maat leveren en voor meer
gelijke kansen zorgen. Via de subsidieregeling sociale
basis kunnen we op dit gebied overkoepelend subsidie
verlenen. Alle organisatieonderdelen die subsidiemiddelen
hebben voor activiteiten in de sociale basis werken met
dezelfde subsidieregeling. In de periode 2020-2023 maken
we een omslag in de verdeling van middelen voor de
sociale basis. We gaan van historische gegroeide budgetten
naar verdeling van middelen volgens een objectief
verdeelmodel”.
Zoals uit het citaat blijkt gaat het hier om de basis van het
sociale stelsel van de stad en dat Amsterdammers dat vooral
zelf vormgeven. We hebben het hier over een zeer groot
netwerk van tientallen bewonersorganisaties per stadsdeel,
die zich met talloze zaken bezighouden binnen hun buurt,
wijk of stadsdeel. Veelal met alleen vrijwillige inzet en
hier en daar ook met personele ondersteuning. Zij zorgen
voor ontmoeting, informatie, advies en ondersteuning van
bewoners en ooit ontstaan vanuit burgerinitiatieven. In
Coronatijd hebben zij laten zien dat zij, op welk gebied dan
ook, noodzakelijk waren voor de opvang van de sociale
gevolgen van de crisis zoals toename van eenzaamheid.
Maar ook zonder crises zorgen zij ervoor, dat de zorgkosten
in onze gemeente niet nog hoger stijgen, voorkomen zij
dat de sociale infrastructuur in de buurt of wijk waarin
zij opereren wordt ontwricht door grootse plannen
van gemeente, projectontwikkelaars en of overijverige
ambtenaren, of waken zij over het
welzijn van de buurt.
Daarnaast spelen de organisaties in
het kader van de democratisering en
participatie een belangrijke rol, omdat
daarin de actieve burgers aanwezig zijn
en zij ook hun achterban in deze kunnen
activeren.

De kaart, met een poststempel uit 1950, bracht een aardige
herinnering naar boven. Want zit een mens niet vol met
persoonlijke anekdotes? Vaak zijn het van die schijnbaar
toevallige belevenissen, die soms tot iets aardigs leiden.
Zo raakte ondergetekende lang geleden in gesprek met
de schilders, die werkten aan Oudezijds Achterburgwal
201. Het monumentenhuis heeft links op de gevel een
steen met het woord ‘Anno’ en rechts een steen met het
jaartal 1673. Destijds waren beide praktisch onleesbaar
geworden. Door de schilders een briefje van 25 gulden toe
te stoppen waren ze bereid de letters en cijfers uit een pot
grachtengroen donker en weer leesbaar te maken.
Ter ondersteuning van al deze bewonersorganisaties is de
subsidieregeling sociale basis in het leven geroepen.
Jaarlijks stelt de centrale stad een plafond budget vast per
stadsdeel. Vervolgens is het aan het stadsdeel om tot een
verdeling van de beschikbare subsidiegelden te komen.
In ieder stadsdeel staat het budget sociale basis inmiddels
onder druk. Dat heeft een aantal redenen:
a.) De huidig ontstane hoge inflatie gaat ook niet voorbij
aan de organisaties, die op dit moment subsidie krijgen
uit de subsidieregeling sociale basis. Huisvestingskosten
en organisatiekosten stijgen daardoor navenant. De laatste
drie jaar is al niet voorzien in een inflatiecorrectie om de
stijgende kosten te compenseren.
b.) Organisaties met personeel hebben ook te maken met
CAO-verhogingen. Voor 2022 is een loonstijging van 2,5
% afgesproken en voor 2023 nogmaals 2 %. Ook in deze
kostenstijgingen is niet voorzien binnen de subsidieregeling
sociale basis.
c.) Elke organisatie kost geld. Nieuwe organisaties
beschikken niet over eigen middelen. Men is dan
afhankelijk van subsidie en donaties. Vaak maakt men
allereerst gebruik van bestaande incidentele subsidiepotten
zoals buurtbudgetten. Daarna probeert men in aanmerking
te komen voor de subsidieregeling sociale basis. Ook doet
men vaak een beroep op de gemeente voor een vergaderen of activiteiten-locatie. Deze dienen gehuurd te worden.
Nieuwe organisaties financieren uit het budget sociale basis
betekent bij gelijkblijvend plafond dat andere organisaties,
door herverdeling van de middelen, minder zullen gaan
krijgen.
d.) Een aantal organisaties binnen de sociale basis
zijn hun subsidie al kwijtgeraakt door bovenstaande
problematiek. Dit heeft mogelijk al geleid tot verdwijning
van organisaties. Anderen hebben met min of meer succes
weer een beroep kunnen doen op incidentele subsidies
maar die eindigen eind 2022 zoals Wijkcentrum de Pijp
en Wijkcentrum d’Oude Stadt. Dit kan grote gevolgen
hebben voor het voortbestaan van de sociale basis en dat
is tegen het gemeentelijke beleid waarin een versteviging
van de sociale basis wordt voorgestaan, zoals in de
gemeentebegroting van 2022 staat vermeld.
e.) En last but not least laat de gemeentebegroting 2022 al
zien, dat jaarlijks tot 2025 vermindering van het stedelijk
budget wordt voorgestaan. Daarbij is nog geen rekening
gehouden met de verwachte bezuinigingen, welke het
gevolg zijn van de coronacrisis en de inflatie en waarvan
we bang zijn, dat die ook zijn weerslag heeft op het
subsidiebudget sociale basis.

Het geld was goed besteed, want de volgende dag was
het pand weer leesbaar gedateerd. De middelste steen met
de afbeelding van een kuiper werd later keurig geloogd
en gepolychromeerd. De verhoogde halsgevel zag er
vervolgens weer spic en span uit en wordt vandaag de dag
intensief bewoond door studenten.
© Hans Tulleners

Schrijver, columnist, binnenstadsbewaker

Gezien het bovenstaande voorzien we in 2023 grote
financiële problemen opdoemen voor de organisaties en dus
de activiteiten in de sociale basis die kunnen leiden tot een
verdere verschraling van die sociale basis.
Daarom willen wij in het kader van de college
onderhandelingen en of bespreking van de voorjaarsnota
als opmaat naar de begroting 2023 onze verontrusting
uitspreken en ervoor pleiten:
a.) Dat het subsidieplafond voor de sociale basis jaarlijks
met tenminste het gemiddelde inflatiepercentage wordt
verhoogd.
b.) Dat de looncomponent voor organisaties met personeel
in 2023 met 4,5 % wordt gecompenseerd.
c.) Dat nieuwe organisaties, die in 2022 voor 2023 een
beroep gaan doen op de subsidieregeling sociale basis en
vallen binnen de voorwaarden, die daarvoor gelden, ook
worden opgenomen in de sociale basis en dat
daarvoor het subsidieplafond navenant wordt verhoogd.
d.) Dat organisaties, die al vallen onder de subsidieregeling
sociale basis maar in 2022 weer door incidentele subsidies
het hoofd boven water is gehouden, per 2023 weer in de
subsidieregeling worden opgenomen. Het geld dat daarvoor
nodig is beschikbaar stellen via een ophoging van het
subsidieplafond.
e.) Dat geen extra bezuinigingen zullen plaatsvinden
op het subsidiebudget voor de sociale basis in 2023. Als
door bezuinigingen het subsidieplafond niet verhoogd kan
worden, dan pleiten wij ervoor de voorgestelde verhogingen
van het subsidieplafond sociale basis te financieren met het
budget voor de buurtbudgetten en/of de subsidieregeling
Integraal Maatschappelijk Initiatief.
Tenslotte pleiten wij ervoor dat op korte termijn in overleg
met ons bekeken gaat worden, op welke wijze
de subsidieverordening zodanig kan worden gerepareerd,
dat voor de toekomst de voornoemde problemen niet meer
zullen ontstaan.
Alle hieronder genoemde organisaties verklaren van
de inhoud van deze brief te hebben kennisgenomen en
ondersteunen de inhoud en het pleidooi in deze brief.
Kracht van Mokum
info@krachtvanmokum.nl
Wijkcentrum de Pijp
info@wijkcentrumdepijp.nl
Wijkcentrum d’Oude Stadt wijkcentrum@oudestadt.nl
Samen Wonen, Samen Leven
secretariaat@sw-sl.nl
Stichting Eigenwijks
dick@eigenwijks.nl
Pondok
cecilia.petit@yahoo.com

Buurt Zes
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Zelfheling is de sleutel tot eigenwaarde.

Tussen Prinsengracht, Westermarkt,
Raadhuis- en Paleisstraat, Dam,
Rokin, Munt, Singel, Koningsplein
Lid worden van Stadsdorp:
en Heren- en Leidsegracht

spring in het diepe

De historische tram wordt prima onderhouden door vrijwilligers.
Maar de professionals blijven tobben met de keitjes op de Dam.

Onlangs bleek bij de nieuwe leden-borrel, dat er weer
genoeg enthousiaste mensen zijn die Stadsdorp weten te
vinden. Een aantal van onze leden, die contactpersoon
zijn of organisator van een activiteit, legde uit wat er
zoal te doen is. En dat is nogal wat!
Op de website www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl vind je
de verslagen van o.a. wandelingen, gelezen boeken, etentjes
en lezingen. De vele foto’s geven de sfeer goed weer.
Daarbij kondigen we uitstapjes, theater- en filmbezoeken
bijtijds aan. Bij Stadsdorp Gracht en Straatjes zijn het de
leden die de meeste activiteiten gestart zijn en gaande
houden.
In de agenda op de site kun je zelfs per dag zien bij welke
activiteit je mede-stadsdorpers kunt treffen. Meestal is
deelname vrijblijvend, maar soms moet je je aanmelden.
Lid worden van een Stadsdorp in Amsterdam – er zijn er
meer dan 25, verdeeld over de stad – stelt je in staat met
je buurtgenoten kennis te maken, zodat je je niet meer
anoniem voelt in je omgeving. De sfeer is ongedwongen en
je kiest gewoon aan welke activiteiten je mee wilt doen.
Spring één keer in het diepe. En dan blijkt dat je gewoon
opgevangen wordt en er al snel bij hoort.
Samen iets doen is vaak een goeie en prettige manier om
elkaar te leren kennen.
Woon je in postcodegebied 1016 of 1017 en wil je eens
kennis maken? Mail naar stadsdorpgrenst@gmail.com
en word lid voor € 25,- per jaar.

Famillement:

alles over onderzoek naar je voorouders

Stadsarchief Amsterdam 25 juni van 10:00 en 18:00
Famillement, het grootste familiegeschiedenis
evenement van Nederland, komt op zaterdag 25 juni
naar Amsterdam. In het Stadsarchief en het DeLaMar
Theater zal een uitgebreid programma plaatsvinden met
sprekers uit binnen- en buitenland, een informatiemarkt,
masterclasses voor beginnende familie-onderzoekers,
rondleidingen en meer.

Het thema is Voorouders van Verre. Familiegeschiedenis
is volop in beweging, ontwikkelingen op het gebied van
DNA-onderzoek, regionale geschiedenis en migratie komen
ruim aan bod. Het publiek ontmoet experts tijdens de 'meet
& greet'-sessies en (amateur)genealogen krijgen in GenTalks
een podium om hun onderzoekservaring en eigen verborgen
verleden te delen.
De locaties zijn op loopafstand en er pendelt een
rondvaartboot. De toegang en de rondvaartboot zijn gratis.
Meer informatie, programma en aanmelden: cbg.nl

Groen Linkse verstening

Artist Impression 2016

Voor de zoveelste keer weer besodemieterd door het
stadsdeel c.q. gemeente. De zuidelijke Nieuwezijds
Voorburgwal. Acht jaar geleden een breed opgezet
‘circus’ om nu eens voorafgaand aan de inspraak de
wensen van de buurt in kaart te brengen als basis voor
de herinrichting. Inclusief ‘moodboards’ voor de sfeer
die het moest krijgen. Daarna zeker 4 of 5 avonden met
buurtbewoners en ondernemers om de tekeningen te
bespreken.
Het uitgangspunt van iedereen, alle partijen, was dat de
Nieuwezijds een stille plek moest blijven, een oase van rust
tussen het rumoer van de Kalverstraat en de onrust van de
Spuistraat. Afspraken over de locaties van de tramhaltes de
zogenaamde afname van caféterrassen.
Weggegooid geld! Er is NIETS, NIETS maar dan ook
helemaal NIETS mee gedaan. Alle voorstellen en plannen,
zelfs de getekende plattegronden, alle afspraken zijn
geschonden en in de papierversnipperaar verdwenen.

Publicatie 2021

Muntplein bij Reguliersbreestraat
Monumentje ter herinnering aan het verwijderen
van drie illegale mupi's op 31 december 2021.
Suggesties voor inscriptie zijn welkom,

En de gotspe: zelfs de ‘tekeningen’ die vorig jaar nog op
straat hingen, kloppen niet met de daadwerkelijke realisatie.
Neem het groen. Het voorstel van bewoners was aanvaard
om achter de horecatent ‘het Stadspaleis’ een stukje groen
te realiseren met speelmogelijkheid voor kinderen en een
waterfonteintje. Een stads mini-bos.
Een deel van de tramrails zou ook groen worden, gras tussen
de rails. Maar kennelijk moest deze groenoase voor kinderen
en een rustpunt voor groenliefhebbers toch weer wijken
voor autoverkeer want die auto’s mochten toch weer niet
over de trambaan rijden.
In de plaats daarvan kwam er een groen postzegelpark in het
midden van de weg, rond de trambaan.
Nu het werk eindelijk bijna klaar is wordt duidelijk dat meer
dan de helft van dit groen toch weer versteend is.
Het grootste deel van het groen, de oase van rust, is
omgetoverd tot een brede flaneerboulevard met bankjes.
Zelfs tussen de tramrails ligt er nog asfalt en geen gras.
Ra Ra: hoe zou het toch komen dat steeds meer burgers het
vertrouwen in de politiek verliezen?
Dank u feestelijk wethouders van Groen Versteend Links!
Echt tof!
APD

Realisatie 2022

Waar is deze steen te zien?
Heisteeg - Singel
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Je hebt alle toestemming van de wereld om jezelf te zijn. Bij deze.

Liefde is de leidraad. Altijd en overal.

Woorden, woorden, woorden
Weg met al die woorden van spindokters. Inruilen die
hap en vervangen door èchte ambtenaren, handjes.
Minder woorden, meer daden!

Foto-expositie Sprong over het IJ
NDSM-werf tot 7 juli

Sluipenderwijs heeft de gemeente Amsterdam in de
afgelopen jaren veel van haar ambtenaren ingeruild voor
spindokters. Daden zijn vervangen door het spinnen.
Feiten hebben hun toevlucht gezocht in het grote zwarte
gat van vergetelheid. Onnavolgbare rekenmodellen in
plaats van Meten is Weten. Of het nu gaat om een ‘simpele’
overlastklacht of grotere zaken.

Gezellig samenkomen in een kerker!
Door: Peter Hagedoorn

likes

201

Centrum
Begroot

Wij gaan de ruimten van de Torensluis openstellen
zodat Amsterdammers elkaar kunnen ontmoeten voor
gezamenlijk activiteiten. Er bestaat de behoefte aan
een ruimte waar we elkaar kunnen ontmoeten om
gezamenlijke activiteiten te kunnen organiseren.
De Torensluis over de Singel is de oudste boogbrug van
Amsterdam. Onder het moderne standbeeld van Multatuli
op deze brug bevinden zich twee middeleeuwse gewelven.
Deze monumentale ruimten zijn na restauratie door de
gemeente vanaf de zomer van 2022 weer te bewonderen en
worden een fijne plek waar Amsterdammers elkaar kunnen
ontmoeten.
Om deze historische ruimten weer te kunnen gebruiken,
zijn nog een aantal laatste investeringen nodig. Waar moet
je dan concreet aan denken? De Torensluis wordt geen café,
maar zonder basiscomfort wordt het niets. Als je er met een
groepje gezellig bezig bent, wil je ook wel een kop koffie of
een drankje drinken. Verder bestaat behoefte aan meubilair,
audiovisuele middelen en verlichting. Tenslotte hebben
we nog een vloer nodig waarop gedanst en gespeeld kan
worden.

Oh ja, er zijn wel cijfers, heel veel cijfers. OIS, het
gemeentelijke onderzoeksbureau levert er zoveel dat je er als
burger in kunt verdrinken. Maar kwesties rond leefbaarheid,
waar het voor velen voor ons om gaat, daarover is de
informatie onvindbaar geworden. Of mag OIS dat niet meer
onderzoeken en publiceren? Wat mij steekt is dat in 2013 wèl Om het voorkeursbesluit te markeren, organiseert de
cijfers beschikbaar waren over het aantal bewoners versus
gemeente Amsterdam in samenwerking met Arcam een
het aantal hotelbedden. Nu zijn die niet meer te vinden.
openlucht foto-expositie op de NDSM-werf.
De gemeente heeft al jaren zogenaamd een horecastop, maar
hoe staat het met de groei van het aantal horecastoelen? Het
aantal vierkante horecameters, zowel binnen en buiten? De
groei van de horecatijden?
Waarom ik me dat afvraag? Een heel rustig restaurantje
tegenover mij is nu een muziek- annex feestcafé dat in de
weekenden tot 3 uur open is. Behalve het nieuwe lawaai
(65-75 dB aan mijn gevel) is dit ook weer de zoveelste
uitbreiding! Maar ja dat klopt zogenaamd niet, want de
gemeentelijke werkelijkheid is een totaal andere dan de
dagelijkse realiteit.
“Ach wat heb je nu voor overlast van hotels” zeiden de
deelraadsleden in 2013. En in bewonersbrieven noemen
‘ze’ de Spuistraat nog steeds een woonstraat. Maar die is
door de komst van die grote hotels met clubs, feesten en
zwembaden intussen wel omgetoverd in een uitgaansstraat.
Papier is geduldig en zolang er meer toeristen in mijn buurt
slapen dan bewoners zullen wij het blijven afleggen tegen de
horecalobby en de gemeentelijke spindokters, die onze straat
steevast een woonstraat blijven noemen.

Wij hopen op jullie stem en je snel te kunnen ontvangen.
Tot in de brug!
Digitaal Kremlin
Stichting De Torensluis, huis voor de buurt Onnavolgbaar hoe ons bestuur, de ambtenaren voorop, zich
hebben teruggetrokken achter digitale Kremlin-muren. Mijn
buurt, Nieuwe Zijde zuid, had jarenlang een fantastisch
Spui Markt Amsterdam
team van 6 competente ambtenaren die ook regelmatig in
likes Centrum
Door: Anita Lindenkamp
de buurt waren en de vinger goed aan de pols hielden. Met
194
Begroot
een eigen internetpagina met hun namen, telefoonnummers
Een coöperatieve voedselmarkt op het Spui, lokale
en mailadressen. Jaarlijks werd iedereen in de buurt
producten Amsterdam. Buurtbewoners werken als
uitgenodigd om samen de wensen voor het komende jaar te
vrijwilliger. Bestrijding eenzaamheid.
bespreken. Het leidde tot een gebieds-jaarplan van enkele
A4-tjes. Deze buurtinbreng is gestopt. De gebiedsplannen
Het zou prachtig zijn om midden in het centrum een
verwerden tot onleesbare bureaucratische stukken van
wekelijks aanbod van gezond voedsel te scheppen die de
minstens 68 pagina’s. Niet dat voor deze tijd eenieder altijd
buurt versterkt. Aanbod van producten uit de omgeving van
haar of zijn zin kreeg, maar de bewoners toonden serieuze
de stad, verkocht door de producenten zelf op de markt.
betrokkenheid.
deze markt krijgt een coöperatief karakter van opzet.
Daarmee bereik je een selectie van de mensen die verkopen
Helaas zijn ook deze gedreven ambtenaren in de afgelopen
en bescherm je het doel.
jaren weer verdwenen. Het team is opgeheven, verworden
tot 1 persoon, die nu al zeker een jaar in functie is. Ik heb
Het doel is een sociale verbinding in de stedelijke openbare
hem nog steeds niet mogen ontmoeten.
ruimte van het centrum zonder geldelijk gewin. Als er geld
vanuit de coöperatie overblijft dan kan dat gebruikt worden
Ontmoeten
voor sociale projecten die de buurt versterken. Denk dan aan
Ook na corona zijn alle ontmoetingen met de buurt
stage plaatsen voor kinderen van de scholen in het centrum.
verdwenen achter een digitale muur. De fysieke ontmoeting
is vervangen door een digitale sessie. Niet toegankelijk
De markt is bedoel voor een ieder die in het centrum woont
voor digibeten en mensen die alleen met veilige digitale
of werk en gezond voedsel wil kopen en daarbij kunnen
omgevingen willen werken. En veel afstandelijker.
mensen uit de buurt zich opgeven als vrijwilliger in de
groentestal. Hiermee versterk je de buurt als woon en
Je kunt je overlastklachten over de horeca nog wel kwijt,
leefgebied naast de druk van het toerisme.
maar de gemeente c.q. het stadsdeel stuurt slechts Hallelujabrieven, waarin niet vermeld staat hoe je dat kunt doen.
Vijf dagen na je overlastklacht ontvang je een fluttekst die
erop neerkomt dat je het zelf maar moet uitzoeken.
De relatie tussen woorden en daden is ver te zoeken.
Tja wat wil je dan ook met slechts 2 Handhavers in de
weekendavonden. Voor de hele stad!

Bruggen hebben vaak emotionele waarde voor mensen.
Een brug kan staan voor verbinding, ontmoeting, nabijheid,
maar ook voor vervreemding en afscheiding.
Een brug verbindt letterlijk, maar zorgt ook voor grotere
drukte in de buurten waar de brug aan land komt, en
verandert de ervaring voor gebruikers van het IJ.

Duik onder het IJ

Ook zo is het Centrum beter met Noord verbonden.
Al lijkt me een fietstunnel (met roltrap) achter het CS,
zoals bij de Maastunnel in Rotterdam veel beter.

Station Rokin

Bovengronds zijn alle terrassen en fietsenrekken vol.
Een menigte wurmt zich langs Damstraat, Nieuwmarkt,
Zeedijk, CS, Jordaan, 9-Straatjes, Singel en Munt,
Maar vrijwel niemand waagt zich naar de kelder.

Amsterdammeren
Herstel het fietspad in de Spuistraat weer in ere.
Begin tussen Martelaarsgracht en Raadhuisstraat.
En bedenk iets voor het laatste stukje bij het Spui.
https://fietsersbond.amsterdam

Voor acute overlastklachten moet je ’s avonds
en in het weekend bellen met 14020.
Digitaal: https://meldingen.amsterdam.nl
De app ‘Verbeter de Buurt’ is buiten werking gesteld.

Het gebouw van V&D is opgeknapt en leeg,
Wat doen we ermee?
U heeft vast een goed idee.
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Vertrouw je intuïtie en omarm je twijfels!

De mens is niet hebberig. De mens wordt hebberig gemaakt.

Gemeente Amsterdam
Algemeen nummer 14 020

• Sociaal Loket 		

020-255 2916

• Veilig Thuis		

0800-2000

• Budgetbeheer		

020-252 6060

• Horecaoverlast		

020-421 4567

• Fietsdepot		

020-334 4522

• Wmo Helpdesk		

0800-0643

• Gemeentebelastingen

020-255 4800

• Financiën		

020-255 2912

• GGD			

020-555 5911

• Zorg en Woonoverlast 020-255 2914

• Jeugd Helpdesk

020-255 2911

• Werk en Inkomen

020-252 6000

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

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

#voerverbodsinds2april2022

TERUGGAVE DONATIES
In 2019 was de luchtvervuiling in sommige Amsterdamse straten
ernstig. Maatregelen die de gemeente nam waren lapmiddelen,
vond de werkgroep Schone Lucht.
Een crowdfunding werd opgezet om een rechtszaak te beginnen
tegen de voortdurende overschrijding van de normen.

Waterlooplein: De borstelwagen produceert wolken fijnstof. Sproei toch eerst!
Houd op straat altijd een mond-neus-kapje wanneer stadsreiniging langs gaat.

Door verminderd verkeer tijdens de corona-pandemie is de luchtkwaliteit enorm verbeterd
geweest. Hoewel dat effect inmiddels tijdelijk blijkt te zijn, heeft zo’n rechtszaak voorlopig
niet zo veel zin. Bovendien is het streefbedrag van €11.000 maar voor iets meer dan de helft
bereikt. Het wijkcentrum gaat daarom de donaties terugstorten.
Wie het geld niet terug wil kan dat laten weten aan wijkcentrum@oudestadt.nl.

Gebiedmakelaars zijn ambtenaren, die goed weten welke projecten er in hun
eigen gebied spelen en eerste aanspreekpunt voor vragen en wensen.
www.amsterdam.nl/centrum-west/

Groot
Waterloo

Marije Willems
Sjoke Tilstra
		 Wies Daamen

06 1853 1510 marije.willems@amsterdam.nl
06 8247 3733 s.tilstra@amsterdam.nl
06 8362 4580 w.daamen@amsterdam.nl

www.amsterdam.nl/centrum-oost/

Buurt		

Rinke Oostra
06 1264 1995 r.oostra@amsterdam.nl
Zes		
Olivia Somsen
06 3808 1780 o.somsen@amsterdam.nl
		 Yoran Kluvers
		
y.kluvers@amsterdam.nl
Postcode
Nana de Loor
06 1259 3194 n.de.loor@amsterdam.nl
1017		
Tim Bunink
06 2317 9249 t.bunink@amsterdam.nl
		 Kiki Lauterslager 06 1369 5745 k.lauterslager@amsterdam.nl
		 Roeland Lagendijk 06 5169 4579 r.lagendijk@amsterdam.nl
Geachte Redactie,

<Ingezonden post@binnenkrant.nl>

Inzake: ongewenst-verklaring vreemdelingen
Voor mij ligt De Binnenkrant nr.97. Daar lees ik op blz.16 de passage:
"Dit lijkt erop te duiden dat de coalitiepartijen voornemens zijn om "illegaal" verblijf
strafbaar te maken. Dat zou enorme impact hebben" etc.
Voor de goede orde breng ik onder Uw aandacht dat illegaal verblijf in NL al heel lang
strafbaar is gesteld, nl in het weinig bekende Art.197 Wetboek van Strafrecht, dat daarop
een gevangenisstraf stelt van ten hoogste zes maanden. Dat artikel geldt echter alleen voor
ongewenst-verklaarden, en werd daarom in de practijk niet vaak toegepast, slechts enkele
malen per jaar in Amsterdam. De officiele ongewenst-verklaring kwam ook niet zo vaak
voor. Blijkbaar is de regering voornemens voortaan veel vaker tot ongewenst-verklaring
over te gaan,of zelfs als regel indien de vreemdeling is uitgeprocedeerd. Daarmee wordt
de oude regel nieuw leven ingeblazen, hetgeen op korte termijn aanzienlijke gevolgen kan
hebben, en ook zonder nieuwe wetgeving!
Hoogachtend, Mr.J.van Schellen (oud-rechter), Amsterdam

verschijnt rond 29 augustus

kopij-stop 3 augustus
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06-4389 0132
post@binnenkrant.nl
Kerkstraat 123 hs
1017 GE Amsterdam
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Cartoon Petra van Driest
Advertenties max. 1 euro per cm2
Drukkerij Rodi Rotatiedruk
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Cliff van Dijk, Ulrike Weller,
Paul Spoek, Esther Heijster,
Corina Teunissen van Manen

daa

Redactie

Jor

COLOFON

De Binnenk ant

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.

Huurverhoging 1 juli 2022

Het jaar 2021 was een verademing voor veel
huurders, maar dat geldt niet voor 2022.
Anders dan vorig jaar gaan de huren nu
wel weer omhoog. Die extra uitgave komt
bovenop de voor velen pijnlijke afrekening
van de energie.
De standaard maximale huurverhoging
bedraagt dit jaar 2,3%. Daar zijn echter
wel uitzonde-ringen op. Nieuw dit jaar zijn
huurverhogingen met een bedrag per maand
in plaats van een percentage. Die gelden
voor huishoudens met een midden- of
hoog inkomen met een niet-geliberaliseerd
huurcontract. Zij kunnen een verhoging van
€50 en soms zelfs €100 per maand tegemoet
zien. Verder kunnen alle huurders met een
huurprijs onder de €300 een maandelijkse
verhoging van €25 ineens krijgen. In
het geval van een geliberaliseerde huurovereenkomst mag de huur met maximaal
3,3% omhoog. Als het huurcontract een
inflatie index heeft dan geldt dat percentage
(2,3%).
Op www.huurverhoging.nl hebben we alle
percentages en bedragen voor u op een rijtje
gezet.

Woning APK

Een APK-keuring voor de auto kennen de
meeste mensen wel. Voor auto’s die wat
ouder zijn is dit verplicht. Een APK voor je
huis kun je hiermee vergelijken. Het is niet
verplicht, maar wel handig en veilig.
Tijdens een woning APK wordt het huis
nagekeken. Hoe veilig is mijn huis? En
kan ik er goed en prettig ouder in worden?
Samen met u wordt gekeken hoe veilig uw
huis is. En hoe u er met nog meer gemak

zelfstandig kunt blijven wonen. Denk
bijvoorbeeld aan uw slaapkamer verlichting,
is die ook s’ nachts handig en veilig? Of zou
u met behulp van een beugel in de badkamer
handiger kunnen douchen? Maar waar hang
je die het beste op? Tijdens een wo-ning
APK krijgt u antwoord op al uw vragen,
wellicht is een woning APK iets voor u.
Hoe werkt een Woning APK?
U wilt gebruik maken van een ‘Woning
APK’. Bij het eerste bezoek zal de
ergotherapeut een screening uitvoeren.
Samen met u wordt een lijst van
onderwerpen doorgenomen. Er volgt een
advies op maat. Als er aanpassingen in
huis nodig zijn die niet vergoed worden
vanuit de WMO, zoals beugels, dan
wordt samengewerkt met verschillende
‘klusjesmannen’.
Wat gaat het kosten?
Samen met de ergotherapeut zoekt u uit
welke vergoedingen er zijn vanuit de
zorgverzeke-raar of WMO en hoeveel het
u eventueel zelf gaat kosten. Natuurlijk
worden de kosten voor de aanpassingen
zo laag mogelijk gehouden, maar er is ook
een €50,- kortingsactie van de gemeente
Amsterdam waar u wellicht gebruik van
kunt maken. De ergotherapeut weet hier
alles over.
Hoe meldt u zich aan?
Als u geïnteresseerd bent in een check van
uw woning via een ‘Woning APK’, dan
kunt u contact opnemen met coördinerende
partij Stadsdorp Wetering+. U kunt een mail
sturen aan info@stadsdorpweteringplus.nl.
Zij kijken vervolgens welke ergotherapeut
bij u in de buurt de ‘Woning APK’ het beste
kan uitvoeren.

Contact met !WOON

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

www.wooninfo.nl.

