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Jongerenburgemeester voor Amsterdam
 Brug slaan   Avianka Aventurin uit Zuid-
oost is gekozen als eerste jongerenburge-
meester van Amsterdam. Zij staat voor 
diversiteit, optimisme en verbinding.  
 
Burgemeester Femke Halsema maakte 
op 18 februari in de Meervaart bekend 
wie de titel kreeg. 
Aventurin (28) werkt als directie- 
assistent bij een maatschappelijke  
organisatie. Ze moet als jongeren- 
burgemeester vooral een brug gaan 
slaan tussen jongeren en de politiek.  
 
In een grote stad zijn er vaak geen men-
sen die namens de jongeren praten. Met 
de jongerenburgemeester hebben jon-
geren nu wel iemand die hen vertegen-

woordigt. Zo zal Aventurin komend 
jaar met regelmaat om tafel gaan met 
wethouders en andere beleidsmakers. 
Om te praten over wat er speelt onder 
Amsterdamse jongeren. Dat kan gaan 
over bijvoorbeeld werkgelegenheid, 
schoolzaken, woningen of sport.

Bijlage: 
verkiezingen  Provinciale 

Staten

Vanaf 8 april geen snorfietsers meer op het fietspad

Snorfietsers naar de rijbaan

 Veiliger  Vanaf 8 april mogen snorfietsers niet meer op het fietspad 
rijden. Ze moeten naar de rijbaan. Snorfietsers moeten dan ook een 
helm dragen. Deze nieuwe verkeersregels gelden binnen de ring 
A10. Het verkeer wordt zo een stuk veiliger.

baan zorgt er ook voor dat het ver-
keer makkelijker doorstroomt.  
Op pagina 7 staat meer over deze 
maatregelen. Ook vertellen snorfiet-
sers wat zij van de nieuwe regels 
vinden.  

 
Bereikbaar 
Er gebeurt meer om de stad bereikbaar 
te houden. In april gaan de parkeerta-
rieven omhoog. In het centrum gaan 
automobilisten 7,50 euro per uur beta-

len. Nu is dat 5 euro per uur. Dit geld 
gaat naar wegen en openbaar vervoer. 
Ook komen er extra groen en speel-
plekken in de stad. Lees meer op pa-
gina 5.

Het is steeds drukker geworden op de 
vaak smalle fietspaden. Dat zorgt 
voor gevaarlijke situaties. Door snor-
fietsers op de rijbaan te laten rijden 
wordt het fietspad rustiger. Het ver-
plaatsen van snorfietsers naar de rij-

Parkeren: met uw geld 
blijft de stad bereikbaar 
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Amsterdamse Bos  
bestaat 85 jaar 
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Gratis iep voor elk schoolplein
 Groen   Bomen zijn goed voor de stad. 
Zo geven ze schaduw in de zomer en bij 
veel regen vangen ze het water op. Op 
woensdag 13 maart is het Nationale 
Boomfeestdag. Amsterdamse basis-
scholen kunnen die dag gratis een iep 
krijgen.   
 
Bomen dragen bij aan een gezond kli-
maat in de stad. Op de Nationale 

Boomfeestdag start de gemeente het 
project ‘Schoolpleiniepen Amsterdam’.  
Als start van het project krijgen basis-
scholen die dat willen op 13 maart een 
jonge iep, dé boom van Amsterdam. En 
alle scholen krijgen het aanbod 1 of 
meer grotere iepen te laten planten, in-
clusief 4 jaar nazorg. 
 
www.schoolpleiniepen.nl



 Bijna vol   LOLA (Leegstandoplossers Amster-
dam) gaat 2 panden in Zuidoost beheren 
onder de naam LOLA BAE. Aan de Hettenheu-
velweg en de Hogehilweg. LOLA is een be-
heerder van leegstaande panden. Met een 
tijdelijke creatieve invulling wil LOLA bewo-
ners en bedrijven in de omliggende buurten 
een plek geven om elkaar te ontmoeten.

Bijlmer West

Creatief met leegte

Tessa Conijn van LOLA vertelt: “Lola 
BAE wordt een informele ontmoetings-
plek. Ondernemers en creatieven uit 
Zuidoost konden zich aanmelden en bij 
ons in het pand de ruimte gebruiken als 
werkruimte. Dat kan van alles zijn, van 
horeca of kapper tot jongerenwerker en 
kunstenaar. Juist de combinatie zorgt er-
voor dat er leven ontstaat in een gebouw 
dat anders leegstaat en dat is goed voor 
de hele buurt.” 
 

Aantrekkelijk woongebied 
Voor het gebied Amstel III, in het gebied 
dat inmiddels is omgedoopt tot Bijlmer 
West, bestaat een grote transformatie-
opgave. Van voornamelijk werkgebied 
met veel kantoren en bedrijven naar een 
aantrekkelijk woongebied. LOLA BAE 
hoopt aan het succes hiervan bij te dra-
gen, vooral succes in de ogen van de hui-
dige omwonenden. Door nu aan de 
westkant van het spoor te gaan program-
meren hopen ze bewoners van de andere 
kant van het spoor te trekken. En ervoor 
te zorgen dat ook dat deel er gevoelsma-
tig bij gaat horen.  
  
Geen eigenaar 
Het initiatief duurt ongeveer 1 jaar. De 
precieze termijn hangt af van hoe snel de 
herontwikkeling gaat. Conijn: “LOLA is 
een leegstandsbeheerder, geen eigenaar. 
Daarom beslissen wij niet zelf over de 
termijn.” 
 

Bijna vol 
De 2 panden in Zuidoost zitten al bijna 
vol. Bent u na het lezen van dit artikel 
toch nog benieuwd, ga dan naar 
www.leegstandoplossers.nl of  

www.facebook.com/LOLA-BAE en meld 
u aan. Voor een goede aanvulling op de 
bestaande aanmeldingen maakt LOLA 
graag ruimte.

LOLA BAE beheert dit pand aan de Hettenheuvelweg  |  Foto Christaan Bruijn

2    Amsterdam  | maart 2019

‘Ik voel me juist rijk zonder auto’
 Autovrij   Op 2 maart heeft een groep Amster-
dammers zijn auto ingeleverd. Ze gaan 2 
maanden met ander vervoer reizen. De deel-
nemers krijgen geld van de gemeente voor 
hun reiskosten.

 Verbetering  U bent een dagje ouder. U woont uw héle leven al in Amsterdam. En 
u piekert er niet over om de stad te verlaten. Heel logisch en begrijpelijk. Maar 
met een rollator naar 3 hoog is natuurlijk niet fijn. De gemeente helpt ouderen om 
in de stad te blijven en zelfstandig te wonen.

Lang leven in Amsterdam

Het is de tweede keer dat dit in Amster-
dam gebeurt. Vorig jaar deden 34 Am-
sterdammers mee. 14 deelnemers hebben 
na die 2 maanden hun auto echt weg ge-
daan. Zij zijn helemaal overgestapt op 
duurzaam vervoer.  
 
Verbeteren 
De gemeente gebruikt de gegevens van 
de proef om te kijken wat Amsterdam-
mers doen als zij hun auto verruilen voor 
de fiets, het openbaar vervoer of een 
deelauto. Zo weet de gemeente welke al-
ternatieven voor de auto verbeterd moe-
ten worden.  
 
Gewoon proberen 
1 van de deelnemers uit de eerste ronde is 

Dagmar Letanche uit West. Toen zij de 
oproep zag, hoefde ze niet lang na te 
denken: “Dit was mijn kans. Gewoon 
proberen, zonder verplichtingen.”  
Even wennen was het wel. “De eerste 
week zonder auto had ik hem gelijk 
bizar vaak nodig.” Maar al gauw merkte 
Letanche dat West veel alternatieven 
bood. En zonder al het praktische gedoe 
waar zij zo’n hekel aan heeft. Zoals de 
APK, tanken en de verzekering. Haar 
auto staat nu te wachten op een nieuwe 
eigenaar.  
 
Gedrag veranderen 
Ook Marc Redmeijer is om. Redmeijer 
is regisseur en cameraman. Hij reist 
vaak met veel apparatuur en een leven 
zonder auto leek hem ondenkbaar. Toch 
besloot hij het te proberen. “We moe-
ten ons gedrag veranderen.” En nu doet 
hij voorgoed de auto weg. “In vrijwel 
elke buurt van Amsterdam kun je op 
loopafstand een auto, bus of scooter 
pakken, en op tram, bus of metro stap-
pen. Ik heb niet het gevoel dat ik iets 

aan luxe heb ingeleverd. Ik voel me  
juist rijk.” 
 
Hoe het werkt 
Wie meedoet aan de proef levert de auto 
in voor 2 maanden en gebruikt ander ver-
voer. De proefreizigers krijgen een reiste-

goed bij alle aangesloten vervoerders. Zij 
registreren het gebruik van de deelnemers 
in de proefperiode. De reisgegevens ge-
bruikt de gemeente voor het onderzoek.  
www.amsterdam.nl/reisproef

Duurzaam vervoer

Wonen

In 2030 is 16 procent van de Amsterdam-
mers ouder dan 65 jaar. Het aantal 75-
plussers neemt toe van 5 naar 7 procent. 
Amsterdammers willen graag lang zelf-
standig blijven wonen. Maar de woon-
mogelijkheden en woonomstandigheden 
kunnen beter. Daarom heeft de ge-
meente een verbeterd plan voor oude-
renhuisvesting gemaakt. 
 
Regelingen voor senioren 
Er zijn al 2 regelingen voor Amsterdamse 
ouderen die willen verhuizen. De rege-

ling ‘Van hoog naar laag’ is voor ouderen 
die hoog wonen en naar een benedenwo-
ning willen verhuizen. Of een woning 
met een lift nodig hebben. De regeling 
‘Van groot naar beter’ is voor ouderen die 
een groot huis hebben en kleiner kunnen 
wonen. Zij kunnen naar een kleinere 
woning verhuizen.  
 
Wooncoaches  
Verder kunnen ouderen contact opne-
men met een ‘wooncoach’. Zij geven in-
formatie en advies over uw woonsituatie. 

Voor een gratis huisbezoek kunt u con-
tact opnemen met het !Woonteam in uw 
buurt via telefoonnummer 020 52 30 130. 
 
Ouderenhuisvesting 
Amsterdam verbetert de voorwaarden 
voor ouderenhuisvesting. Samen met 
ouderen, woningcorporaties, zorgaan-

bieders en andere partijen die zorgen dat 
ouderen goed kunnen blijven wonen. 
Met aandacht voor individueel zelfstan-
dig wonen, wonen in zorghuisvesting en 
samen zelfstandig wonen, bijvoorbeeld 
in ‘seniorenhofjes’. 
 
www.amsterdam.nl/ouderenhuisvesting

‘Het was wel even  
wennen zonder auto’



Straks een echt rondje om de plas
 Stadspark  Het Gaasperpark bestaat 40 jaar 
en wordt flink aangepakt. Bewoners en ge-
bruikers denken daarover mee.

Gaasperplas

Er moet plek zijn voor cultuur, sport en 
natuur en recreatie. Bewoners en organi-
saties hebben een ‘concept structuur-
schets Gaasperpark’ gemaakt.  
 
Rust en ruimte 
Na 40 jaar zijn groot onderhoud en ver-
nieuwing van het park nodig. Ook moe-
ten de kosten voor beheer en onderhoud 
omlaag. Omwonenden en gebruikers van 
het park waarderen de rust en ruimte. Zij 
willen graag een divers aanbod van voor-
zieningen. Dat kan nieuwe bezoekers 
aantrekken. In het park zijn gebieden aan-
gewezen voor natuur, sport en recreatie.  
 
Meedenken  
Met een Meedenkgroep van omwonen-

den, gebruikers en organisaties is gepraat 
en nagedacht over de inrichting van ver-
schillende gebieden in het park. Buurtbe-
woner Jan Brandenbarg (70) werkte als 
lid van de Meedenkgroep mee aan de 
structuurschets. “Beter vooraf meeden-
ken dan achteraf mopperen”, zegt hij.  
 
Stadspark 
In de structuurschets is ruimte voor na-
tuur, groen en dieren, plek voor 
(water)sport, een stadsstrand voor fami-
lies, een klimbos en amfitheater en een 
nieuw wandel-, fiets- en ruiterpad. Bran-
denbarg: “Er kan echt een rondje Gaas-
perplas worden gemaakt. We willen 
graag dat het een groot stadspark wordt. 
Wij menen dat we een evenwicht heb-
ben gevonden tussen verschillende be-
langen: natuur en cultuur, sport en 
recreatie, en commercie. We willen best 
meedenken over het beheer van de gebie-
den in het park. Ik kijk uit naar het mo-

ment dat het woord ‘concept’ van het pa-
pier verdwijnt.” 
 
Besluitvorming  
Yvonne van Kessel begeleidt als omge-
vingsmanager namens de gemeente het 
vernieuwingsproces. “De structuur-

schets wordt voor de zomer voorgelegd 
aan Amsterdammers, zodat zij hun me-
ning kunnen laten horen. De planning is 
dat in 2021 gestart wordt met de vernieu-
wing van het Gaasperpark.”  
 
www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas

Buurtbewoner Jan Brandenbarg dacht mee over het park  |  Foto Renata Chede

3    Amsterdam  | maart 2019

Meepraten over klimaatneutrale stad
 Leefbare stad   In 2050 moet Amsterdam een klimaatneutrale stad zijn. Dit betekent 
dat we van kolen, olie en gas voor 100 procent overgaan op schone energie. Zo blijft 
de stad leefbaar voor iedereen. Ook in de toekomst. De gemeente werkt samen met 
Amsterdammers om dit voor elkaar te krijgen. U kunt ook meedoen en meepraten.

 17e editie   Op zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag. Jaarlijks worden 
door het hele land ludieke schoonmaakacties georganiseerd. Ook Amsterdammers 
gaan aan de slag en steken de handen uit de mouwen voor een buurt zonder zwerfval.

Duurzaam

Iedereen weet het: het klimaat veran-
dert, de temperatuur stijgt. Dit komt 
voor een groot deel door de uitstoot van 
CO2. Om de temperatuur minder snel te 
laten stijgen, moeten landen en steden 
wereldwijd minder CO2 uitstoten. Ook 
onze stad en de bewoners. 
 
Klimaatneutraal 
Om in 2050 klimaatneutraal te zijn 
moet er veel gebeuren. Er zijn verande-
ringen nodig in gebouwen, verkeer, op-
wekken van elektriciteit, industrie en de 
haven. Ook de gemeente zelf gaat kli-
maatneutraal werken. 
 
Routekaart 
De gemeente heeft de belangrijkste doe-
len en acties opgeschreven in de ‘Route-
kaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050’. 
Hierin staat wat nodig is om als stad kli-

Rommel op straat vindt niemand fijn. 
Samen opruimen is een leuke en snelle 
manier om uw buurt schoon te maken. 
Een opgeruimde omgeving is nu een-
maal aantrekkelijker om in te wonen, te 
spelen en te werken. Samen iets doen 
voor de buurt zorgt voor meer verbon-
denheid en verhoogt een positieve en 
veilige sfeer.  
 
Schoonmaakduik Sloterplas 
1 van de vele initiatieven is het schoon-

maatneutraal te worden. Dit jaar kunt u 
in alle stadsdelen meepraten. Over hoe 
we deze doelen samen kunnen bereiken. 
Zo wordt de routekaart van alle Amster-
dammers. Aan het eind van 2019 wordt 
deze routekaart aangeboden aan de ge-
meenteraad. 
 
Samen 
De routekaart is een begin. Een voorstel 
om met u, bewoners en ondernemers, in 
gesprek te gaan. Iedereen kan bijdragen. 
Een klimaatneutrale stad lukt alleen als 
iedereen goed samenwerkt. Elke Am-
sterdammer kan ideeën aandragen. Met 
de buurt, straat, of organisatie. Per stads-
deel komt er een klimaatakkoord, 
waarin alle afspraken worden vastge-
legd. Het college heeft 150 miljoen euro 
extra begroot voor duurzame initiatie-
ven. Veel Amsterdammers zijn al goed 

bezig. Met elkaar maken we Amsterdam  
kli maatneutraal. 
 
Zelf doen 
Naast meepraten, kunt u veel zelf doen 
om de CO2-uitstoot te verminderen. 
Bijvoorbeeld het aanpassen van uw 
eigen huis. Hiervoor kunt u een energie-
advies aanvragen. Dit is vaak gratis, of 
bijna gratis. En er zijn verschillende sub-
sidies beschikbaar. Des te sneller de stad 

klimaatneutraal is, des te aangenamer 
voor iedereen.  
 
Meer informatie 
Kijk op de website waar en wanneer u 
mee kunt denken en praten. Zowel  
offline en online. Daarnaast vindt u veel 
tips om zelf de uitstoot van CO2 te ver-
minderen. 
 
www.amsterdam.nl/klimaatneutraal

Zwerfafval prikken op de Landelijke Opschoondag

maken van de bodem van de Sloterplas. 
Duikteam Manta is al jaren van de partij. 
Op de bodem van de Sloterplas komt het 
team veel plastic en ander afval tegen. Op 
zondag 24 maart om 11 uur duiken ze 
vanaf de Oostoever de plas in om dit op 
te ruimen.  
 
Doe ook mee 
Wilt u ook zorgen voor een schone stad 
en hebt u een goed idee voor een op-
schoonactie in uw buurt? Meld u dan aan 

via de website. Aansluiten bij een be-
staande activiteit kan ook.  

www.amsterdam.nl/opschoondag

Schoon

Foto Madeleine Kleinstra
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Dansen

... nog meer dansen in Amsterdam

Dansen is gezond. U beweegt alle spieren 
en maakt heerlijk het hoofd leeg. Het 
hart wordt er sterker van en de bloed-
somloop verbetert. Of u nou jong bent of 
ouder. Of het nou voor een feest is, of 
voor de lol: dansen kan altijd en overal. 
Het is de simpelste manier van bewegen; 
u volgt de muziek en dan gaat het eigen-
lijk vanzelf.  
 
Dansen maakt gelukkig. De herse nen 
maken stoffen aan waar u zich beter van 
gaat voelen. Dansen kan alleen, maar ook 
gezellig samen. Als u danst komt u onder 
de mensen en maakt u makkelijk nieuwe 
vrienden. Kortom: van dansen wordt u 
blij. 
 
Meer bewegen voor Ouderen 
Ook voor ouderen is dansen erg goed. Ie-
dereen kan op zijn eigen niveau mee-
doen. Het is goed voor de botten. En 
door de zijwaartse bewegingen ook voor 
gewrichten. Zo lang mogelijk fit blijven 
is erg belangrijk. En de contacten met an-
deren zijn goed om eenzaamheid tegen 
te gaan. Meer Bewegen voor Ouderen or-
ganiseert ook sportieve activiteiten. De 
activiteiten hebben niet alleen een spor-
tief maar ook een sociaal karakter. 

 Bewegen   Overal in de stad wordt gedanst. In 

disco’s, maar ook in huiskamers, sportcentra 

en buurthuizen. Voor veel Amsterdammers is 

het een fijne manier om te bewegen.

Voetjes van de vloer

Meestal wordt er na de les samen een kop 
koffie gedronken. Mensen raken met el-
kaar bevriend. Alle docenten hebben een 
speciale opleiding voor het lesgeven aan 
ouderen. 
 
Internationaal Volksdansen 55+ 
Elke dinsdag komt een groep enthousias-
telingen bij elkaar op de Garstkamp. 

Sumba 55+
 Noord   In Buurtcentrum de Meeuw op de Motorweg 
300 wordt elke dinsdagochtend gedanst op de zwoele 
klanken van Latijns-Amerikaanse muziek. Deze sum-
balessen zijn speciaal gemaakt voor ouderen vanaf 55 
jaar. De docenten zijn gespecialiseerd in bewegen voor 
ouderen. Iedereen kan meedoen op zijn eigen niveau. 
Aanmelden is niet nodig. Voor 12,50 euro per maand. 
www.mvbo-amsterdam.nl

Stijldansen
 Oost   Piet en Ingrid Wijnands organiseren elke zondag 
een dansmiddag in Het Parkhuis voor iedereen vanaf on-
geveer 55 jaar. Ingrid zorgt voor de inwendige mens en 
Piet voor de muziek. U kunt uw eigen muziek meene-
men. Toegang is gratis. Meer informatie: Piet Wijnands: 
06 2460 0670 en Ingrid Wijnands: 06 4509 1443. Elke 
zondagmiddag in Het Parkhuis, Anfieldroad 110. 
www.dynamo-amsterdam.nl

Volksdansen
 West   Danshuis Zajednica is een begrip in Amsterdam. 
Het danshuis werd opgericht in 1959, en groeide uit tot 
Nederlands grootste volksdansorganisatie. Er wordt nog 
steeds gedanst op alle niveaus. Er zijn cursussen, work-
shops en inloopavonden. Het dansen is in de aula van 
het Huygenscollege, 2e Constantijn Huygensstraat 32. 
Een introductiecursus van 10 lessen kost 30 euro. 
www.zajednica.nl

Jazzballet
 Zuid   Op dinsdag kunnen beginners en gevorderden 
zich heerlijk uitleven op goede muziek met een beat. 
Werken aan de conditie en tegelijk danspassen oefenen. 
Ook is er ruimte voor improvisatie. Docente Gerry 
Wisman is een danseres met ruim 50 jaar dans- en les-
ervaring. Dinsdag 17.00-18.00 uur, kosten 2 euro. Huis 
van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2.  
www.huisvandewijklydia.nl/activiteiten

Geluksdisco
 Nieuw-West   Op de Burgemeester de Vlugtlaan 125 
worden mensen gelukkig van de Geluksdisco. Vrijwil-
lige ‘Gelukschefs’ organiseren daar discoavonden voor 
buurtbewoners. Met dj’s en muzikanten uit de buurt. 
Iedereen is welkom. Leeftijd, afkomst, inkomen en reli-
gie spelen geen enkele rol. Toegang is 2 euro. Ze zijn op 
zoek naar nieuwe Gelukschefs die in 2019 de Geluk-
disco willen voortzetten. www.facebook.nl/geluksdisco

Mensen die van dansen houden. In de 
cursus ‘Internationaal Volksdansen’ 
maken zij kennis met veel verschillende 
dansen. Want dansen gebeurt overal ter 
wereld, en elk land heeft zijn eigen dan-
sen. Een mooie Israëlische dans is totaal 
anders dan een Amerikaanse mixer, an-
ders dan een Roemeense stampdans of 
een virtuoze Russische dans. Ook de po-

pulaire Country-Linedance maakt deel 
uit van het programma.  
 
Internationaal Volksdansen 55+ is elke 
dinsdag van 9.15 tot 10.45 uur in Bejaar-
denhof Garstkamp op de Garstkamp 32. 
Het kost 8,25 euro per maand. Meer infor-
matie op de website of bel 020 886 1070.  
www.mvbo-amsterdam.nl

Foto Annemiek Tigchelaar

Foto Frank Lucas Foto L. C. J. KortFoto Tilroe Otte

Dansje Wagen
 Centrum   ‘Dansje Wagen’ is de dansavond in het Crea 
Café van de UvA. Voor iedereen die houdt van dansbare 
muziek. Hits van nu, maar ook uit de jaren 90 en 00. 
Ook niet-studenten zijn van harte welkom. De vol-
gende dansavond is op 16 maart van 23.00 tot 3.00 uur 
op de Nieuwe Achtergracht 170. De toegang is gratis. 
www.crea.nl

Foto Roos Trommelen

Foto Roos Trommelen
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Parkeren

Taallessen

‘Had ik maar eerder leren lezen en schrijven’

‘Ik lees nu boeken en ga naar de bibliotheek’  |  Foto Marlise Steeman

Parkeren in de stad wordt duurder. In het 
centrum betalen bezoekers straks 7,50 
euro per uur. Nu is dit nog 5 euro. Het 
stadsbestuur wil de binnenstad voor een 
groot deel autoluw maken. Verhoging 
van de parkeertarieven helpt hierbij.  
 
Ruimte 
Er is meer behoefte aan groen en plekken 
om te spelen. Parkeren op straat kost veel 
ruimte. Om de stad leefbaar te houden 
moeten bezoekers en Amsterdammers 
het openbaar vervoer meer gebruiken. En 
natuurlijk de fiets. 
 
Noodzakelijk  
Vooral de binnenstad lijdt onder het ver-
keer. De smalle straten zijn niet gemaakt 
voor de auto. Daarom gaan juist daar de 
parkeertarieven omhoog. Een verhoging 
waar niet iedereen blij mee zal zijn, maar 
die wel nodig is. Ook in andere stads-
delen gaan de tarieven omhoog. Tegelijk 
wordt de kortingsregeling voor  bezoe-
kers van bewoners uitgebreid. 
 
Investeren in bereikbaarheid 
Het parkeren levert elk jaar zo’n 200 mil-

joen euro op. 32 miljoen gaat op aan de 
kosten voor controles op straat. Het 
overgrote deel wordt gestort in het mobi-
liteitsfonds. Dit geld is voor verbetering 
van het wegennet en de openbare 
ruimte. Dus ook voor speelplekken en 
groen. 
 

Nieuwezijds Voorburgwal 
Het autoluw maken van de Nieuwezijds 
Voorburgwal Zuid is zo’n project dat 
wordt betaald uit het mobiliteitsfonds. 
Daar komt meer ruimte voor tram, fiets 
en voetganger. Ter hoogte van de Postze-
gelmarkt komt een parkje met bomen en 

een fontein. Dat wordt een speelplek 
voor kinderen en het regenwater wordt 
beter opgevangen. Zo komen de op-
brengsten van parkeren uiteindelijk de 
leefbaarheid van de buurt ten goede.  
 
www.amsterdam.nl/nieuwezijds

Als jongen had Gingnagel vaak last van 
bronchitis en longontsteking. Daardoor 
kon hij vaak niet naar school. De leer-
krachten besteedden daar geen aandacht 
aan en zetten hem achterin de klas. Ging-
nagel: “Mijn ouders hadden een druk be-
drijf en konden ons niet helpen met 
school. Zij letten ook niet op wat we aten. 
Ik was dik en werd nagekeken op straat. 
En dan kon ik ook nog eens niet lezen of 
schrijven. Daar schaamde ik me voor. Een 
meisje mee uit vragen durfde ik niet.” 
 
Verbergen 
Na school ging Gingnagel aan de slag bij 
de Sociale Werkplaats, dat is nu Pantar. 
Hij repareerde elektronische apparaten. 
Daarna werd hij beheerder van parkeer-
garages. Gingnagel: “We moesten alles 
bijhouden. Nieuwe kaartjes en storingen. 
Aan het eind van de dag zetten we dat in 
een dagrapport. Ik durfde niet te zeggen 
dat ik niet goed kon schrijven. Bang dat 
ze me uit zouden lachen. Of dat ik mijn 
baan kwijt zou raken. Ik zorgde altijd dat 
een collega het dagrapport schreef. Ik was 
de hele dag bezig om te verbergen dat ik 
niet kon schrijven. Dat gaf veel stress. Ik 
ging slecht eten, veel en vet. Ik woog 160 
kilo. Uiteindelijk ontdekte een collega 

mijn geheim. Hij vertelde me dat er les-
sen zijn voor volwassenen die willen 
leren lezen en schrijven.” 
 
Met kleine stapjes vooruit 
“Die eerste les vond ik heel spannend. Ik 
ben zoveel gepest, ik durfde geen letter 
op papier te zetten. De juf nam alle tijd 
voor mij. Met kleine stapjes ging ik voor-
uit. Ik pakte mijn overgewicht aan en 
ging naar de diëtist. Ik ben 65 kilo afge-
vallen en heb nu een normaal gewicht. Ik 
kan nu zelf brieven schrijven, formulie-
ren invullen en e-mails versturen. Ik lees 
en ga naar de bibliotheek. Ik heb cursus-
sen gedaan en heb nu leuker werk. Daar 
ben ik zo blij om! Vaak denk ik ‘had ik 
maar eerder leren lezen en schrijven’.” 
 
Laaggeletterd 
Laaggeletterde mensen hebben moeite 
met lezen, schrijven, rekenen en omgaan 
met computers. 1 op de 5 Amsterdam-
mers is laaggeletterd. Mensen die niet 
kunnen lezen, krijgen vaak problemen 
met hun gezondheid. Belangrijke infor-
matie op bijsluiters van medicijnen kun-
nen zij niet lezen of begrijpen. Dat geldt 
ook voor de etiketten in de supermarkt. 
Zo eten ze ongemerkt veel suiker en vet 

en worden te dik. Met grote kans op ge-
zondheidsproblemen zoals versleten 
knieën of suikerziekte.  
 
Taallessen 
De gemeente biedt gratis taallessen aan, 

speciaal voor Amsterdammers die beter 
willen lezen, schrijven en praten. Ga 
naar de website of bel 020 252 6008 voor 
meer informatie en aanmelden. 
 
www.amsterdam.nl/taal

 Zelfvertrouwen   Dicky Gingnagel (49) was laaggeletterd. Hij leerde 
lezen en schrijven toen hij al volwassen was. Hij kreeg zelfvertrouwen, 
leeft gezonder en is van zijn overgewicht af. “Ik lees nu zelf wat er op 
de etiketten in de supermarkt staat. Ik hoef anderen niet meer om 
hulp te vragen.”

 Autoluw  In april gaan de parkeertarieven om-

hoog. Dit gebeurt om de stad leefbaar en be-

reikbaar te houden. Het geld gaat naar open- 

baar vervoer, wegen, speelplekken en groen.

Met uw geld blijft de stad bereikbaar

Parkeren op straat kost veel ruimte
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Interview

‘Ik zorg dat de tatoeëerders begrijpen 
waarom ze zo moeten werken’

Op een vrieskoude winterochtend stapt 
hygiëne-adviseur Suzanne Blom een 
gloednieuwe tattoo- en piercingstudio op 
het Rokin binnen. De studio is prachtig 
ingericht, met vitrines vol glanzende, mo-
derne sieraden. “Ja, ik ben heel trots, maar 
het heeft lang geduurd om dit pand te 
mogen huren”, zegt eigenaresse Sharon 
(48). Zij loopt al lang mee in het wereldje.  
 
Hygiënischer dan tandarts  
Amsterdam telt zo’n 200 studio’s - voor 
tatoeage, piercing en permanente make-
up - met een vergunning van de GGD. 
Een vergunning is 3 jaar geldig. Daarna 
wordt de shop opnieuw gecontroleerd. 
Blom vertelt: “Er is veel veranderd. Het is 
nu heel normaal om hygiënisch te wer-
ken. Ja, ze werken soms hygiënischer dan 
een tandarts. Ondernemers zijn wel vaak 
zenuwachtig als ik kom. Ik stel ze dan 
eerst op hun gemak.” 
 
Dure apparaten 
Het weerzien van de vrouwen is harte-
lijk. Ze kennen elkaar al lang. Sharon, een 
elegante vrouw met mooie piercings en 
tatoeages, laat haar bedrijf zien. Achterin 
staan de stoelen voor het zetten van de 
tatoeages. Daarachter een scheidings-
wand waarachter piercings worden 
gezet. Sharon vertelt: “Suzanne is een 
leuke vrouw die goed meedenkt. Ik vind 
hygiëne ontzettend belangrijk. Ik stop er 
veel geld en tijd in. Deze apparaten hier 
kosten zo’n 4.000 euro per stuk. Ik wil 
het graag goed op orde hebben.” 
 
Handschoenen  
Terwijl Sharon vertelt over haar shop gaat 
Blom aan het werk. Ze trekt lades open, 
bekijkt flessen met ontsmettingsmiddel 
en inspecteert dozen met handschoenen. 
Ze stelt veel vragen. Waarom doe je het 
zo? Waar is dit voor? Blom zegt: “Dat 
helpt, zo worden mensen zich beter be-
wust van hoe ze werken. Ook leg ik alles 
rustig uit. Zodat ze het ook echt begrij-
pen.” Ze kijkt ook altijd mee tijdens het 
zetten van een tattoo of piercing. 
 
Werken met bloed  
Blom, ook inspecteur hygiëne van seks-

bedrijven en inspecteur kinderopvang, is 
verpleegkundige en pedagoog. “Dat is 
handig, ik weet hoe je mensen het beste 
aanspreekt en kunt overtuigen. Niet met 
het vingertje wijzen, dat werkt averechts. 
Ik denk juist mee. Dat maakt het werk 
ook leuk. Elke ondernemer is weer an-
ders. En het is heel simpel, want nié-
mand wil ziek worden of iemand ziek 
maken. Ze werken met bloed, dat geeft 
een groot besmettingsgevaar. Daarom 
moéten ze wel hygiënisch werken.” 
 
Zakjes met elastiekjes  
Blom komt zakjes tegen met steriele on-
derdelen van piercings. Zij zijn met elas-
tiekjes gebundeld. Blom zegt: “Dat 
elastiek beschadigt de zakjes. De elastiek-
jes moet eraf en de zakjes moeten naast 
elkaar liggen, niet op elkaar. Sharon ant-
woordt verschrikt: “Dit is inderdaad niet 
de bedoeling. Ik zorg dat het morgen 
meteen in orde is.” De rest is helemaal 
goed. Het schoonmaakmiddel, de alco-
hol, de handschoenen, de cupjes en de 
naalden. Blom vertelt: “Ik schrijf alles op 
en dat komt in een rapport of een verbe-

terlijst. Pas als de zaak op orde is, krijgt 
een ondernemer een vergunning.”  
 
Ik kom overal  
“Het leukste vind ik als mensen echt be-
grijpen wat ze moeten doen en waarom, 
en gemotiveerd raken. En ik kom in aller-
lei uithoeken van de stad, van privéseks-

clubs tot alternatieve kinderdagverblij-
ven. Ik vind het ook mooi dat ik bijdraag 
aan het voorkomen van nare ziektes.” 
Dan vertrekt ze weer, naar een seks- 
bedrijf waar eerder gaten zaten in de  
matrashoezen. “Eens kijken of ze dat 
verholpen hebben”, zegt ze. En daar gaat 
ze, op haar fiets, de vrieskou in.

‘Tatoeëerders nemen hygiëne heel serieus’
 Goede wil  Suzanne Blom (52) van de GGD 
inspecteert de hygiëne in tatoeage- en 
piercingstudio’s en seksbedrijven. “De 
meeste ondernemers zijn van goede wil. 
Zij nemen de regels heel serieus.”

Hoe het allemaal begon  
1955 Tattoo Peter opent de allereerste tatoeagestudio in de Sint Olofssteeg. 
1979 Henk Schiffmacher begint zijn tattooshop aan de Oudezijds Voorburgwal. 
1980 8 Amerikaanse soldaten lopen Hepatitis B op na een bezoek aan Tattoo 
Peter.  
1982 GGD gaat controleren en schrikt enorm. De tatoeëerders en de GGD 
slaan de handen ineen. Ook door de komst van hiv. Ze pakken de hygiëne 
grondig aan.  
1987 Amsterdam krijgt als eerste stad wettelijke hygiëneregels voor tatoeëren 
en piercen.  
2007 Landelijke regelgeving wordt van kracht. De GGD geeft vergunningen af 
voor 3 jaar.  
2018 Amsterdam telt circa 200 studio’s met vergunning. Meerdere  
GGD-inspecteurs zijn actief. 
2019 Er komt een Europese norm voor tatoeëren.

Suzanne Blom: “Sharon werkt altijd goed mee”

Onderdelen van tatoeermachines
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Verkeer

Snorfietsers naar de rijbaan
 Veiligheid  Vanaf 8 april 2019 moeten snor-
fietsers binnen de ring A10 op de rijbaan rij-
den. Vanaf die dag moeten zij ook een helm 
dragen. Door deze maatregel moet de door-
stroming op de fietspaden verbeteren. Ook 
moet het verkeer veiliger worden.

Het wordt steeds drukker op de smalle 
Amsterdamse fietspaden. Dat levert ge-
vaarlijke situaties op, voor fietsers en 
snorfietsers. De gemeente neemt maat-
regelen om de bereikbaarheid en de vei-
ligheid in de stad te vergroten. 1 van die 
maatregelen is het verplaatsen van de 
snorfiets naar de rijbaan. De maatregel 
geldt voor alle snorfietsen, alle scooters 
met een blauwe kentekenplaat. Snorfiet-
sers rijden dan ook op de rijbaan maxi-
maal 25 kilometer per uur. 
 
Ring A10 
De nieuwe regel geldt voor bijna alle stra-
ten binnen de ring A10. Op veel plekken 
rijden snorfietsers daar nu al op de rij-
baan, tussen de auto’s. Alleen op brom-
fietspaden (waar ook bromfietsers 
rijden) en in een paar drukke straten 
moeten snorfietsers op het fietspad blij-
ven. Buiten de ring A10 verandert er 
niets. Daar rijden snorfietsen op het 
fietspad. Het is wel veiliger om altijd en 
overal een helm te dragen.  

 
Verkeersborden 
Er komen borden en tijdelijke wegmarke-
ringen. Die zorgen dat snorfietsers precies 

weten waar ze de rijbaan op moeten. Ver-
keersregelaars wijzen snorfietsers de eer-
ste 2 maanden de juiste weg. Er komen ook 

borden die automobilisten erop wijzen dat 
snorfietsers op de rijbaan rijden.  
www.amsterdam.nl/snorfiets

“Het mooiste stukje om te snorren vind 
ik het gedeelte bij de RAI en langs het 
Amstelpark. Op die route heb je een 
breed en rustig fietspad langs de snelweg 
en er zijn weinig stoplichten. Heerlijk is 
dat om te rijden. En een veilige route. 
Maar ja, het blijft een scooter. Als je aan 
het verkeer deelneemt, neem je áltijd een 
risico. Je bent nu eenmaal kwetsbaar op 
een scooter. Ik koos een halfjaar geleden 
bewust voor een scooter. In Amsterdam 
ben je dan sneller van A naar B dan met 
een auto. En je hebt niet zo’n gedoe met 
parkeren. Maar ik zie er wel tegenop om 
met de scooter op de rijbaan te rijden. Ik 

ben bang dat automobilisten achter me 
gaan hangen. Dan voel ik me opgejut. Ik 
snap dus dat het dragen van een helm 
verplicht wordt.” 
 
Veiliger 
“Ik kan me wel voorstellen dat de fiets-
paden veiliger worden als de scooter ver-
huist. De fietspaden zijn vaak smal en 
het is soms dringen daar. Maar ja, wat mij 
betreft mogen die fietsers zélf ook wel 
wat beter gaan fietsen. Die houden zich 
vaak niet aan de regels. Het zou mooi zijn 
als dat ook eens wordt aangepakt.”

Charlene Hoogervorst  

‘Ik snap dat het dragen van een 
helm verplicht wordt’

Carla de Wit uit Noord kan prima leven 
met snorren op de rijbaan. “Sterker nog: 
ik blijf er wellicht lánger door leven. 
Want hoe die fietsers tegenwoordig fiet-
sen… Appen, bellen, oordopjes met mu-
ziek, fietsen zonder licht, ze kijken niet 
op of om. En heel veel fietsers fietsen 
door rood. Ik heb ook een fiets hoor. 
Maar ik fiets dus nóóit door rood. Nou ja, 
mocht het toevallig eens voorkomen dat 
er écht geen verkeer te bekennen is, kan 
het ook mij wel eens gebeuren. Maar in 
principe niet.” 
 

Altijd een helm op 
“Dat ik mijn helm op sommige stukken 
niet op hoef, maar op andere plekken wel 
op moet, daar snap ik niets van. Want die 
helm moet dan alleen op als er een fietspad 
naast de weg is. Maar is er geen fietspad, 
dan hoeft die helm dus niet op. Dus als ik 
met de snorfiets naar café Nol ga, waar ik 
werk, moet ik in Noord en Oost wél een 
helm op, en op de grachten en in de Jor-
daan hoeft het niet. Zodra die snorfiets het 
begeeft ga ik aan de brommer. Dan is het 
gewoon simpel: áltijd een helm op.”

Carla de Wit  

‘Snorren op de rijbaan: daar ben 
ik blij mee’

Foto Marco Keyzer

Naar de rijbaan met helm



Amsterdamse Bos 85 jaar
Reden voor een feestje. Laat uw mooiste foto van het Bos, liefst met een verhaal erbij, 
zien op de tentoonstelling ‘85 jaar Amsterdamse Bos’ in de Boswinkel. Vanaf het 
Rijksmuseum is het maar 20 minuten fietsen naar het Bos. Een groene parel aan de rand 
van de stad. Er is van alles te doen. Of u nu komt voor inspanning of ontspanning. 
www.amsterdamsebos.nl

Foto: Marijke Mooy

Foto: Marijke Mooy

16 maart + 7 april
Karper viswedstrijd op de Bosbaan

31 maart
Voorjaarswandeling met de boswachter

Eind maart / begin april
Hanami Matsuri: 

picknicken onder de 
bloeiende kersenbomen

25 mei
Nachtrondvaart door het bos, 

met ontbijt

Elk jaar meer dan 300 activiteiten. Kijk voor alle 
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Feest



Het leukste Bos 
viert feest
Het Amsterdamse Bos werd vanaf 
1934 aangelegd als een nieuw, sociaal 
bos voor álle Amsterdammers. In de 
polders ten zuiden van de stad. 85 jaar 
later is het Bos niet meer weg te den-
ken. Bijna iedere Amsterdammer is er 
wel eens geweest. Elk jaar verwelkomt 
het bos ruim 6 miljoen bezoekers.

In 1928 besloot de gemeenteraad 
tot de aanleg van een natuurgebied 
van bijna 1000 hectare. De beroemde 
Amsterdamse schrijver, onderwijzer en 
natuurbeschermer Jac. P. Thijsse had de 
gemeenteraad overtuigd met zijn cam-
pagne voor meer groen in en bij de stad. 
Het moest een bos worden voor alle 
lagen van de bevolking, ‘ter ontspanning 
en ontmoeting’. Ook voor bewoners die 
geen geld hadden voor een dagje naar 
het strand of naar het Gooi.

Bos moest snel groeien 
Ideeën voor het ontwerp kwamen uit 
Duitsland en Engeland. In Duitsland 
werden parken ontworpen waar mensen 
‘zomaar’ op het gras gingen zitten en 
picknicken. Hoofdontwerpers Jakoba 
Mulder en Cornelis van Eesteren vonden 
een goede mix van parklandschap en 
mogelijkheden voor ontspanning en 
recreatie. Hun hulp was nodig om van 
het kale poldergebied een vruchtbaar 
gebied te maken. Samen zorgden zij 
inderdaad voor een snel en prachtig 
resultaat. Het Bos werd een groot succes. 

Bos lijkt stiekem groter 
Een groot deel is ontworpen in de  
Engelse landschapsstijl met een natuur- 
lijke sfeer. Vanaf de Heuvel is dat goed 
te zien. Glooiende weiden, kleine 
groepjes bomen, bochtige sloten, hoge  
bruggetjes en ronde bosranden. Deze 
kromme lijnen en ‘verdwijnpunten’  
zorgen dat het Bos groter lijkt dan het is.

Zonder crisis geen Bos 
De aanleg van het Bos startte met de 
Bosbaan in 1934. In de jaren 30 was 
de crisis uitgebarsten met een toren-
hoge werkeloosheid tot gevolg. Het 
Boschplan, zoals het toen heette, bleek 
een goed werkverschaffings-project. Al 
helemaal omdat het Rijk een deel van 
de loonkosten betaalde. Tussen 1934 en 
1940 werkten er 20.000 mensen in het 
bos. Om zo veel mogelijk werkelozen 
te laten werken, moesten zij alles met 
de hand doen. Met kruiwagens en een 
schep, zwaar werk. 

Oorlogsjaren 
In de oorlog ging de aanleg van het Bos 
naar een laag pitje. De Duitsers gebruik-
ten het voor werkkampen. In de honger-
winter werd er veel hout gekapt door de 
hongerende stedelijke bevolking. Na de 
oorlog ging de werkverschaffing weer 
verder. Totdat aannemers het werk met 
grote machines overnamen. De laatste 
bomen zijn geplant in 1970, op de  
Nationale Boomplantdag.

Houten bruggetjes 
Het mooiste van het Bos is wel de afwis-
seling. Ook is er een groot netwerk van 
paden en waterwegen. En het Bos biedt 
veel mogelijkheden voor ontspanning, 
kijk naar de Grote Speelvijver en de 
Grote Speelweide. Omdat er zoveel  
water is, zijn er ook veel bruggen, wel 
116 stuks. Uniek zijn de 67 houten 
bruggen van de beroemde architect Piet 
Kramer van de Amsterdamse School. 
Geen van deze 67 bruggen is gelijk. 

Vos 
De natuur doet het ook goed. Het Bos 
herbergt heel veel soorten dieren zoals 
de vos, ijsvogel, ringslang, eekhoorn, 
buizerd, marter en diverse planten 
en bomen. Het landschap is als een 
mozaïek van nat en droog bos, grasland, 
riet en open water. Een uniek stukje 
natuur voor iedereen, en dat vlak bij de 
stad. Alle reden voor een mooi feest! 

1+ 2 juni 
Roeiwedstrijden op de Bosbaan

juni + juli
Fiets of wandel met de nieuwe 

bomenroute langs bijzondere bomen

Elke woensdag t/m 17 juli 
Peuters in het Wild,

start bij de Boswinkel

Hele zomer
Voorstellingen in de openlucht 

in het Bostheater

activiteiten op www.amsterdamsebos.nl/boskalender
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 Online  De plannen die het stadsdeel samen met bewoners en onder-
nemers heeft gemaakt zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur van 
Zuidoost. U kunt de plannen voor uw buurt nu online bekijken.

Stadsdeelbestuur

Alle bijeenkomsten, ontmoetingen en 
gesprekken tussen bewoners, onderne-
mers, partners en ambtenaren leveren 
inbreng op voor de gebiedsplannen. Dat 
gaat het hele jaar door. Dus het ophalen 
van inbreng voor de gebiedsplannen voor 
2020 is alweer begonnen. 
  

en andere plekken waar bewoners en on-
dernemers samenkomen. Er zijn meer 
dan 800 gesprekken gevoerd. Ook wer-
den buurtwandelingen georganiseerd 
waar bewoners konden laten zien wat er 
beter moet.  
 
Activiteiten 
In de zomermaanden is al die informatie 
verwerkt. In oktober waren er bijeen-
komsten waarin ambtenaren en bewo-
ners samen keken hoe van al die 
informatie goede plannen gemaakt kon-
den worden. De opgehaalde informatie is 
zoveel mogelijk opgenomen in de ge-
biedsplannen van 2019. Die geven per 
gebied een overzicht van activiteiten die 
in 2019 extra worden uitgevoerd om de 
wijken veiliger, schoner en leefbaarder te 
maken. Buurtbewoners, ondernemers, 
organisaties en het stadsdeel voeren de 
activiteiten uit.  
 
Extra aandacht 
Het gebiedsplan is geen lange lijst van 
wat er allemaal in het gebied gebeurt, 
maar een overzicht van onderwerpen die 
dit jaar extra aandacht krijgen. 
 
De gebiedsplannen zijn te vinden op 
www.amsterdam.nl/zuidoost 

Gebiedsplannen voor 2019

800 gesprekken 
In 2018 is er nog een schepje bovenop ge-
daan. In juni zijn tientallen medewerkers 
van het stadsdeel, actieve bewoners en 
maatschappelijke partners op straat met 
bewoners in gesprek gegaan. De intervie-
wers bezochten ook kerken, buurthuizen 
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 Proef  Sinds eind januari ontvangt de 
gemeente op het stadhuis leerlingen  
uit groep 7 en 8 en het middelbaar be-
roepsonderwijs. Ze krijgen les van  
Stichting ProDemos en spelen het spel 
Democracity. 

Spel

Leren hoe democratie werkt

Door dit spel te spelen leren de kinderen 
spelenderwijs hoe democratie in de ge-
meente werkt. En wat er allemaal komt 
kijken bij het bouwen van een mooie 
stad. Het is een proef die loopt tot de 
zomer.  
 
Spelregels Democracity 
De leerlingen moeten samen een stad in-
richten. In groepjes richten ze verschil-
lende politieke partijen op. Elke partij 
kiest onderdelen die zij belangrijk vin-
den in een stad. Zoals woningen, sport-
faciliteiten, scholen, groen, 
brandweerkazernes en moskeeën. En ze 
kiezen op welke plekken in de stad die 
onderdelen moeten komen. 
 
Democratie 
Net als in het echt heeft geen enkele partij 
in zijn eentje de meerderheid. De groe-
pen moeten dus samenwerken. Ze over-
leggen met elkaar om hun onderdelen in 
de stad te kunnen plaatsen. Net zoals 
echte raadsleden en het college van bur-
gemeester en wethouders dat doen. En 
net als in de gemeenteraad stemmen de 
kinderen over alle voorstellen die er zijn 
gedaan. Dan wordt de stad ingericht. 
Daarna is er een gesprek met een raadslid. 
 
Initiatief uit de raad 
Voor de verkiezingen van 2018 nam de 

gemeenteraad een voorstel aan van alle 
partijen in de raad om scholieren op een 
leuke manier te laten ervaren hoe demo-
cratie in de praktijk werkt. Wethouder 
Moorman, toen nog raadslid en 1 van de 
initiatiefnemers, voert de opdracht van 
de gemeenteraad nu uit. Ze kijkt samen 
met de gemeenteraad, als proef, hoe De-
mocracity voor Amsterdamse school-
kinderen werkt. 
 
Scholen die belangstelling hebben en 
willen meedoen met de proef, kunnen 
een mail sturen naar de raadsgriffie: 
info@gemeenteraad.amsterdam.nl.

Woning voor kwetsbare groepen
 Tekort   De gemeente probeert voor 
kwetsbare Amsterdammers binnen 3 
maanden een huis te vinden. In 2018 
lukte dat bij 78 procent van de mensen. 
De achterstand is nu voor een groot deel 
ingelopen. 
 
Maar het huisvestingsprobleem is nog 
niet helemaal opgelost. Niet iedereen 
vindt op tijd een huis. Er is bijvoorbeeld 

nog een tekort aan huizen voor grote ge-
zinnen. En voor mensen die een speciale 
rolstoelgeschikte woning nodig hebben.  
 
Stad voor iedereen 
Amsterdam is een stad voor iedereen. 
Voor mensen die succesvol zijn, maar 
ook voor de kwetsbare Amsterdammers. 
Zonder steun redden sommige mensen 
het niet op de Amsterdamse woning-
markt. Daarom heeft de gemeente af-
spraken gemaakt met corporaties en 
zorgaanbieders. De afspraak is dat 30 
procent van alle huurwoningen wordt 
gereserveerd voor kwetsbare groepen.  
 
Passende woning  
Het gaat dan om mensen die dringend 
een woning nodig hebben vanwege soci-
ale of medische redenen. En om status-
houders. Mensen die niet in staat zijn 
zelf op tijd een passend huis te vinden. 
Deze mensen krijgen voorrang bij het 
vinden van een huis. Niemand krijgt in 
Amsterdam zomaar voorrang. De regels 
en toetsing zijn streng. Zo blijven er ook 
woningen beschikbaar voor de reguliere 
Amsterdamse woningzoeker.  
 
Ook in de toekomst 
Het stadsbestuur vindt dat kwetsbare 
mensen niet de dupe mogen worden van 
de moeilijke Amsterdamse woning-
markt. Amsterdam blijft zich inspannen 
om voor alle kwetsbare groepen op tijd 
een huis te vinden. Met ondersteuning 
en zorg op maat. Ook in de wijk. Zo 
wordt voorkomen dat problemen verer-
geren en mensen dakloos worden.  
 
www.amsterdam.nl/kwetsbaregroepen
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Onderwijs

Bekendmakingen

 Leren hoe te leren   Openbare basisschool We-
reldwijs is sinds kort een Excellente School. 
Dat betekent dat de school goed onderwijs 
biedt. En dat de school uitblinkt in een eigen, 
zelfgekozen profiel. Directeur Paula Hoon-
hout is blij: “Het is een groot compliment aan 
mijn team.”

Wereldwijs is Excellente School

Bij Wereldwijs is leren over leren belang-
rijk. Bij alles wat de kinderen leren, spre-
ken de leerkrachten en leerlingen met 
elkaar af wanneer het goed is. Die afspra-
ken heten succescriteria. De kinderen 
leren om zichzelf te beoordelen. Als ze iets 
goed kunnen, zijn ze expert. De leerkrach-
ten zorgen er ook voor dat de leerlingen 
weten wat de volgende stap is in hun leer-
proces. Op Wereldwijs zitten zo’n 350 
kinderen. Hun ouders komen uit 38 ver-
schillende landen. Veel ouders hebben 

doorgeleerd, maar sommige ouders had-
den niet de kans om naar school te gaan.  
 
Mooie fout 
Directeur Paula Hoonhout: “Kinderen 
leren hier hóe ze kunnen leren. Daar 
hebben ze hun hele leven wat aan. We 
willen graag dat onze kinderen nieuws-
gierig zijn en vragen durven stellen. En 
dat ze weten dat het goed is om fouten 
maken, dan heb je het ten minste gepro-
beerd. Als een kind een fout maakt, zeg-
gen we: ‘Mooie fout! Hoe kun je daarvan 
leren?’. We zorgen ervoor dat kinderen 

zich veilig voelen op school, ze weten dat 
hun antwoord altijd meetelt. We beste-
den ook veel aandacht aan de leerhou-
ding. We noemen dat de ‘groei-mindset’. 
Het team van leerkrachten is zelf ook aan 
het leren. De kinderen weten waarmee 
we oefenen en helpen ons daarbij. De 
onderscheiding Excellente School is een 
groot compliment aan mijn team.” 
 
Beginner of expert 
Indira uit groep 5 en Lea en Comfort uit 
groep 8 vertellen hoe de aanpak werkt. 
Lea: “We helpen elkaar heel veel. De le-

raren helpen elkaar, de leraren helpen 
de kinderen en de kinderen helpen el-
kaar. We zijn een heel grote familie.” 
Comfort: “Als ik vastzit, vraag ik hulp.” 
Indira: “Ik ben beginner met klokkij-
ken. Ik oefen met een hulpmiddel, een 
grote klok. Met lezen ben ik expert. Ik 
help kinderen die het nog moeilijk vin-
den. In hun schrift schrijf ik op wat 
goed gaat en wat ze nog kunnen verbe-
teren. Bijvoorbeeld ‘meer oefenen met 
lange woorden’.”  
 
www.obs-wereldwijs.nl

Als u een goed idee hebt voor de buurt 
of als u iets wilt organiseren, neem dan 
contact op met de gebiedsmakelaar van 
de buurt. 
 
Gaasperdam Driemond 
■ Gein en Driemond: Marianne van Doorn, 

marianne.van.doorn@amsterdam.nl,  
tel. 06 2090 6096 

■ Holendrecht: Rizgar Parlak,  
r.parlak@amsterdam.nl,  
tel. 06 3808 1767 

Contactgegevens gebiedsmakelaars stadsdeel Zuidoost 
■ Reigersbos en Nellestein: Clementine Tjin, 

clemmy.tjin@amsterdam.nl,  
tel. 06 3044 4682 

 
Bijlmer Centrum  
■ Vogeltjeswei en Amsterdamse Poort:  

Janice Milan, j.milan@amsterdam.nl,  
tel. 06 1307 2483 

■ Venserpolder, F-buurt en D-buurt:  
Merrel Hoefdraad,  
m.e.hoefdraad@amsterdam.nl,  
tel. 06 1010 8861 

■ H-buurt: Paul Chin,  
p.chin@amsterdam.nl,  
tel. 06 20803546 

 
Amstel III/ArenAPoort 
■ Amstel lll: Monique Hofstede,  

m.hofstede@amsterdam.nl,  
tel. 06 1235 0572 

■ ArenAPoort: Rezgar Kadir,  
r.kadir@amsterdam.nl,  
tel. 06 1063 9968 

 

Bijlmer Oost 
■ E-buurt: Joan Simons,  

joan.simons@amsterdam.nl,  
tel. 06 2369 4154 

■ G- buurt: Enid Pieters,  
e.pieters@amsterdam.nl, tel. 06 1229 6795 

■ K-buurt: Sadhana Behari   
s.behari@amsterdam.nl,  
tel. 06 2328 8211 

 
Kijk voor meer informatie op  
www.amsterdam.nl/buurten

Blijf op de hoogte

Van links naar rechts: Indira, Lea en Comfort  |  Foto’s Marlise Steeman

Schooldirecteur Paula Hoonhout

 Vergunningen   Als u wilt weten of er in 
uw buurt een vergunning is aangevraagd 
of afgegeven, kijkt u op de website van de 
gemeente. Daar vindt u alle bekendma-
kingen. Dit zijn officiële berichten over be-
sluiten die voor u van belang kunnen zijn.  
 
Uw buren hebben een vergunning aan-
gevraagd om een boom te kappen. Of 
mensen in uw straat gaan hun huis gron-
dig uitbouwen. Dan wilt u waarschijnlijk 
op de hoogte blijven van die plannen. 
Bijvoorbeeld om bezwaar te maken als u 
het er niet mee eens bent.  
 
Website 
Op de website van de gemeente staat 
welke vergunningen zijn aangevraagd of 

afgegeven. De bijbehorende stukken 
kunt u lezen bij een stadsloket. Of opvra-
gen per e-mail. Dit laatste geldt voor be-
sluiten die door de stadsdelen worden 
genomen. Denk aan de omgevingsver-
gunning (bouw) of aan horeca- en evene-
mentenvergunningen. Voor de andere 
gevallen kunt u direct online een af-
spraak maken voor inzage.  
 
Alleen online 
Er bestaan 2 services waarbij u een be-
richt krijgt als er iets in uw buurt speelt. 
Zo hoeft u niet elke keer zelf te kijken. U 
kunt zich bijvoorbeeld aanmelden voor 
de e-mailservice van www.overheid.nl. 
Ook kunt u de omgevingsalert app 
downloaden op www.omgevingsalert.nl  

 
Stadsloket 
Als u geen computer hebt, kunt u de lijst 
met bekendmakingen inzien bij een 
stadsloket. Hiervoor kunt u telefonisch 

een afspraak maken via het telefoon-
nummer van de gemeente: 14020.  
 
www.amsterdam.nl/bekendmakingen
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Amsterdam die mooie stad

Voorjaar

Klim op de torens
 Uitzicht   Op zaterdag 23 maart openen 
historische en moderne torens hun deu-
ren. Het is dan Open Torendag. Bezoekers 
kunnen genieten van het mooie uitzicht 
over de stad.

oorspronkelijke kleuren zoals architect 
Hendrick de Keyser het bedoeld heeft. 
Een grote klus is het ontzouten van het 
metselwerk, dat zal starten zodra het 
wat warmer wordt. Dat werk zal de 
hele zomer duren.  
  
Oudekerkstoren 
Ook de Oudekerkstoren wordt op ter-
mijn gerestaureerd. Het metselwerk en 

In en rond de torens zijn activiteiten. 
Zoals kunsttours, muziek, wandelin-
gen en een foto- en filmwedstrijd.  
 
Monumenten  
De torens hebben architectonische en 
cultuurhistorische waarden. Bijvoor-
beeld de toren van de Oude Kerk. Dat 
is het oudste monument van de stad. 
Van hieruit werd elke avond de boe-
venklok geluid als teken dat de stads-
poorten op slot gingen. De Zuiderkerk 
is 400 jaar oud. En de toren van de 
Westerkerk is beschreven in het dag-
boek van Anne Frank. De Munttoren 
en de Schreierstoren zijn overblijfselen 
van de vroegere stadsmuren. De Mon-
telbaanstoren was een verdedigingsto-
ren daarbuiten.  
 
Onderhoud 
De gemeente beheert en onderhoudt 
verschillende torens. Zij horen bij het 
erfgoed van de stad. Voor een aantal 
torens zijn er plannen voor grote res-
tauratie. De provincie Noord-Holland 
heeft hiervoor subsidie gegeven.  
 
Staatsregeling 1798 
De gemeente is niet altijd verantwoor-
delijk geweest voor de torens. In de 
staatsregeling van 1798 werd de schei-
ding tussen kerk en staat vastgelegd. 
De burgerlijke gemeente ging zorgen 
voor het onderhoud van de torens en 
klokken. Zij nam het beheer over van 
de kerkelijke gemeente. De torens wer-
den gebruikt als militaire uitkijkpost. 
Bij calamiteiten zoals hoog water was 
de toren een hoge, droge schuilplaats.  
 
Zuiderkerkstoren 
De Zuiderkerk is ruim 400 jaar oud en 
is 1 van de bekendste kerken van Am-
sterdam. De restauratie van de toren 
startte in 2016. In totaal is 29.000 kilo 
lood vervangen. De toren heeft nu de 

 Nieuwe tulp  Op 28 maart begint het Tulp Festival Amsterdam. Overal 
in de stad bloeien een maand lang veel tulpen. Ook worden nieuwe 
tulpen gedoopt.

de muren worden ontzout. Het lood 
wordt vervangen en het carillon wordt 
nagekeken. De klokkenstoel, de stel-
lage waarin de klokken hangen, wordt 
ook hersteld als dat nodig is. 
 
Vleermuizen 
Na een ecologisch onderzoek in de Ou-
dekerkstoren zijn er geen vleermuizen 
aangetroffen. Te zijner tijd wordt er in 

de galmopeningen van de toren dui-
vengaas geplaatst met uitsparingen 
voor vleermuizen. Zo kunnen zij toch 
nog de Oudekerkstoren bezoeken. 
 
Programma Open Torendag 
Voor sommige onderdelen van het 
programma moet u zich inschrijven. 
Een compleet overzicht staat op 
www.opentorendag.nl.

Een tulp voor iedere Amsterdammer

De opening is in de tulpentuin op de 
Apollolaan tegenover het Hilton 
Hotel. In november vorig jaar zijn daar 
maar liefst 25.000 duurzaam ge-
kweekte tulpenbollen geplant.  
 
Op 85 plekken 
Het Tulp Festival is in de hele stad. 
Honderdduizenden tulpen, op 85 
plekken in de stad, in alle soorten en 
kleuren, geven de stad kleur. Van het 
nieuwe metrostation van de 
Noord/Zuidlijn in Noord tot het Am-
sterdamse Bos. En van Oost tot Os-

dorp zijn tulpen te zien. Het motto is: 
Een tulp voor iedere Amsterdammer. 
 
Nieuwe tulpen 
Precies 50 jaar geleden hielden John 
Lennon en Yoko Ono hun Bed-in-for-
Peace in Amsterdam. Om dit te eren 
wordt bij de opening van het festival de 
nieuwe Peace-tulp gedoopt. De andere 
nieuwe tulp die wordt gedoopt, krijgt 
de naam van Jakoba Mulder. Zij is de 
ontwerper van het Amsterdamse Bos, 
dat dit jaar 85 jaar bestaat.  
www.tulpfestival.com

De Zuiderkerk vóór en na de restauratie
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Gezond

Drinkwater uit happers en tappers

Kinderen die buiten spelen of naar huis 
lopen van school worden door de extra 
tappunten verleid om water te drinken. 
In plaats van frisdrank of andere drankjes 
met suiker. Zo leren ze ook dat het nor-
maal is om elke dag water te drinken en 
dat Amsterdams kraanwater van prima 
kwaliteit is. 
 
3 tappunten 
Iedereen die langsloopt kan uit de drink-
watertappunten water drinken. Tijdens 
het sporten, spelen of wandelen. Water-
net plaatst 3 soorten drinkwatertappun-
ten: 

n Een drinkwaterfonteintje, ook wel 
happertje genoemd. 

n Een gewoon drinkwatertappunt, ook 
wel tappertje of flessenvuller ge-
noemd. 

n Tappunten in musea, theaters en an-
dere openbare instellingen.  

Waternet plaatst, onderhoudt en beheert 
de drinkwatertappunten in opdracht van 
de gemeente.  
 
Gezond leven 
Het plaatsen van 300 extra tappunten in 
Amsterdam is onderdeel van de ‘Aanpak 
Gezond Gewicht’. In Amsterdam heeft 
bijna 1 op de 5 kinderen en jongeren 
overgewicht of obesitas. Dit kan ernstige 
gevolgen hebben voor hun gezondheid. 
Daarom zet de gemeente in op het stimu-
leren van een gezonde leefstijl.  
www.amsterdam.nl/zoblijvenwijgezond

 Kinderen   Waternet plaatst 300 extra tappun-
ten voor drinkwater. Het idee achter de tap-
pers is om een gezonde leefstijl bij kinderen te 
stimuleren.

 Nieuwe wet  Sinds kort is het mogelijk om 
een doodgeboren kindje te registreren in de 
Basisregistratie Personen (BRP). Deze nieuwe 
wet gaat met terugwerkende kracht in. Het 
geldt dus voor alle ouders die hun kindje op 
deze manier hebben verloren. Ook als dat in 
een (ver) verleden is geweest.

 Besmettelijk   Dit voorjaar krijgen 30.000 Amsterdamse jongeren van 
14 tot en met 18 jaar een uitnodiging voor een prik. Deze prik be-
schermt de jongeren tegen meningokokkenziekte. Zij kunnen de prik 
halen op donderdag 18 april of donderdag 20 juni in de RAI.

Basisregistratie

Zorg

Een doodgeboren kindje is een enorm 
verdriet en verlies. Tot nu toe kon een 
doodgeboren kindje helaas niet worden 
bijgeschreven in de Basisregistratie Per-
sonen. Een groot gemis voor ouders en 
betrokkenen.  
 
Met terugwerkende kracht 
Het is nu mogelijk om uw kindje te laten 
registreren in de Basisregistratie Perso-
nen. Hebt u ooit een kindje verloren? 
Dan kunt u dit kindje alsnog laten regi-
streren. Deze keuze is persoonlijk. U 
doet voor uzelf een verzoek om het 

kindje toe te voegen aan uw persoonsge-
gevens. De andere ouder moet dit ook 
voor zichzelf regelen. 
 
Het werkt zo  
Voor de registratie is een geboorteakte 
van uw kindje nodig. Als u die al hebt, 
kunt u online een afspraak maken via de 
website of bellen met 14 020. Als er nog 
geen geboorteakte van uw kindje is moet 
die eerst worden gemaakt. Alleen de ge-
meente waar uw kindje ter wereld geko-
men is kan dat doen.  
 
Helaas kunnen wij uw kindje niet altijd 
meteen inschrijven. Bijvoorbeeld in deze 
gevallen: 
n Uw kindje is vóór 1985 geboren. 
n U weet niet of er ooit een akte is opge-

maakt. 
n In de akte staan niet de voornamen van 

uw kindje. 
n In de akte staat niet of uw kindje een 

jongetje of een meisje was.  

Registreren doodgeboren kindje nu mogelijk

 
Meer informatie  
www.amsterdam.nl/burgerzaken. Of u 
belt het informatienummer van de  
gemeente: 14 020.

 
Als uw kindje niet direct ingeschreven 
kan worden, zoekt de gemeente het voor 
u uit. Dat duurt soms een paar dagen en 
soms een paar weken. 

Uitnodiging voor prik tegen meningokokken

Meningokokkenziekte is een besmette-
lijke ziekte die je krijgt van een bacterie, 
de meningokok. Van deze bacterie be-
staan meerdere typen. Veel mensen dra-
gen de bacterie bij zich zonder ziek te 
worden. De bacterie zit dan in de neus of 
keel. Door hoesten en niezen komen 
kleine druppeltjes met de bacterie in de 
lucht. Je kunt deze druppeltjes inademen 
en besmet raken. Dit kan ook door zoe-
nen. Je kunt ziektes krijgen door menin-
gokokken. Soms kunnen de klachten 
ernstig zijn, zoals een hersenvliesontste-
king of een bloedvergiftiging. Dit komt 
in Nederland regelmatig voor. 
 
Besmetting 
“Sinds 2015 worden meer mensen ern-

stig ziek door meningokokken type W. 
Ook gaan er ieder jaar meer mensen dood 
aan de meningokokkenziekte. Ook jon-
geren die zelf niet ziek zijn door de bacte-
rie, kunnen anderen besmetten”, vertelt 
Astrid Nielen, jeugdarts bij de GGD Am-
sterdam. “Daarom nodigt de GGD nu 
deze jongeren uit voor een prik tegen 
meningokokken typen A, C, W en Y. Ik 
hoop dat ouders thuis met hun dochter 
of zoon over de prik praten. En zich zo 
beschermen tegen deze besmettelijke 
ziekte.”  
 
Meer weten  
Kijk op:  
www.deelditnietmetjevrienden.nl of op 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl

Foto Henk Rougoor

Foto Koos Busters

Foto Henriette IJsendoorn
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Uit in Amsterdam

A'DAM Lookout

Geniet van het panoramisch uitzicht over Amsterdam. De interactieve tentoonstel-
ling vertelt over de Amsterdamse geschiedenis en cultuur. Zo komt u nog meer te 
weten over wat u allemaal ziet vanaf de A’DAM Toren. 
Geldig: t/m 31 december  
Stadspasprijs: € 2,- (normale prijs € 13,50) Kaartverkoop: aan de kassa  
Adres: Overhoeksplein 5  
Meer info: www.adamlookout.com

Hardlopen Amsterdam

Nieuw dit voorjaar is een ‘fit-walk-groep’, voor als u sportief bezig wilt zijn maar hardlo-
pen niet bij u past. 
Data: cursus 1 start in week 10 (begin maart) t/m week 15. Cursus 2 start in week 15 
(half april) t/m week 21.  
Stadspasprijs: € 6,- per cursus van 6 weken (normale prijs € 60,-)  
Inschrijven: www.hardlopenamsterdam.nl (via: aanbiedingen) 
Meer info: info@hardlopenamsterdam.nl

Van Gogh Museum

Met een verzameling van 200 schilderijen en zo’n 500 
tekeningen bezit het museum ’s werelds grootste collec-
tie van het werk van Vincent van Gogh. 
Geldig: t/m 31 augustus  
Stadspasprijs: gratis (normale prijs € 19,-)  
Kaartverkoop: aan de kassa  
Adres: Museumplein 6  
Meer info: www.vangoghmuseum.nl

Vliegen over Nederland

Hangend in een enorm bolvormig scherm voelt het 
alsof u rakelings over Nederland vliegt. 
Geldig: t/m 31 maart  
Stadspasprijs: € 1,- (normale prijs € 17,50 / € 10,-)  
Kaartverkoop: aan de kassa  
Adres: Overhoeksplein 51  
Meer info: www.thisisholland.com  
Let op: zwangere vrouwen en bezoekers kleiner dan 
102 cm en jonger dan 4 jaar mogen niet plaatsnemen in 
de Flight Experience

Gratis

€ 1

 
Aanbiedingen Stadspas 
Op uw pas en bij de aanbieding staat een 
groene stip of blauwe ruit. U ziet zo snel  
welke aanbiedingen voor u zijn. Uitleg  
over de stip en de ruit staat op  
www.amsterdam.nl/stadspas 
 
Aanbiedingen kiezen  
Per kalendermaand kunt u 2 aanbiedingen kie-
zen. Let op: de geldigheidsperiode van elke 
aanbieding verschilt. 
 
Betalen 
Meestal betaalt u aan de kassa, soms online. 
Het 19-cijferige nummer van uw Stadspas 
staat op de achterkant van uw pas. Laat altijd 
uw Stadspas bij de kassa scannen.  
 
Kunt u niet alle informatie vinden? Of wilt u 
vóór uw bezoek controleren of een locatie 
toegankelijk is voor gehandicapten? Kijk dan 
op de website van de aanbieder. 
 
www.amsterdam.nl/stadspas

€ 2 € 6

Dagtocht naar De Keukenhof

Na een rit langs de mooiste bollenvelden kunt u ‘s mid-
dags heerlijk ontspannen in de prachtige parkomgeving 
van De Keukenhof. 
Geldig: 23 maart t/m 28 april  
Stadspasprijs: € 5,- (normale prijs € 30,-) inclusief  
vervoer met een luxe touringcar & toegang tot de  
Keukenhof Meer info en reserveren:  
www.dds-amsterdam.nl/stadspas.htm  
Let op: reserveren is verplicht en op = op!

Oxville Cinema

In maart draaien er topfilms als ‘La Dolce Vita’ en ‘I 
Tonya’. Kleine filmfans kunnen genieten van: ‘De 
kleine heks’ en ‘Brandweerman Sam klaar voor actie’. 
Geldig: t/m 31 maart   
Stadspasprijs: € 1,- (normale prijs € 9,-)  
Kaartverkoop: aan de kassa of via: 
kaartverkoop@meervaart.nl of tel 020 410 7777  
Adres: Meer en Vaart 300  
Meer info: www.oxville.nl

Nederlandse Reisopera

Bezoek ‘A Little Night Music’ van de Nederlandse Reis-
opera. 
Geldig: 26 en 28 maart  
Stadspasprijs: € 7,50 (inclusief boekingskosten en 
Carré-restauratiefonds) voor rang 2 en 3 (normale prijs  
€ 46,50 - € 36,50)  
Kaartverkoop: aan de kassa van ma t/m zo 16.00-18.00 
uur, of vanaf 1,5 uur voor een voorstelling. Op = Op  
Adres: Amstel 115-125  
Meer info: www.carre.nl/voorstelling/a-little-night-music

€ 5

€ 1 € 7,50



15    Amsterdam  | maart 2019

 Zaterdag 13 april   4 buizen van de Gaasperdammertunnel zijn al af. Aan het dak 
van de laatste buis wordt nog gebouwd. Tot er in 2020 auto’s door de tunnel rij-
den, kan Rijkswaterstaat nog rondleidingen door de tunnel geven. Dit voorjaar is 
er 1 speciaal voor mensen in een rolstoel, scootmobiel of Canta.

A9 Gaasperdammerweg

Met een scootmobiel door de tunnel

Caroll Sastro, voorzitter Platform Ge-
handicapten Zuidoost, is alvast enthou-
siast: ”Het is heel goed dat mensen met 

een beperking een indruk kunnen krij-
gen van de tunnel. Ik ben daarom blij dat 
dit georganiseerd wordt. Wij zijn erg be-
nieuwd om de tunnel eens van binnen te 
bekijken. En de deelnemers met een rij-
bewijs kunnen ervaren waar ze straks 
gaan rijden.”  
 
Schouw vooraf 
Voor het zover is, gaat Sastro eerst nog 
een schouwronde doen. ”Wij gaan kij-
ken of de route goed is, of dat er nog din-
gen aangepast moeten worden. 

Uiteindelijk moeten rolstoelen, scoot-
mobiels en driewielers de route wél af 
kunnen leggen.” Sastro’s partner gaat al-
tijd met haar mee. ”Hij kijkt met een 
technisch oog mee. Hij schat bijvoor-
beeld de hellingsgraad van heuvels in, en 
als dat niet lukt, meet hij het op. Hij 
heeft altijd een meetlint en een waterpas 
bij zich. Hij is goed op de hoogte van de 
richtlijnen, waardoor we na de schouw-
ronde een goed advies kunnen geven.” 
 
Veel deelnemers verwacht 
Sastro denkt dat veel mensen enthou-
siast zullen reageren op de rondleiding. 
Ze organiseert zelf wel eens buitentoch-
ten, en dan zijn er altijd meer aanmeldin-
gen dan plaatsen. ”We gaan dan met 20 
mensen lekker naar buiten. Meer mensen 
kunnen helaas niet mee, omdat er dan te 

veel begeleiders nodig zijn en dan is het 
ook moeilijker met de vergunning.”  
 
Communicatie is belangrijk 
Over het algemeen vindt Sastro dat het 
Platform Gehandicapten Zuidoost door 
Rijkswaterstaat en aannemerscombina-
tie IXAS goed op de hoogte wordt ge-
houden van de werkzaamheden en of er 
afsluitingen en omleidingen zijn. ”Com-
municatie is erg belangrijk, we willen 
graag weten waar we aan toe zijn. Maar 
het is nog fijner als we altijd onbezorgd 
een route kunnen afleggen. Dat is helaas 
niet altijd zo, omdat sommige hellingen 
nogal steil zijn en er geen andere opties 
zijn. Gelukkig kunnen we daarover wel 
altijd in gesprek.” 
 
www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

Colofon 
Jaargang 6, nummer 2, maart 2019 
■  Amsterdam is een uitgave van de gemeente 
Amsterdam ■ Amstel 1 ■ Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam ■ E-mail: krant@amsterdam.nl 
■ Internet: www.amsterdam.nl ■ Telefoon: 14 020 
(Ingesprektoon of geen toon? Bel 020 624 1111) 
 
■ Vormgeving: Floppy Design (Amsterdam) 
■ Productie: Movement (Amsterdam) 
■ Druk: Koninklijke Drukkerij Vorsselmans BV 
Zundert ■ Verspreiding: Door Verspreidingen 
■ Verspreiding vindt plaats van maandag t/m vrijdag 
■ In deze krant staat informatie van de gemeente 
Amsterdam ■ De volgende editie van Amsterdam 
verschijnt in april ■ De krant wordt huis 
aan huis verspreid, ook bij brievenbussen met een 
JA- of NEE-NEE omdat het om overheidsinformatie 
gaat ■ Krant niet ontvangen? Als u voor maandag 12.00 
uur (na de week van verspreiding) uw klacht doorgeeft, 
ontvangt u de krant op dinsdag via nabezorging ■ 
Klachten over de bezorging? Bel 020 261 2675 of 
bezorging@amsterdam.nl ■ U mag teksten en informa-
tie van de gemeente hergebruiken mits u ze voorziet 
van een duidelijke bronvermelding en datum. Op beeld-
materiaal, logo’s, campagnemateriaal en slogans zijn 
beperkingen van toepassing. Deze mag u daarom niet 
zonder toestemming hergebruiken. Toestemming 
vraagt u aan via krant@amsterdam.nl

Stadsdeel Zuidoost 
Anton de Komplein 150 
Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam 
Telefoon 14 020  
info.sdzo@amsterdam.nl 
www.amsterdam.nl/zuidoost 
www.facebook.com/amsterdamzuidoost 
twitter: @adamzuidoost 
 
Stadsloket 
Anton de Komplein 150 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 
20.00 uur  
Telefoon 14 020, maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur  
www.amsterdam.nl/stadsloket 
Voor burgerzaken, vergunningen, parkeren, 
sociaal loket en meer.  
Voor het inzien van stukken graag melden 
bij de receptie.  
 
Afspraak maken  
www.amsterdam.nl/afspraak  
Voor huwelijk, inzage documenten, 
voorbespreken vergunning.  
 
Online regelen  
Veel zaken kunnen online geregeld 
worden.  
www.amsterdam.nl/veelgevraagd 
 
 
 

Bekendmakingen  
Voor bekendmakingen en kennisgevingen 
van de laatste 8 weken. Over bijvoorbeeld 
vergunningen en ontheffingen, medede -
lingen of mogelijkheden voor inspraak.  
www.amsterdam.nl/bekendmakingen 
 
Nieuws 
Nieuws: www.amsterdam.nl/actueel  
Altijd op de hoogte zijn van het 
Amsterdamse nieuws? Ontvang de 
nieuwsbrief. Ga naar 
www.amsterdam.nl/nieuwsbrief 
 
Melden en hulp vragen  
n Meldingen openbare ruimte: bel 14 020 

of ga naar www.amsterdam.nl/mor 
n Overlast van horeca, overlast op het water 

of milieuklachten: bel 14 020 - 24 uur per 
dag 

n Veilig Thuis: meldpunt voor huiselijk ge-
weld en kindermishandeling. Advies en 
hulp. Bel 0800 2000  

n Zorg en woonoverlast: bel 020 255 2914, 
op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.  
Of ga naar www.amsterdam.nl/ 
zorgenwoonoverlast  

 

Sociaal Loket  
Voor vragen over zorg, welzijn, wonen, 
urgentieverklaring, kwijtschelding, 
geldproblemen en regelingen voor minima.  
Telefoon 020 255 2916, op werkdagen 
tussen 8.00 en 18.00 uur.  
www.amsterdam.nl/sociaalloket  
n Stadsloket Zuidoost 

Anton de Komplein 150 
maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur, op 
afspraak  

n Gezondheidscentrum Holendrecht 
Niftrikhof 20 
maandag en woensdag 13.30-16.30 uur, 
inloop  

n Gezondheidscentrum Venserpolder 
Drostenburg 5A. 
maandag 13.30-16.30 uur en vrijdag 
09.00-12.00 uur, inloop  

n Gezondheidscentrum Klein Gooioord 
Bijlmerdreef 1001a 
dinsdag en donderdag 13.30-16.30 uur, 
inloop 

 
Afvalpunten  
Meerkerkdreef 31 
Open maandag tot en met zaterdag van 
8.00 tot 17.00 uur.  
www.amsterdam.nl/afval 
 
Voor informatie over buurten, ga naar 
pagina 11, onderaan.

Stadsdeel Zuidoost - contact en openingstijden

Caroll Sastro is blij dat de rondleiding georganiseerd wordt

Noteer de datum 
De datum van de rondleiding staat gepland op za-
terdag 13 april. Het programma, en hoe en waar u 
zich aan kunt melden, laat Rijkswaterstaat weten 
via het online bezoekerscentrum, Facebook en 
Twitter. Ook het Platform Gehandicapten Zuidoost 
zal zijn achterban hierover informeren.
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“Een klooster is een plek waar mensen 
naar het goede streven en iets willen 
doen voor de maatschappij”, vertelt Van 
den Akker. “Dat kan iedereen natuurlijk 
ook gewoon zelf doen. Maar het is prakti-
scher in een groep. Dan blijft het niet al-
leen bij mooie woorden.” 
 
Eigen appartement 
“De klusflat op Kleiburg was een prach-
tige kans om mijn ideaal te verwerkelij-
ken. Ik heb mensen gezocht die hetzelfde 
wilden en in 2015 het klooster opgericht. 
Hiervoor hebben we 6 appartementen 
gekocht. Elk huishouden heeft een eigen 
appartement met een vrije doorgang via 
het balkon. Onder de appartementen is 
het kloosterhuis met een ingang op de 
begane grond.”  
 
Gastvrijheid staat voorop  
“In het kloosterhuis zijn onze gastenka-
mers waar we op het moment 3 moeders 
en hun kinderen opvangen. Verder is er 
een kapel en een buurtkamer met keu-
ken. In de kapel bidden we elke avond 
voor onszelf en de mensen om ons heen, 
in de buurt en de stad. Dat verbindt ons. 
De gastgezinnen en buurtbewoners zijn 
van harte welkom bij het gebed, als ze dat 

willen. Of om mee te eten met de buurt-
maaltijd. Gastvrijheid staat bij ons 
voorop. Mijn kinderen leren dat bijvoor-
beeld door aan tafel te zitten met mensen 
die ze nog niet kennen.” 
 
Brouwerij met proeflokaal 
“Het idee voor een brouwerij ontstond 
spontaan. We wilden wortelen in de 
buurt en daar helpt de brouwerij met 
proeflokaal bij. Plus dat het klooster geld 
kost. Nu zijn we nog voor een deel afhan-
kelijk van donateurs. Hartstikke mooi als 

dat verandert en we misschien kunnen 
uitbreiden. Als geld geen probleem is, 
kunnen we onderdak bieden aan ieder-
een die dat nodig heeft.” 
 
Onderweg 
“De brouwerij en het proeflokaal zijn 
een begin. Op elke plek waar we zijn, 
waar wordt gegeten en gedronken, wil-
len we het ambacht laten zien. In maart 
openen we Kleiburgzaak in de Amster-
damse Poort. Een koffiezaak met koffie-
branderij. Daarna beginnen we een 

horecazaak waar we brood bakken. En 
daarna een kloosterboerderij. We willen 
een ecosysteem van plekken en bedrij-
ven die een goede bijdrage leveren aan de 
omgeving. Daarom helpt het als mensen 
zien waar hun eten en drinken vandaan 
komt en hoe het wordt gemaakt. Dat er 
hop groeit bij de brouwerij en we brood 
kunnen maken met een rest van het bier-
brouwen.” 
 
www.kleiklooster.nl  
www.brouwerijkleiburg.nl

’We wilden wortelen in de buurt’
 Ontmoeten   Op 1 van de galerijen op Kleiburg 
is het Kleiklooster. Hier woont Johannes van 
den Akker met zijn gezin en 9 andere klooster-
lingen. Een etage lager is de buurtkamer voor 
wie anderen wil ontmoeten of wil mee-eten. 
Of een kaarsje wil branden in de kapel.

Uit in Zuidoost

In the Picture Festival 
 22 tot en met 24 maart   Dit weekend organiseert het Bijlmer 
Parktheater de 16e editie van het In The Picture Festival 
(ITP). 3 dagen lang is het podium voor aanstormend talent en 
professionals uit Zuidoost en zelfs uit de hele wereld. Zij 
werken binnen de kunstdisciplines theater, dans, poetry, 
spoken word, stand up comedy en fotografie. 
www.bijlmerparktheater.nl

Straatnamen 
 Tot en met 21 maart   Straatnamen brengt iedere donderdag 
straatmuziek en licht naar het Bullewijkpad. Hiermee willen 
zij het gevoel van veiligheid na kantoortijd verbeteren. 
Steeds is het de beurt aan een nieuw muzikaal talent. Tijd: 
van 17.00 tot 19.00 uur. 
www.straatna.men

Muziek Film Festival Weesp  
 14 tot en met 16 maart   In Weesp is het weer tijd voor het 
zesde Muziek Film Festival. Film & muziek zijn een onaf-
scheidelijk duo. Films waarin de muziek volledig centraal 
staat vormen een speciaal genre waar men nu al 6 festivals in 
Weesp van geniet. Met aandacht voor Bohemian Rhapsody 
van Queen, en ook voor Grace Jones en Bette Davis. In het 
theater City of Wesopa. www.welkominweesp.nl

Fabschool (8+) 
 Elke vrijdagmiddag   Als je alles zou mogen maken wat je 
maar wilt, wat zou jij dan maken? In OBA Reigersbos kun je 
elke vrijdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur aan de slag in 
de Fabschool. Met 3D-printer en lasercutter. Deelname gra-
tis, aanmelden bij de balie of via reigersbos@oba.nl.  
www.maakplaats021.nl

Ouderen in de wijk 
 Elke donderdag   Voor ouderen uit Zuidoost die het leuk vin-
den om nieuwe mensen te leren kennen is er elke donder-
dagmiddag in OBA Reigersbos ‘Ouderen in de wijk’. 
Genieten van gezellig samenzijn en ook nog eens nieuwe 
dingen leren. Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur.  
www.oba.nl

A tribute to Ama Ata Aidoo   
 Vrijdag 8 maart   In het kader van internationale vrouwendag 
een eerbetoon aan de Ghanese schrijfster en oud-minister 
Ama Ata Aidoo in het Bijlmer Park Theater. Zij streed tegen 
de tradionele rol die voor vrouwen was weggelegd. Het pro-
gramma is in het Engels. Tijd: 20.00 uur.  
www.bijlmerparktheater.nl

Johannes van den Akker met zoon Sil

Foto Waag Society


