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De komende maanden pakt de 
gemeente de Spaklerweg flink aan. 
De rijbaan richting Amstelstation is 
tot juni 2023 afgesloten voor auto’s.

Bij de werkzaamheden vervangt de 
aannemer overal het asfalt en komt er 
een fietspad in 2 richtingen. Zo wordt 
de weg veiliger en de omgeving beter 
bereikbaar. Op de weg komen voor
rangspleinen voor auto’s en veilige 
oversteekplekken voor voetgangers en 

fietsers. Bij het werk vervangt de aan
nemer meteen ook alle kabels en leidin
gen. Tot juni 2023 is de rijbaan vanaf de 

Werk aan de Spaklerweg

Oost

Foto Edwin van Eis

Foto Edwin van Eis

Amstelstroomlaan richting Amstel
station afgesloten voor auto’s.
amsterdam.nl/spaklerweg

Dakloos worden: 
‘Zeg nooit: dit 
overkomt mij niet’
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Stadspas: korting 
op een energie
zuinige koelkast  
of wasmachine
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Op dierendag worden alle dieren in het zonnetje gezet. Naast honden, katten, konijnen  
en andere huisdieren kent Amsterdam maar liefst 10.000 soorten wilde dieren en planten. 
Ook heel zeldzame.  

spullen is meestal zonde en onnodig. 
Vaak kunt u spullen repareren of er 
weer een andere Amsterdammer 
blij mee maken. Ook kunt u spullen 
delen, zoals gereedschap.  
Op de middenpagina’s vindt u  
veel slimme tips voor hergebruik 
en delen, zoals repaircafés en 
kringloopwinkels.

Als u een huisdier heeft, dan zorgt 
u daar goed voor. Net zoals de stad 
zorgt voor de wilde dieren die hier 
leven. Want in een gezonde stad 
krijgt de natuur de ruimte. Bij nieuw
bouw en in de openbare ruimte 
wordt ook rekening gehouden  
met dieren. Op pagina 4 vindt u 
een aantal voorbeelden van 

Amsterdamse diervriendelijke maat
regelen. Kijk voor meer informatie 
over huisdieren en wilde dieren op  
amsterdam.nl/dieren.

Weggooien is zonde
Hergebruik is een andere manier om 
goed voor de natuur en uw porte
monnee te zorgen. Weggooien van 

Amsterdam wil gelijke regels voor 
horeca en terrassen in de hele  
stad. Nu verschilt het beleid per 
stadsdeel. De gemeente heeft 
nieuwe regels opgesteld. U kunt 
daar tot en met 13 oktober 2022  
uw mening over geven. 

Regels horeca en 
terrassen
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De uitgangspunten zijn onder andere:
 • Vooraf beoordelen wat horeca  
betekent voor de omgeving.

 • De regels voor horeca en terrassen 
gelden voor de hele stad.

 • Er is ruimte voor nieuwe trends  
en ontwikkelingen in de horeca.

 • Ondernemers kunnen een betere 
afweging maken van kansen en knel
punten bij het starten van een 
nieuwe horecaonderneming of  
het aanpassen van bestaande horeca.

 • Maatwerk leveren voor bewoners  
en ondernemers in het gebied.

 • Meer sturing van de gemeente  
op waar welke horeca zich vestigt. 

amsterdam.nl/inspraak

Stay up to date. Visit amsterdam.nl/english for news and information about the City of Amsterdam in English.

Hart voor dieren

http://amsterdam.nl/spaklerweg
http://amsterdam.nl/dieren
http://amsterdam.nl/inspraak
http://amsterdam.nl/english


Na een nogal hete zomer is duidelijk dat de 
stad wel wat extra groen kan gebruiken. 
Goed voor de natuur, verkoeling en opvang 
van regen. Als u van plan bent steen in te 
ruilen voor groen kunt u uw tegels in Oost 
op 17 oktober gratis laten ophalen.

Tegels eruit, groen erin
Groen

De Amsterdamse Ehtimaad Rais heeft 
afgelopen zomer haar tegels verruild 
voor groen. Zij en haar gezin zijn blij met 
het resultaat. “Het deed elke keer pijn in 
m’n hart, die saaie stoeptegels. We heb
ben nu in 1 keer 2 stroken eruit gehaald. 
We komen nu weer blij thuis.” 

Goed voor Amsterdam
Voor Rais telt de groene gezelligheid van 
haar tuin, maar ze vindt groen ook belang
rijk voor de stad. “Het is goed voor 
Amsterdam wanneer meer mensen een 
groene tuin hebben. Water kan dan beter 

weglopen. En groen is goed voor insecten, 
bijen, vlinders en bodemdieren zoals  
wormen. Dat vind ik erg belangrijk.  
De tegelservice heeft me over de streep 
getrokken om zelf te beginnen.” 

Klein budget
Ze heeft nog een tip voor mensen die iets 
minder te besteden hebben. “Als je een 
klein budget hebt: begin in maart of april 
in vensterbakken te zaaien. Die kan je 
ook gewoon tweedehands kopen. 
Potgrond erin, zaaien en dan groeit het 
vanzelf. Dan kun je het daarna makkelijk 
overpotten in je nieuwe tuin.”

Hoe u kunt meedoen
 • Meld uw tegels aan voor de ophaaldag.
 • Wip tegels eruit om plaats te maken 
voor groen. 
 • Zet uw tegels op de hoek van uw straat 
en de gemeente haalt ze gratis op.

Foto Edwin van Eis

Meer informatie
Voor aanmelden en meer informatie kunt u kijken op rainproof.nl/tegelservice. 

 Groen is belangrijk voor de stad

Als u behoefte heeft aan een maatje, of 
iemand wilt helpen die eenzaam is, kijk 
dan op amsterdam.nl/eenzaamheid  
of deregenboog.org/buddy-or-coach. 

Leuke dingen doen
Na een moeilijke tijd ontdekte Pascal 
Keyzer (62) dat hij eigenlijk niemand 
meer had. Op zijn verjaardag bijvoorbeeld 
kocht hij een taart, maar er kwam nie
mand langs. Eenzaamheid was voor hem: 
zijn eigen verjaardagstaart opeten. Via via 
hoorde Keyzer over het buddyproject  
van De Regenboog Groep. Hoewel hij het 
echt niet makkelijk vond om contact op  
te nemen, zette hij toch de stap. Nu heeft 

Helaas voelen veel Amsterdammers zich 
eenzaam. Hulp vragen is soms best moeilijk. 
Toch zijn er genoeg mensen die graag iets 
voor een ander willen doen. Het is fijn om 
iemand te hebben. Om mee te praten,  
voor steun, of gewoon voor de gezelligheid. 

Amsterdam heeft een groot wapenprobleem. In delen van de stad wordt 
daarom van oktober tot en met december een proef gehouden met wapen-
controles. Dit helpt om de stad veiliger te maken. Kinderen moeten zich  
veilig genoeg voelen om zonder mes naar school te gaan. En volwassenen 
moeten ’s avonds zonder angst op visite kunnen gaan.

Eenzaamheid was: zijn eigen verjaardagstaart opeten

Meer controle op wapens

Zorg

hij al 6 jaar lang een fijne buddy waar  
hij geregeld leuke dingen mee doet.  
Zoals koken en picknicken in het park.

Stapje voor stapje
“Ik kwam nauwelijks mijn huis meer 

uit”, vertelt hij. “Toen mijn buddy 
Rogier voor het eerst kwam, zijn we  
een klein stukje gaan lopen. Langzaam 
werden de rondjes groter en kwamen  
we verder van huis. We zijn zelfs samen 
in Volendam geweest.”  

‘Zo voel je dat je er weer bij hoort’
De buddy is er vooral om leuke dingen  
te doen, het is geen hulpverlener.  
“Ik ben heel blij met hem. Ik heb zelfs 
zijn familie al ontmoet en samen aan  
het kerstdiner gezeten. Ook pakten we 
samen mijn huis aan. Het maakt niet uit 
wat je doet, als je maar iets samen doet. 
Dingen doen als ieder ander mens.  
Zo voel je dat je er weer bij hoort.”

Gek op muziek 
“Ik doe nu ook weer andere dingen.  
Ik ben gek op muziek. Zelf speel ik gitaar. 
Ik zit in 3 bands tegelijk. Ik vind het  
fantastisch dat straks een compositie  
van mij te horen is in de Melkweg.  
Ook al blijft het leven lastig, muziek en  
mijn buddy maken het weer de moeite 
waard.” 

Een langere versie van dit artikel is te 
lezen op amsterdam.nl/nieuws.

De wapencontroles vinden plaats in een 
aantal gebieden van de stadsdelen Noord, 
Zuid, NieuwWest en Zuidoost. Tijdens 
de proef worden deze gebieden aange
wezen als veiligheidsrisicogebieden. Dit 
betekent dat de politie iedere voorbij
ganger mag fouilleren en controleren op 
het mogelijk bezit van wapens. Gezinnen, 
kinderen jonger dan 12 jaar en ouderen 
van 65plus worden niet gefouilleerd. 
Op de website staat in welke gebieden  
de wapencontroles plaatsvinden.
amsterdam.nl/wapencontroles  

Toeval
Net als vorig jaar zijn de controles  
gebaseerd op toeval, bijvoorbeeld bij  
elke vijfde voorbijganger. Bij een aantal 
controles maakt de politie dit jaar  
gebruik van een speciaal apparaat  
waardoor de toevalligheid van de  
controles extra wordt gewaarborgd.  

Onveilige situaties
Wapenbezit en geweld zorgen voor 
onveilige situaties in vaak al kwetsbare 
wijken en buurten. De gemeente, 
Openbaar Ministerie en politie nemen  
al een groot aantal maatregelen. Van 
detectiepoortjes op scholen, de inzet 
van ervarings deskundigen, wapen
inleveracties, bewustwordings   
campagnes tot opsporing en vervolging. 
In 2023 bekijkt Amsterdam of 

wapen controles helpen om de proble
men rond wapenbezit te verminderen. 
En of het wenselijk is om dit in de toe
komst te blijven doen. 

Foto Sanne Couprie

Foto Politie Amsterdam

Deze proef is een vervolg op de proef 
van september 2021. Om het effect van 
de proef te vergroten en de controles te 
verbeteren, is een aantal zaken aan gepast. 
Zo hebben de wijkteams van de politie 
en de stadsdelen meer inspraak gehad  
in de keuze van de gebieden en de tijden 
waarop de controles plaats vinden. De 
politie zet in de nieuwe proef meer tech
nische hulpmiddelen in, zoals detectie
poortjes en hand scanners. Hierdoor 
worden mensen alleen gefouilleerd als 
dat nodig is. 

Veiligheid
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De buurtteams in Oost kunnen veel voor mensen betekenen. Dat geldt ook 
voor het buurtteam op IJburg. Betrokken organisaties weten elkaar steeds 
beter te vinden.

‘Met bijna alle vragen kun je bij het buurtteam terecht’
Meedoen

“Met bijna alle vragen kun je bij ons 
terecht”, zegt buurtteammedewerker 
Raoul Chamuleau. “Of het nu gaat over 
geld, wonen, mantelzorg, veiligheid, 
gezondheid of meedoen in de buurt: wij 
doen er alles aan om je te helpen. Of we 
doen het zelf, of we verwijzen je door 
naar een andere organisatie. In de meeste 
gevallen kunnen we echt iets voor men
sen betekenen.”

Weer meedoen
De bewoners van IJburg weten de buurt
teams goed te vinden, vertelt participa
tiemedewerker Pieter Zanen. “Kom je 
bijvoorbeeld maandagochtend op het 
inloopspreekuur dan zit het hier aardig 
vol. Ook van het telefonisch spreekuur 

maken mensen veel gebruik. Mijn werk 
is er vooral op gericht dat mensen weer 
meedoen, eenzaamheid komt best vaak 
voor. Ik verwijs mensen naar leuke acti
viteiten of vrijwilligerswerk, soms zelfs 
als opstapje naar een betaalde baan. Dan 
maak je echt het verschil.”

Oplossing van schulden
Net als in andere delen van de stad komen 
bij het buurtteam op IJburg ook veel men
sen met schulden. Aan het begin van de 
zomer heeft het team daarom een bijeen
komst – een wijktafel – over schulden 
gehouden met alle betrokken organisaties 
om nog beter samen te werken. 
Chamuleau: “We kijken bij het buurtteam 
naar de oplossing van de schulden zelf. En 

Foto Edwin van Eis

Bewoners van IJburg weten de buurtteams goed te vinden

ook naar de mogelijkheden die er zijn om 
bijvoorbeeld toeslagen aan te vragen.  
Wij gaan in alle gevallen naast de 
Amsterdammer staan om mee te denken. 
Dat geeft al heel veel lucht.”

Naast IJburg heeft Buurtteam Oost nog 
3 locaties: Zeeburg, OudOost en 
Watergraafsmeer. Algemeen telefoon
nummer: 020 462 0300.  
Adressen en spreekuren vindt u op 
buurtteamamsterdam.nl/oost.

Smit zegde zijn baan op en meldde zich 
aan als aupair van een gezin in Frankrijk: 
“Zo kon ik checken of langdurig met  
kinderen werken iets voor mij zou zijn. 
Ja, dus. Via het Schoolbureau volgde ik 
de spoedcursus, een 10daagse kennis
making. Een laatste moment om te 
beoordelen: vind ik werken in het onder
wijs echt leuk? Een vriendin bracht me  
in contact met het Integraal Kindcentrum 
de Kinkerbuurt. Zij boden me de 

Na zijn studie Psychologie werkte Daan 
Smit voor een marktonderzoeksbureau. 
Heel blij was hij niet met zijn werk. “Toen 
een vriend mij vroeg om een lentekamp 
voor jongeren te begeleiden viel het 
kwartje. Ik dacht: hoe gaaf is dit? Ik was  
de hele tijd bezig met kinderen en hun 
creativiteit. Hier wilde ik meer mee doen.” 
Smit staat nu voor de klas. 

Amsterdam krijgt er steeds meer elektrische auto’s bij. Dat is goed nieuws, 
want elektrische auto’s hebben geen uitlaatgassen. Zo wordt de lucht  
voor alle Amsterdammers schoner. De stad krijgt er naar verwachting tot  
wel 6.000 laadpalen bij. U kunt uw mening geven over de nieuwe plekken.

‘Werken met kinderen is echt iets voor mij’

Praat mee over nieuwe plekken voor laadpalen
Verkeer

Onderwijs

mogelijkheid om een portfolio te maken. 
Ik bereidde zelf lessen voor en voerde ze 
ook uit. Dat is nodig voor toelating tot 
het zijinstroomtraject van de Pabo.”

‘Ik lijk op Mees Kees’
Smit: “Ik leerde van leraren van groep 7, 6, 
4 en 1/2. Langzaam kreeg ik meer verant
woordelijkheid en stond ik vaker alleen 
voor de klas. Ik kwam tot de conclusie dat 
ik het meest op mijn plek ben bij de kleu
ters. Ze voelen zich veilig bij mij, zijn 
graag in mijn nabijheid en vertrouwen 
mij dingen toe. Zoals vrienden over me 
zeiden: ik lijk op Mees Kees, ik ga mee in 
de belevingswereld van kinderen.”

‘Ik wilde de wereld veranderen’
“Lang dacht ik dat een carrière in het 
bedrijfsleven de heilige graal was. Maar 
om me heen zie ik steeds meer leeftijd
genoten met een burn out. Je moet denk 
ik iets vinden waar je op ‘aan’ gaat, en 
hier ga ik op aan. Vroeger wilde ik later 

de wereld veranderen. Nu kan ik op 
kleine schaal veel invloed hebben.”  
Daan start dit jaar voor het eerst op zijn 
eigen groep. Met een certificaat op zak. 
“Er is zóveel mogelijk in het onderwijs.”

Voor de klas
Als u ook van baan wilt veranderen, kijk 
dan eens op lievervoordeklas.nl. Hier 
vindt u alle informatie en de data van de 
maandelijkse informatiebijeenkomsten.

Op een online kaart kunt u zien waar  
de nieuwe palen komen. Als de plek bij
voorbeeld écht niet handig is, kunt u  
dat tussen 10 oktober en 21 november 
aangeven op de kaart. Naar aanleiding 
van een reactie kan Amsterdam besluiten 
om een plek te verplaatsen. Kijk op 
amsterdam.nl/laadpalen.

Verkeersveiligheid
Alle plekken zijn met veel aandacht uit
gezocht. Amsterdam heeft rekening 
gehouden met lantaarnpalen en geplande 
werkzaamheden. Maar ook met zaken als 

dat iedereen straks een plek heeft om te 
laden. Elektrisch rijden betekent minder 
schadelijke stoffen als CO2 en minder 
geluidsoverlast. Schone lucht is belang
rijk voor de gezondheid. Op dit moment 
is de Amsterdamse lucht niet gezond 
genoeg. Dit komt grotendeels door het 
stadsverkeer. De openbare laadpalen  
bieden gegarandeerd groene stroom. 

Vragen
Als u vragen hebt kunt u bellen  
met 14 020 of mailen naar  
oplaadpunten@amsterdam.nl.

amsterdam.nl/laadpalen

Foto Kick Smeets

verkeersveiligheid, kabels, boomwortels 
en stoepbreedte. Na 21 november besluit 
de gemeenteraad over de definitieve 
plekken van de laadpalen.
 
Plekken laadpalen
Voor bewoners die geen eigen laadplek 
hebben, plaatst de gemeente openbare 
laadpalen op straat. Dat gebeurt alleen  
als het aantal elektrische auto’s in uw 
buurt stijgt en een extra laadpaal nodig 
is. Dat kan op korte termijn zijn of pas 
over een paar jaar. U hoeft dus zelf geen 
laadpaal meer aan te vragen. 

Amsterdam wordt uitstootvrij
Het is de bedoeling dat in de toekomst 
alle voertuigen in Amsterdam uitstoot
vrij rijden – dat is meestal elektrisch.  
Om dit doel te halen is het belangrijk  

Foto Roos Trommelen
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...en verder in Amsterdam

Overal in de stad zijn voorzieningen om 
dieren te helpen. Van nestkasten tot dier
vriendelijk ontworpen gebouwen. Van 
alle in Nederland bestaande dieren en 
planten, komt maar liefst 25 procent voor 
in Amsterdam. De stad is dan ook erg 
zuinig op haar natuur. 

Stad voor mensen, dieren en planten
De stad is er niet alleen voor de mens, 
maar ook voor plant en dier. Bij nieuw
bouw houdt Amsterdam hier dan ook 
rekening mee. Dit heet: natuurinclusief 
bouwen. Amsterdam heeft hiervoor een 
speciaal puntensysteem. Een goed voor
beeld van natuurinclusief bouwen is de 
wijk IJburg. Daar zorgen ingemetselde 
nestkasten voor een mooi thuis voor 
mussen en gierzwaluwen. Maar ook 
groene daken en gevels dragen bij aan 
een natuurinclusieve stad.

Diervriendelijke stad
De Amsterdamse stadsecologen letten 
goed op de natuur en de dieren in de 

Eekhoorns, vleermuizen, snoekbaarzen. 
Gierzwaluwen, ringslangen en ijsvogels. 
Amsterdam zit boordevol beesten.  
Van het Amsterdamse Bos tot de zijtakken 
van de Vecht in Weesp. Amsterdam kent 
maar liefst 10.000 soorten dieren en 
planten. In een gezonde stad krijgt de 
natuur de ruimte.

Bouwen voor beesten

stad. Zij zien dat aanpassingen in gebou
wen en openbare ruimte de dieren goed 
helpen. Vogelsoorten keren bijvoorbeeld 
terug en kiezen Amsterdam uit om te 
broeden. Zo is de slechtvalk weer een 
vaste bezoeker van de stad geworden.  
De manieren om van Amsterdam een 
diervriendelijke stad te maken zijn ein
deloos. Op deze pagina leest u hiervan de 
voorbeelden. Ook als Amsterdammer 
kunt u veel doen. Door het plaatsen van 

nestkasten bijvoorbeeld of het dier
vriendelijk inrichten van uw tuin. 

FUP, het water uit
Amsterdam is een stad met heel veel 
water. Een paradijs voor watervogels 
dus. Voor kleine zoogdieren kan het 
water echter gevaarlijk zijn. De meeste 
kunnen goed zwemmen, maar raken snel 
uitgeput als ze niet makkelijk uit het 
water kunnen komen.  Daar is een mooie 

oplossing voor bedacht: een zogenaamde 
FUP (faunauitstaplaats). Dat is een plek 
waarmee egels en andere zoogdieren 
makkelijk uit het water kunnen komen. 
Vaak is het een trapje van hout of beton 
langs een steile kade. In Oost zijn deze 
trapjes bijvoorbeeld te vinden aan de Jan 
Vroegopsingel en aan de kade van de 
Weespertrekvaart. 

amsterdam.nl/natuurinclusief

Wilde dieren

Foto Edwin van Eis

 Noord  De meervleermuis woonde in 
een school die gesloopt gaat worden.  
Om het zeldzame diertje een nieuw  
onder komen te geven, is aan het 
Monniken  dammerplantsoen een spe
ciale meervleermuizentoren gebouwd. 
Speciale geluiden hebben de meervleer
muizen naar hun nieuwe huis gelokt.

 Zuid  De eekhoorn woont voornamelijk 
in het Amsterdamse Bos en in de parken 
in Amsterdam Zuid. Speciale eekhoorn
bruggen zorgen ervoor dat de eekhoorns 
veilig van het Amsterdamse Bos naar het 
Amstelpark kunnen komen. De bruggen 
bestaan uit touwen die tussen de bomen 
over drukke wegen zijn gespannen. 

 Centrum  Wie langs de grachten in de 
binnenstad loopt, heeft ze vast weleens 
gezien: idylles. Prachtige, kleurrijke, 
bloemen aan de waterkant. De ruimtes 
tussen kades en versterkte damwanden 
zijn daar gevuld met zand en ingezaaid 
met mengsels van kruiden en inheemse 
bloemen. Superaantrekkelijk voor  
vlinders en wilde bijen.

 West  De gierzwaluw is een bijzondere
vogel. Zo slaapt hij terwijl hij vliegt.
De gierzwaluw broedt graag in de stad,
onder loszittende dakpannen bijvoor
beeld. Door renovatie zijn veel van deze
plekken verdwenen. De gierzwaluw
werkgroep heeft in de Baarsjes al ver
schillende nestkasten aan gevels laten 
plaatsen.

 Weesp  Bij Fort Uitermeer aan de Vecht 
in Weesp heeft Amsterdam broeihopen 
voor ringslangen aangelegd. Een broei
hoop bestaat meestal uit rottend mate
riaal als mest, compost en takken. Door  
de rotting (broei) is het in de hoop altijd 
lekker warm. Een ideale plek dus voor  
de ringslang om eieren te leggen.

 Nieuw-West  De Vrije Geer bij Sloten  
en De Tuinen van West zijn 2 grotere 
natuurgebieden. Tussen deze 2 gebieden, 
langs de Baden Powellweg, ligt een  
ecologische corridor. Deze verbindings
zones helpen kleine zoogdieren, insecten 
en vogels om zich te verplaatsen. Er 
groeien verschillende bloemen, die weer 
bijen en vlinders aantrekken.  

 Zuidoost  In Zuidoost is de Natuurzoom 
aangelegd. Deze verbindt verschillende 
kleine leefgebieden met elkaar, van het 
Diemerbos tot het Amstelland. Zo kun
nen ringslangen, egels, marterachtigen 
en andere kleine zoogdieren veilig van 
het ene gebied naar het andere gebied 
gaan. Zonder dat ze een grote weg over 
hoeven te steken.

Foto Margreet Bloemers

Wat u kunt doen

Amsterdam is niet alleen belangrijk 
voor mensen, maar ook voor dieren 
en planten. U kunt zelf ook iets doen 
om te zorgen voor meer planten en 
dieren in de stad. Bijvoorbeeld door 
de plaatsing van nestkasten of het 
diervriendelijk inrichten van uw tuin. 
Of door het aanleggen van een 
groen dak of groene gevel. 

Kijk voor ideeën op
amsterdam.nl/groen.

 Zuid  De eekhoorn woont voornamelijk 
in het Amsterdamse Bos en in de parken 
in Amsterdam Zuid. Speciale eekhoorn
bruggen zorgen ervoor dat de eekhoorns 
veilig van het Amsterdamse Bos naar het 
Amstelpark kunnen komen. De bruggen 
bestaan uit touwen die tussen de bomen 
over drukke wegen zijn gespannen. 

Foto C.Buijs Nationale BeeldbankFoto Sanne Couprie Foto Rudmer Zwerver Foto Edwin van Eis

Foto Naam fotograafFoto Bernard Stam Foto Anneke Wiering
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Afgelopen jaren was er overlast op diverse 
plekken in Oost. Stadsdeelbestuurder 
Carolien de Heer vertelt over de nieuwe 
aanpak die steeds meer vruchten afwerpt. 
“Het enige dat echt werkt, is de situatie van 
mensen verbeteren.” 

‘Overlast oplossen begint  
bij zorg bieden’

Sinds 2019 heeft stadsdeel Oost een 
nieuwe aanpak van overlast: de locatiege
richte aanpak. “Om overlast tegen te 
gaan, werkt de gemeente op elke locatie 
nauw samen met onze partners. Zoals 
politie, handhaving, zorg en welzijnsor
ganisaties, straatcoaches en woning
bouwcorporaties. Ook de inbreng van 
buurtbewoners en ondernemers is 
belangrijk. Vooral het melden van over
last bij de politie, via 0900  8844 of bij de 
gemeente via 14 020 is van groot belang. 
Bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast 

kunnen mensen ook een melding maken 
als ze zich zorgen maken of overlast  
ervaren van een buurtbewoner.”

Maatregelen getroffen
Rondom het Slavernijmoment in het 
Oosterpark heeft Oost de nieuwe aanpak 
toegepast. “Daardoor is de overlast tot een 
minimum teruggebracht. Mede dankzij 
informatie van bewoners en organisaties 
als de vrienden van het Oosterpark en 
NiNsee. Tegen de overlastgevers heeft het 
stadsdeel middelen ingezet zoals gebieds
verboden. Daarnaast zijn er maatregelen 
getroffen in het park, zoals snoeien van 
het groen en het weghalen  van sommige 
bankjes. Ook knappen we de openbare 
ruimte rond het monument op. Misschien 
wel het belangrijkste dat we hebben 
gedaan, is het bieden van zorg aan de ver
slaafden. Want dat is natuurlijk het enige 
dat echt werkt: de situatie van mensen 

Stadsdeelbestuur

verbeteren zodat ze geen overlast meer 
veroorzaken.” 

Wibautparkje
Afgelopen zomer berichtte televisiezen
der AT5 over nieuwe overlast in het 
Wibautparkje. “Omwonenden maakten 
melding van openlijk gebruik van drugs, 

dealen en vervuiling. Dat voelt onveilig. 
Waarschijnlijk is dit een gevolg van het 
aanpakken van overlast in andere gebie
den, zoals in de binnenstad en het 
Oosterpark. Ook in het Wibautparkje 
wordt natuurlijk de nieuwe aanpak inge
zet, om zo de overlast zo snel mogelijk 
terug te dringen.”

Carolien de Heer in gesprek met handhavers

Het is duidelijk: in Amsterdam is gebrek 
aan betaalbare en passende woningen. Dat 
moet anders. Daarom gaat de gemeente 
aan de slag om met duidelijke keuzes het 
geld zo goed mogelijk te besteden. Bij die 
keuzes wordt ook rekening gehouden met 
wat Amsterdammers belangrijk vinden. 

Iedereen een dak boven zijn hoofd

De voorstellen komen in de Amsterdamse 
Aanpak Volkshuisvesting. U kunt mee
denken over de voorstellen die er nu  
liggen. Alle informatie staat op  
aanpakvolkshuisvesting.amsterdam.nl. 
Daar vindt u ook wanneer er bijeen
komsten zijn waarop u kunt meepraten. 

ook hard aan gewerkt. Maar Amsterdam 
moet ook scherpe keuzes maken over 
wat te doen met de bestaande woningen 
in de stad. 

Betaalbaarder en duurzamer
Het doel is dat in de komende 20 jaar veel 
meer Amsterdammers kunnen wonen  
in een voor hen betaalbare woning. 
Sommige groepen moeten meer steun 
krijgen. Daarnaast blijven energieprijzen 
stijgen en krijgt de stad steeds meer te 
maken met veranderingen van het  
klimaat, zoals droogte en heftige regen
val. Kortom: wonen moet betaalbaarder 
worden, maar ook duurzamer.

Nieuws van het bestuur

Corona

Bestuurder aan ’t woord

‘Wonen is een recht’

Wethouder Zita Pels (Volkshuis
vesting): “Het is van groot belang  
dat wonen weer een recht wordt, in 
plaats van een verdien model. In de 
komende jaren wil ik samen met  
mijn collega Van Dantzig vol inzetten 
op de bouw van sociale en midden
huurwoningen, het bevorderen van 
doorstroming op de woningmarkt  
en de huisvesting van mensen in 
kwetsbare situaties. Maar dat kost 
tijd. 

In de tussentijd moeten we de 
schaarste verdelen en dat stelt ons 
voor moeilijke keuzes. We hebben 
niet genoeg huizen en beperkt  
geld. De Amsterdamse Aanpak 
Volkshuisvesting geeft aan hoe  
we dat de komende 20 jaar gaan 
doen. En daarbij kan ik de hulp van 
Amsterdammers goed gebruiken. 

Wat vinden Amsterdammers het 
grootste probleem en waar zouden 
zij het meest op inzetten om de 
wooncrisis te keren? Voor welke 
groepen moet er extra steun komen?  
Laat het me weten, dat helpt mij  
om het plan te verbeteren.” 

aanpakvolkshuisvesting.amsterdam.nl

Foto Tom Feenstra

Nieuwbouw op het Cruquiuseiland | Foto Edwin van Eis

U kunt op deze website ook uw reactie 
geven. 

Alle reacties worden gebruikt om de 
voorstellen te verbeteren of aan te vullen. 
In november volgt een bijeenkomst over 
de reacties en hoe die in de aanpak mee 
worden genomen. Daarna gaat een eerste 
voorstel naar het college van burgemees
ter en wethouders. 

Een stad voor iedereen
Amsterdam wil een stad zijn voor ieder
een, waar iedereen een dak boven het 
hoofd heeft dat past bij diens situatie. 
Natuurlijk moeten er woningen 
gebouwd blijven worden. Daar wordt 

GGD Amsterdam is gestart met de herhaalprik met 
het vernieuwde vaccin tegen corona. In het najaar  
en in de winter kan het coronavirus opleven. Hoe 
meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter een 
opleving van het coronavirus kan worden afgeremd.

Mensen die zijn geboren in 1944 of  
eerder kunnen meteen een afspraak 

Uitnodiging
De eerste groepen die worden uitgeno
digd zijn mensen met een hoger risico 
om ziek te worden. Dit zijn mensen 
vanaf 60 jaar, mensen vanaf 12 jaar tot  
en met 59 jaar die jaarlijks worden uit
genodigd voor de griepprik, bewoners  
van zorginstellingen en mensen met het 
syndroom van Down. 

Herhaalprik tegen corona 
maken. Zij hoeven niet te wachten op 
een brief. U kunt 24 uur per dag een 
afspraak inplannen via de website  
planjeprik.nl. U hebt hiervoor een 
DigiDinlogcode nodig. U kunt ook het 
Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer 
bellen via 08007070. Dit kan iedere  
dag tussen 8.00 en 20.00 uur.
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“Aan deze balies ontvangen we de  
mensen die voor het eerst bij ons 
komen”, zegt Polfliet. Het is rustig  
’s middags in het gebouw van Werk, 
Participatie en Inkomen (WPI) aan  
de Jan van Galenstraat in West. Van 9 tot 
12 uur in de ochtend kunnen dak en 
thuislozen hier terecht voor het aan
vragen van een bijstandsuitkering. 
Ongeveer 2.000 mensen maken hier 
gebruik van.  

Amsterdammer als ieder ander
Polfliet wil meteen wat rechtzetten.  
“De mensen die hier komen, zijn 
Amsterdammer als ieder ander. Zeg bij 
dakloosheid nooit: ‘dit kan mij niet over
komen’. Ik zie mensen uit alle lagen van 
de bevolking, tot medisch specialisten 

aan toe. Mensen hebben bij daklozen 
misschien een beeld van een man met 
een lange baard en een winkelwagentje 
vol tassen. Maar dat is niet het type  
mensen dat wij hier veel zien.”

Voor je het weet: huis kwijt
“Soms kan het heel snel gaan hoor. Je ligt 
in een scheiding, drinkt je zorgen weg, 
verliest je baan, betaalt de hypotheek niet 
meer, en voor je het weet: huis kwijt. Er 
is ook een aanzienlijke groep mensen die 
we ‘economisch dakloos’ noemen. Zij 
hebben vaak wel een baan en geen onder
liggende verslaving of psychiatrische 

Dakloos worden. Het kan iedereen 
gebeuren. Bijvoorbeeld door een scheiding, 
schulden, verslaving of psychiatrische 
problemen. Wie in Amsterdam dak- of 
thuisloos is en een bijstandsuitkering 
aanvraagt, komt terecht bij de balie van 
Bijzondere Doelgroepen. Klantbegeleider 
Clemens Polfliet vertelt over zijn bijzondere 
baan en de mensen die hij daar ontmoet. 

‘Zeg nooit: dit overkomt mij niet’

problemen. Als ze hun huis om wat  
voor reden dan ook verliezen, lukt het  
ze moeilijk om een nieuwe woning te  
vinden.”

Briefadres 
“Voor een uitkering heb je een adres 
nodig. Wie geen adres heeft en ook niet 
aan een adres kan komen, kan – onder 
voorwaarden – een briefadres bij de 
gemeente aanvragen.” Polfliet loopt  
achterlangs door naar de postkamers en 
groet zijn 2 collega’s die binnengekomen 
post sorteren in hangmappen. “We heb
ben geen postvakjes, maar een rond
draaiend archiefsysteem. Zodat mijn 
collega’s snel de post kunnen opzoeken 
en aan de mensen geven.”  Aan de andere 
kant van het glas wacht een klant gedul
dig op zijn post. 

De laatste ‘papieren’ balie
Het aanvragen van een uitkering gaat bij 
de balies nog ouderwets op papier. “Niet 
iedereen beschikt over internet, dus we 
zijn zo’n beetje de laatste ‘papieren’ balie. 
Tijdens de aanvraag kijken we naar de 
situatie van de aanvrager. We gaan na of 
de persoon recht heeft op bijstand en of 
deze persoon ook écht dak of thuisloos is. 

Mensen geven bij ons aan waar ze  
slapen en zo nodig gaat er een controleur 
van de gemeente langs om te checken  
of alles klopt. Ik probeer altijd vanuit  
vertrouwen te werken, maar vraag ook 
grondig door. Zo blijft de bijstand 
beschikbaar voor de mensen die het  
écht nodig hebben.”

Tegen een stootje
Het werken met de doelgroep vraagt een 
bepaald type klantbegeleiders. “Het is 
fijn als je een beetje tegen een stootje 
kan, en rustig blijft in situaties. Omdat  
je soms te maken krijgt met mensen  
die onder invloed kunnen zijn, vergt het 
soms wat aanpassingsvermogen. Er is 
genoeg beveiliging aanwezig, maar 
gelukkig komen echt ernstige situaties 
zelden voor.” Ook de spreekkamers  
zijn aangepast, zodat de mensen veilig 
kunnen werken. “Maar nogmaals: het 
merendeel komt rustig hun aanvraag 
doen en daar hebben we gewoon een 
prettig gesprek mee.”

Kleurrijk als de stad
Polfliet werkt al 40 jaar voor de gemeente. 
Door zijn ruime ervaring helpt hij ook 
nieuwe collega’s om vertrouwd te raken 
met het werk en de doelgroep. Op de 
vraag wat deze afdeling nou zo leuk 
maakt, zegt hij: “Je maakt hier van alles 
mee. Het hele palet aan mensen komt hier 

voorbij. Kleurrijke figuren, die allerlei  
verhalen meebrengen als ze langskomen. 
Dat kunnen soms hele verdrietige ver
halen zijn, maar ook soms hele leuke of 
grappige. En bij de verdrietige gevallen is 
het fijn dat je iemand op weg kunt helpen. 
We werken samen met veel organisaties, 
zoals het Leger des Heils of HVO Querido.” 

Het begin naar een nieuw leven
“Soms krijg je mensen aan de balie met 
een vervelende wond. Die verwijzen we 
dan weer door naar een arts of hulppost 
die hen gratis helpt. Je kunt echt wat 
betekenen voor die mensen. We zijn 
vaak het laatste redmiddel, maar ook het 
begin naar een nieuw leven. We hopen 
natuurlijk dat het mensen lukt om het 
leven weer op orde te krijgen. Het begint 
met een dak boven het hoofd, dan de 
aanpak van de problemen en als dat lukt 
een baan.” 

Interview

Foto’s Sanne Couprie

“Je ligt in een  
scheiding, drinkt je  
zorgen weg en  
verliest je baan.  
Voor je het weet  
ben je je huis kwijt”

“Ik probeer altijd  
vanuit vertrouwen te 
werken. Zo blijft de  
bijstand beschikbaar 
voor mensen die het 
écht nodig hebben”
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“Onderweg kwam ik langs Groeneveen 
en zag dat het vliegtuig daar was neer
gestort. Dus niet op mijn flat, mijn kind 
was veilig. Ik zag mensen die aan het  
helpen waren. Mijn neef en zijn gezin 
woonden in Kruitberg”. Barends bedacht 
zich geen seconde en rende de buitentrap 
van Groeneveen op om via de loopbrug 
naar Kruitberg te komen. “Het brandde 
nog niet op de onderste verdiepingen.  
Ik kon er nog langs.” Ze hielp mensen 
evacueren. En nam 8 mensen mee die 
niet meer naar huis konden naar haar 
3kamerflat in Kralenbeek. De huid  
van haar gezicht verschroeide.

‘Veel meer slachtoffers’
Barends is zichtbaar geëmotioneerd als  
ze over de ramp vertelt. “Het is een film 
die in mijn hoofd speelt. Ik zie het voor 
me en hoor weer het gegil en geschreeuw 
van mensen. Het geknal van de flesjes 
parfum die ontploften. De politieman 
die riep dat ik mijn plastic jas uit moest 
doen omdat er brokken vuur op vielen.  
Ik had familie en kennissen in de flats en 
ik wist dat er veel ongedocumenteerden 
woonden. Ik hield in die tijd een dag
boekje bij en ging elke dag naar de ramp
plek. De eerste dagen telde ik meer dan 
60 draagbaren die afgedekt waren. Ik ben 
ervan overtuigd dat er meer slachtoffers 
zijn gevallen.”

Bijzondere ontmoeting
Barends werkte jaren in de hulpverlening 
in Zuidoost. ”Zo ging ik bij een dame op 

Zondag 4 oktober 1992, 18.35 uur.  
Veel Amsterdammers weten waar ze waren 
op dat moment. Het moment dat de  
EL AL Boeing 747 neerstortte. Precies in  
de knik van de flats Klein Kruitberg en 
Groeneveen. Tv-programma’s werden 
onderbroken om de ramp te verslaan  
die zoveel levens verwoestte.

Laatste herdenking Bijlmervliegramp

‘Ik hoor weer het gegil en geschreeuw van mensen’ 

Om 18.22 uur vertrok het vliegtuig vanaf 
Schiphol naar Tel Aviv. Volgeladen met 
vracht, brandstof, 3 bemanningsleden en 
1 passagier. Om 18.27 uur kwam de eerste 
melding bij de verkeersleiding binnen 
dat er iets mis was. Met een paar luide 
knallen braken de 2 motoren aan de  
rechtervleugel af en verdwenen in het 
Gooimeer. 

Duikvlucht naar rechts
De piloot vroeg toestemming om een 
noodlanding te maken op de Buiten
veldertbaan. Na een extra rondje boven 
Amsterdam begon de piloot de landing 
in te zetten. En daar ging het mis. De 
vliegtuigflappen links schoven uit, maar 
die van de rechtervleugel waren te veel 
beschadigd. Het vliegtuig had tot dan toe 
genoeg snelheid gehad om te blijven  
vliegen. Door vaart te minderen viel het 
draagvermogen van de rechtervleugel 
weg. Het vliegtuig maakte een duik
vlucht naar rechts. Om 18.35 uur boorde 
het vliegtuig zich met de rechtervleugel 
bijna loodrecht naar beneden in de flats. 

De juiste plek
De gebouwen vlogen meteen in brand en 
ongeveer 100 appartementen werden 
verwoest. Even was het nog onduidelijk 
waar de ramp had plaatsgevonden: ‘ten 

westen van Weesp’. 2 agenten die in de 
buurt een inbraakpoging onderzochten, 
wisten de juiste plek te melden. De eerste 
uren en dagen na de ramp wist niemand 
om hoeveel slachtoffers het ging. Er ston
den officieel 239 mensen in de getroffen 
woningen ingeschreven. Maar in de flats 
zouden veel illegalen wonen. Het aantal 
doden is uiteindelijk vastgesteld op 43, 

onder wie de 4 mensen aan boord van 
het vliegtuig. 

De boom die alles zag
Jaarlijks vindt op 4 oktober de herdenking 
van de Bijlmervliegramp plaats bij ‘de boom 
die alles zag’. Dit jaar voor de dertigste en 
laatste keer. Nu is het tijd dat ieder op 
eigen wijze de slachtoffers gaat herdenken. 

Herdenken

Palmira Barends was bij haar moeder op bezoek in Gouden Leeuw. Door een onbeschrijfelijk gebrul 
buiten ging ze bij het raam staan. Een vliegtuig scheerde langs. En dan een gigantisch gele en oranje 
vuurbal. Barends kon niet zien waar de vuurbal was neergekomen. Ze begon te rennen naar 
Kralenbeek waar ze woonde met haar dochtertje. 

Foto Gerard Koppers

‘De boom die alles zag’ | Foto Edwin van Eis

Foto Sanne Couprie

Hoptille langs. Ze keek me aan en zei dat 
ze me goed kende. Ik had haar echt nog 
nooit gezien. Ze vertelde me dat ik haar 
zoontje had aangereikt toen zij uit 
Groeneveen vluchtten voor het vuur.  
Zij was me nooit vergeten. Dat ze mij 

toen gezien had en me nu bedankte, 
vond ik prachtig. Ik voelde me erkend  
en dankbaar.”

Herdenken bij ‘De boom die alles zag’
“De eerste jaren heb ik meegeholpen de 

herdenking te organiseren. Ik ga elk jaar. 
Soms een dag eerder of later. Ik bid dan 
voor de mensen die niet erkend zijn 
omdat ze niet bestonden, de ongedocu
menteerden. Ik bid voor hen omdat zij 
toen de wereld ook verlaten hebben.”
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Spread

Gereedschapsuitleen
Een boek lenen uit de bibliotheek doen we allemaal weleens. Dat kan ook met gereedschap. Dus 
waarom duur gereedschap kopen als u het ook kunt lenen of huren. Dat kan bij verschillende 
bouwmarkten of ijzerwarenwinkels. Maar ook bij de Blauwe Duim in West of de Buurtschuur in 
Noord. Of leen het gewoon van uw buren.

peerby.com/nl 

Afval naar Oogst
Samen met de buurt vruchtbare compost maken van uw groente en fruit
resten. Er zijn al 6 plekken in de stad waar u uw gfafval kunt inleveren. 
Hiermee worden buurttuinen bemest en groeit er groente, fruit en kruiden 
die u kunt oogsten. Afval naar Oogst gaat doorgroeien, zodat er overal in 
Amsterdam inzamelpunten komen. Kijk op de website waar u gfresten 
kunt inleveren.

afvalnaaroogst.nl

Buurtkastjes met boodschappen
In een paar stadsdelen staan verschillende buurtkastjes met eten, bijvoorbeeld pastasaus 
of blikken met groente. Het motto is ‘Geef wat je over hebt, pak wat je nodig hebt’.  
Zo wordt geen eten verspild en kunnen mensen met weinig geld toch gezond eten.  
Zet ook een buurtkastje in uw voortuin of straat en help zo uw buren.

Hergebruik

Kringloopwinkels
Breng uw afgedankte spullen gratis naar een kringloopwinkel. En mocht u 
nog iets nodig hebben, dan kunt in de kringloopwinkel meestal goedkoop 
uw slag slaan. Bijvoorbeeld voor kleding, meubels, audioapparatuur, fiet
sen, speelgoed, huishoudelijke artikelen en leuke hebbedingetjes.  
In bijna elke buurt is wel een kringloopwinkel, zoals deze in Weesp.. 

100procentkringloop.nl

U koopt een product en gebruikt het. Dan gaat het kapot en u 
gooit het weg. Einde verhaal. Dat moet en kan anders. De wereld-
bevolking blijft groeien en grondstoffen worden schaarser. Koop 
niet alles nieuw, maar ga eens winkelen in een kringloopwinkel. 
Of laat uw kapotte spijkerbroek repareren door een kleermaker. 
Met een Stadspas groene stip krijgt u 40 procent korting op 
kleding reparaties. Iedereen kan een steentje bijdragen.

Goed voor de wereld,
goed voor uw portemonnee

Foto Sanne Couprie

Foto Edwin Edwin van Eis

Buurtboekenkastjes
Als u alle boeken thuis hebt uitgelezen, kijk dan maar eens goed rond in uw eigen buurt. 
U vindt de buurtboekenkastjes onder poortjes, naast een gevel en in alle vormen en 
maten. In bijna iedere buurt staat er wel 1, zoals deze in de Jordaan. In januari 2022 zijn 
in Amsterdam al 485 boekenkastjes geteld.

minibieb.nl

Weggeefwinkel
Gooi spullen die u niet meer gebruikt niet 
weg. Breng ze naar een weggeefwinkel, 
zodat iemand anders er nog plezier van kan 
hebben. En alles voor niets, zoals klein meu
bilair, kleding, huishoudelijke apparaten, ser
vies, sieraden, speelgoed en meer.

duurzaamamsterdam.net/hergebruik

Naar het Afvalpunt
Soms zijn uw spullen echt niet meer door een ander te gebruiken. U kunt ze dan naar een Afvalpunt 
brengen. Er worden dan nieuwe dingen van gemaakt. Op de Afvalpunten staat ook een container voor 
kringloopgoederen. U kunt hier dus in 1 keer uw goede spullen én uw afval kwijt. 

amsterdam.nl/afvalpunt

Foto Tammy van Nerum

Foto Edwin Edwin van Eis

Foto Charlotte Vergnol

Foto Wieke Braat

Wat Amsterdammers al doen
Op nieuwamsterdamsklimaat.nl/initiatieven vindt u projecten van bewoners, bedrijven en 
instellingen voor een gezonde en duurzame stad.

Geef kleding een 
2e kans
Kleding die u niet meer draagt, kunt u 
inleveren bij The Swapshop. Met de digitale 
muntjes die u daarvoor krijgt, kunt u andere 
kleding kopen. In deze winkel op de 
Haarlemmerdijk worden wekelijks 200 
kledingstukken geruild. 

nieuwamsterdamsklimaat.nl/swapshop

Repair Cafe’s
Bij een Repair Café repareren ervaren vrijwilligers  
uw kapotte spullen voor een klein bedrag. Ze hebben 
gereedschap en materiaal om alle mogelijke 
reparaties uit te voeren. Dus gooi uw kapotte spullen 
niet weg, maar ga ermee naar een Repair Café.  
Dat is goed voor uw portemonnee en voor het milieu. 
En het is nog gezellig ook.

repaircafe.org

Foto Edwin Edwin van Eis

Foto Mariet Dingemans
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De Amsterdamse metro bestaat 
45 jaar. Op 14 oktober 1977 
reed de allereerste metro van 
station Weesperplein naar 
Holendrecht. Bewoners van 
Zuidoost kregen hiermee een 
snelle verbinding met de 
binnenstad. Een reis terug in  
de geschiedenis. 

‘Ik had een van de mooiste banen van de stad’ 

De eerste bewoners woonden inmiddels 
9 jaar in de Bijlmermeer. Zij waren de 
beginjaren afhankelijk van de bus om in 
het centrum te komen. Het ontbreken 
van snel openbaar vervoer was dan ook 
een vaak gehoorde klacht. Vanaf de 
feestelijke eerste rit was Zuidoost voort
aan goed aangesloten op de rest van 
de stad. Nieuwsgierige Amsterdammers 
mochten in het weekend erna de metro 
gratis proberen. 

Ondergronds traject
De bouw van de metro ging gepaard 
met het slopen van delen van de  
binnenstad. Iets waar veel mensen het 
niet mee eens waren. De Amsterdamse 
metro kwam er dan ook niet zonder 
slag of stoot. De hevige rellen in de 
Nieuwmarktbuurt tegen de aanleg van 
de metro hielden de stad lang bezig. 
Het stuk tussen het Weesperplein en 
het Centraal Station zou pas in 1980 
opengaan. Toen het ondergrondse  
traject eenmaal voltooid was, besloot 
men voorlopig geen nieuwe plannen  
te maken voor uitbreiding van het  
net. Zelfs het woord ‘metro’ werd het 

liefst gemeden. Na de komst van de 
sneltram naar Amstelveen werd de 
metro pas weer in 1997 uitgebreid  
met de ringlijn. 

Bij toeval
Metrobestuurder van het eerste uur,  
Jan Leffelaar, kreeg van de rellen  
weinig mee. Hij vertelt: “Ik was daar 
helemaal niet mee bezig. Ik was 22 
toen ik bij de metro begon. En dat was 
nog eens bij toeval. Ik wilde eigenlijk 
bij de afdeling Sport aan de slag, omdat 
ik in Noord een aantal jongens kende 
die op de sportvelden en in de hallen 
werkten. Toen ik ging solliciteren bij  

de gemeente, zei een aardige meneer 
tegen mij: ‘Je kunt ook een opleiding 
volgen tot metrobestuurder’. Ik wist 
nog helemaal niks van de metro. Nou 
dat leek me wel wat. Vanaf mei 1977 
volgde ik de opleiding. Ik was er dus 
meteen al vanaf de eerste dag bij.” 
Leffelaar zou ruim 44 jaar bij de metro 
blijven. De eerste 12 jaar als bestuurder, 
de rest van de tijd als opleider en 
instructeur. Hij heeft in de jaren heel 
wat mensen opgeleid. Zelf zegt hij:  
“Ik had een van de mooiste banen van  
de stad. Ik heb mijn mensen zien 
opgroeien en doorgroeien naar andere 
plekken, zoals de verkeersleiding” 

Een groeiende stad
Wie 44 jaar op de metro zit, heeft de 
stad zien veranderen. Leffelaar: “De 
stad is de hoogte in geschoten. Kijk 
alleen maar naar al die kantoorgebou
wen in de buurt van het Amstelstation. 
Ik heb het allemaal gebouwd zien wor
den. In het begin was de Bijlmer nog 
heel kaal, helemaal niet zo levendig als 
nu. De stad is echt veranderd. Ik denk 
daar nog wel eens aan als ik vanaf 
Noord de Noord/Zuidlijn neem naar de 
Albert Cuyp. Toen ik klein was stonden 
in Noord nog allemaal boerderijen. Dat 
er nu een metro zou rijden, had ik als 
klein jochie niet kunnen bedenken.” 

Publiek mag gratis meerijden naar het nieuwe station Wibautstraat | Foto Stadsarchief Amsterdam
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De ondernemende Amsterdammers 
konden daardoor, zonder tol te betalen, 
hun goederen door het Graafschap 
Holland vervoeren. Dit was voor Floris V 
een belangrijke stap in de uitbreiding  
van het graafschap. En het was de start 
van de groei van Amsterdam tot belang
rijkste handelsstad van Holland zo’n  
2 eeuwen later.

Oudste document
Het beroemde Tolprivilege uit 1275 is  
het oudste geschreven stuk waarin 
Amsterdam en zijn bewoners worden 
genoemd. Het wordt bewaard in de 
Schatkamer van het Stadsarchief.  
Van 27 tot en met 30 oktober is dit  
747 jaar oude document door iedereen  
te bewonderen.

750 jaar
Over 3 jaar bestaat Amsterdam 750 jaar. 
Tot het zover is, viert de stad haar  
verjaardag al met een aantal activiteiten.  

Op 27 oktober wordt onze stad weer een 
jaartje ouder, maar liefst 747 jaar. Op die 
dag in 1275 gaf Graaf Floris V van Holland 
een tolprivilege aan enkele honderden 
inwoners van ‘Amestelledamme’, ofwel de 
bewoners bij de dam in de Amstel. 

Amsterdam is jarig

Amsterdamse Pubquiz
Tot 15 oktober kunt u op zo’n 80 plekken 
in de stad meespelen met de grote 
Amsterdamse Pubquiz. Onder andere  
in cafés, maar ook in een aantal verzor
gingshuizen, bibliotheken, buurthuizen 
en culturele podia. Er zijn nog een paar 
plekjes vrij om mee te spelen. U kunt 
zich aanmelden via  
amsterdam750.nl/pubquiz. 

Vrijdenkersfestival
Van 28 tot en met 30 oktober biedt het 
Vrijdenkersfestival een podium aan 
hedendaagse dissidenten. Debatcentrum 
De Balie onderzoekt of het klopt dat je  
in Nederland alles kan of mag zeggen. 
Kijk voor het programma op balie.nl.

Subsidie voor ideeën uit de stad
Mensen met een goed idee voor de 

Vieren

viering van de verjaardag van Amsterdam 
kunnen tot 50.000 euro subsidie aan
vragen bij Stichting Amsterdam 750.  
Elk stadsdeel krijgt een eigen aanvraag
ronde. Van 1 tot en met 15 december 
kunnen inwoners van stadsdeel Oost en 
stadsgebied Weesp subsidie aanvragen. 

Kijk voor de voorwaarden op  
stichting.amsterdam750.nl/doe-mee. 

Het Tolprivilege is van 27 tot en met 30 oktober te zien in de Schatkamer van het Stadsarchief | Foto Alphons Nieuwenhuis
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Zo’n 2 jaar geleden namen Ivan Mettrop 
en zijn buurvrouw Vera van de Meeberg 
contact op met de gebiedsmakelaar. Ze 
wilden graag dat hun straat groener zou 
worden. “De stoepen zijn hier erg breed. 
Met al dat steen werd de straat in de 
zomer een grote bakoven. Groen zorgt 
bovendien voor meer bloemen, vogels en 
insecten in de stad en is goed voor de 
opvang van het regenwater. We hebben 
een plan gemaakt met verschillende vari
anten om groen toe te voegen aan de 
straat.”

Ander voorstel
De gemeente was enthousiast, maar 
helaas kwam er een kink in de kabel. De 
Max Planckstraat moet over een paar jaar 
opnieuw worden ingericht. “Dat zou 
betekenen dat het groen dan meteen 
weer weggehaald zou worden. Echt jam
mer, maar niks aan te doen. Gelukkig 
kwam de gemeente zelf met een ander 
voorstel en dat zijn deze bakken 

Het eiland ligt er al, de huizen zijn er nog 
niet. Wel heeft Amsterdam nu al  besloten 
de straten, pleinen, kades en bruggen te 
noemen naar bekende wereldburgers. Het 
gaat om mensen die een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan de 
wereldbeschaving. Zoals de Britse 
schrijver George Orwell (19031950), de 
Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo 
(19071954) en de Japanse tekenaar 
Hokusai (17601849).

20.000 Amsterdammers
De ontwikkeling van Strandeiland, het 

Amsterdam wordt steeds groener. Een van die plekken met extra groen is de 
Max Planckstraat. Bewoners beheren hier sinds begin augustus maar liefst 50 
bakken met planten en fruitboompjes. Iedereen is er erg blij mee.

De bouw van de eerste woningen begint pas in 2024. En toch heeft Strandeiland 
al zijn eigen straatnamen. De straten op dit nieuwste eiland van IJburg worden 
vernoemd naar beroemde wereldburgers.

Iedereen die een goed idee heeft voor de viering van Amsterdam 750 kan 
subsidie aanvragen bij stichting Amsterdam 750. Elk stadsdeel krijgt een eigen 
aanvraagronde. Van 1-15 december is het subsidieloket open voor de bewoners 
van stadsdeel Oost. In oktober en november zijn er verschillende bijeenkomsten 
en spreekuren. Daar kunt u vragen stellen en geholpen worden met de 
subsidieaanvraag.

‘Je ziet meer bijen en vlinders’

Strandeiland heeft al straatnamen

Subsidie aanvragen voor de 750ste verjaardag van Amsterdam

Initiatiefnemers Ivan Mettrop (rechts) en Vera van de Meeberg (midden)

Toekomstig beeld van de nieuwe buurt

Feest mee met het jarige Amsterdam  | Foto Sander Foederer

geworden. We hebben op een goede 
manier kunnen samenwerken.”

Meer verbinding
Sinds begin augustus staat de Max 
Planckstraat helemaal vol met groenbak
ken. Ivan Mettrop is er erg blij mee. “De 
straat ziet er een stuk gezelliger uit, je 
kijkt niet meer direct tegen de auto’s aan. 
De bakken zorgen ook voor meer verbin
ding in de straat, omdat we met zijn allen 
hiermee bezig zijn geweest. En je ziet nu 
al meer bijen en vlinders. Ik hoor veel 
positieve reacties van andere mensen in 
de straat.”

Beheergroepje
De bewoners hebben samen een groepje 
gevormd om de plantenbakken te behe
ren. “Vooral om te zorgen dat er geen 
afval in blijft liggen en dat het er een 
beetje netjes uitziet. Iedereen heeft een 
paar bakken onder zijn hoede genomen. 
De gemeente zorgt ervoor dat de planten 

vijfde eiland van IJburg, duurt in totaal 
zo’n 20 jaar. In deze nieuwe stadswijk 
kunnen uiteindelijk 20.000 
Amsterdammers wonen. Op het eiland 
komen 8.000 woningen en 120.000 
vierkante meter winkels en voorzienin
gen. Ook is er plek voor een ongeveer 750 
meter lang stadsstrand, een haven en 
bijna 6 hectare aan groen voor sporten, 
spelen en ontmoeten. De verwachting is 
dat in 2024 de bouw van de eerste 
woningen start op het zuidelijk deel van 
Strandeiland, de Muidenbuurt. 

amsterdam.nl/strandeiland

Groen

IJburg

Geld

Veel Amsterdammers zetten zich vrij
willig in voor hun straat of buurt. 
Sommigen van hen dromen wel eens van 
een groot en nieuw project. Om nog 
meer mensen te helpen of blij te maken. 
Misschien hebt u wel zo’n droom en past 
die precies bij de viering van het 750
jarig bestaan van Amsterdam in 2025. Als 
dat zo is, kijkt en denkt Stichting 
Amsterdam 750 graag met u mee. Of het 
nu gaat om een sportactiviteit, een groots 
diner, een historisch verhaal of een 
buurtproject voor oudere en jongere 
bewoners: alle ideeën zijn welkom. 

Tot 50.000 euro
Met een goed idee komt u misschien in 
aanmerking voor een subsidie van 10.000, 
20.000 of 50.000 euro. U moet dan wel 
voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw idee is speciaal bedacht voor de  
verjaardag van Amsterdam

 • U voert het uit vóór 27 oktober 2025
 • U werkt samen met minstens 2 partners
 • Uw idee past bij de plannen voor 
Amsterdam 750

 • Uw idee maakt Amsterdam nog mooier, 
leuker en sterker dan de stad al is

stichting.amsterdam750.nl/doe-mee

Foto Richard Mouw

water krijgen. Gewoon met water uit de 
sloot, er wordt dus geen leidingwater 
voor gebruikt. Dat is een prima oplos
sing.”

Mooie groenstroken
Het enige wat de bakken niet doen, is 
regenwater opvangen in de bodem. “Het 
zou natuurlijk heel mooi zijn als al die 
nieuwe planten en boompjes uiteindelijk 

gewoon in de grond komen te staan. En 
dat er dan na de herinrichting over een 
paar jaar mooie groenstroken komen in 
de straat. Op die manier kunnen we dan 
ook bijdragen aan het opvangen van 
regenwater in onze straat.”

Als u zelf meer groen wilt in uw straat 
kijk dan op amsterdam.nl/groen.
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Nieuws

Vrouwen van kleur

Josephine Baker, Suzanne Césaire, Christiane Diop, 
Frida Kahlo, en Paulette en Jeanne Nardal staan centraal 
in de film ‘Le retour des femmes colibris’. In deze film 
van van Patrica Kaersenhout ontmoeten de 6 vrouwen 
elkaar. Zij speelden allemaal een belangrijke maar 
onzichtbare rol in de zwarte emancipatie in de jaren 30 
en 40 van de vorige eeuw. De kunstenares maakt zo 
vrouwen van kleur zichtbaar die zijn genegeerd,  
gekleineerd of overgeslagen in de westerse geschied
schrijving. De film en 60 kunstwerken zijn van  
7 oktober tot en met 20 november te zien in voormalig 
kantoorgebouw Hettenheuvelweg 8. Toegang is gratis.
cbkzuidoost.nl

Speelse kunstroute 

De Zuidas biedt sinds eind juli een route met 14 bij
zondere en soms speelse kunstwerken. Overal zijn 
prachtige beelden verstopt. Op uw mobiele telefoon 
kunt u tijdens de route rustig alle informatie horen of 
lezen over de kunstwerken en de route. Zo leert u dat 
het grappige hondje van kunstenaar Tom Claassen de 
naam Hildo heeft gekregen. Het hondje is genoemd naar 
Hildo Krop, die veel beelden voor Amsterdam heeft 
gemaakt. En de 5 meter hoge reus aan het einde van de 
route biedt volgens kunstenaar Nicole Eisenman ‘een 
moment van ontspanning en troost’.
zuidas.nl/ommetje-kunst

Chileense muurschildering

Ruim 40 jaar lang lag de muurschildering Chile Vencerá 
(Chili zal overwinnen) verborgen tussen de muren van  
2 gebouwen aan het Osdorpplein. Dit kunstwerk van  
20 meter lang en 3,40 meter hoog is gerestaureerd. En eind 
2022 te zien op de binnenplaats van het nieuwe stads
loket NieuwWest. De aannemer ontdekte het kunstwerk 
in 2018 tijdens de voorbereidingen van het nieuwbouw
project. Het bleek in 1981 gemaakt te zijn door Jorge Kata 
Núňez, een Rotterdamse kunstenaar van Chileense 
afkomst. Hij maakte het samen met het Chileense  
kunstenaarscollectief Brigada Ramona Parra. Zij brachten 
hun overtuigingen tot uiting met muurschilderingen. 

Vroeger en Nu Wandeling

De Historische Kring Driemond heeft een ‘Vroeger  
en Nu Wandeling’ uitgestippeld. Het is een historische 
wandeling langs 19 markante, historische plekken.  
Op die plekken staan bordjes met een foto, tekst en  
een QRcode voor achtergrondinformatie. De wande
ling gaat door eeuwen van veen en waterland naar  
inpoldering, van molens naar gemalen. Van statige  
buitenhuizen aan het lieflijke Gein naar de brug die 
wegen verbindt bij 3 riviertjes. Ook de ingrijpende  
verlegging van het riviertje Smalweesp is te zien.  
De wandeling langs 19 plekken kunt u in willekeurige 
volgorde lopen. Kijk op historischekringdriemond.nl  
(zoek: ‘Vroeger en Nu wandeling’).

Zuidoost Zuid

Nieuw-West Weesp

Nieuwsflitsen uit de rest van de stad

Klipper en tjalk

In de Klipperbuurt in Noord hebben alle straten namen 
van schepen. Een groep bewoners bedacht dat muur
schilderingen helpen om makkelijker de weg te vinden. 
Op de muur in de Klipperstraat is nu een Klipper te zien 
en in de Tjalkstraat een tjalk. De muurschilderingen  
zijn gemaakt als onderdeel van het project Mooimakers, 
in samenwerking met Street Art Museum Amsterdam 
(Sama). Doel van Mooimakers is om samen met de 
bewoners buurten mooier te maken. Binnenkort  
krijgen ook andere wijken in Noord kunstwerken  
van Mooimakers. 

Audiotours door de binnenstad

Stadsdeel Centrum heeft 6 audiotours laten maken. 
Hiermee kunt u verhalen over pleinen, straten en 
gebouwen beluisteren terwijl u door de binnenstad 
wandelt. De audiotours zijn gratis te beluisteren in het 
Nederlands of Engels op architour.nl/nl/audiotours-nl. 
Een team van architecten en architectuurhistorici heeft 
de teksten geschreven. Zij nemen u mee langs 15 plekken 
in 6 gebieden: het Wallengebied, de Nieuwmarktbuurt, 
de westelijke en zuidelijke grachtengordel en de 
Oostelijke en Westelijke eilanden. U hoort verhalen 
over de gebouwen, maar komt ook veel te weten over 
actuele onderwerpen die in de gebieden spelen.

NoordCentrum

Blijf op de hoogte van wat er speelt in uw stadsdeel, 
maak kennis met het bestuur en andere contact
personen in uw omgeving of check de plannen 
voor uw buurt. Kijk op amsterdam.nl/stadsdelen

Energiemarkt in De Hallen

Bezoek op zaterdag 15 oktober de Energiemarkt ‘Zet ook 
de knop om!’ in De Hallen in West. De markt is voor alle 
Amsterdammers die hun energierekening omlaag willen 
brengen. Op de Ten Katemarkt laten verschillende orga
nisaties u zien hoe u met eenvoudige middelen energie 
kunt besparen. De energiecoaches van !WOON geven u 
bijvoorbeeld graag handige tips. In De Hallen (Hannie 
Dankbaarpassage 47) vindt u verschillende organisaties 
die advies geven over hoe u uw huis duur zamer en energie
zuiniger kunt maken. Het volledige programma en alle 
organisaties die meedoen aan de energiemarkt vindt u op  
kameleonconcepts.nl. 

West

Foto Edwin van EisFoto Edwin van Eis

Foto’s Marcel Israel

Foto Martin de BouterFoto Visual Project/MRP

Foto Patricia Kaersenhout Foto Jan Vonk
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U kunt hiervoor in aanmerking komen 
als u een laag inkomen en weinig  
vermogen hebt. Bijvoorbeeld omdat u 
werkt, maar weinig verdient. Of omdat  
u een uitkering hebt. Soms zijn er nog 
meer voorwaarden. Alle regelingen en 
voorwaarden staan op  
amsterdam.nl/pakjekans. 

Vraag aan, u hebt er recht op
Op dezelfde website kunt u een aan
vraagformulier invullen met uw DigiD. 
U kunt het aanvraagformulier ook uit
printen en opsturen. Het adres staat op 
het formulier. Of bel naar 020 252 6000, 
dan wordt het formulier naar u toege
stuurd. Als u hulp nodig heeft, kunt u  
op de school van uw kind informatie  
vragen. Op steeds meer basisscholen is 
iemand aanwezig die kan helpen. 

Gratis laptop of reiskostenvergoeding
Amsterdam biedt verschillende rege
lingen, zoals een gratis laptop of tablet  
voor kinderen van 10 tot 18 jaar. Een 
scholierenvergoeding voor het betalen 
van spullen, zoals een fiets, rugzak of  
een rekenmachine. Of geld voor de bus  
of tram als uw kind ver moet reizen naar 
de middelbare school.

Het nieuwe schooljaar is alweer een maand 
oud. Voor ouders met schoolgaande 
kinderen betekent dat ook allerlei kosten. 
Bijvoorbeeld voor school, sport en muziek 
of dans- en tekenles. Amsterdam heeft  
veel extra’s om scholieren tot 18 jaar te 
helpen. Zoals een gratis laptop of tablet. 

Alle kinderen moeten mee kunnen doen

’Aanvragen is heel makkelijk’
Milienne Gumbs werkt in de thuiszorg 
en heeft 3 kinderen op school zitten.  
Dat betekent elk jaar weer extra kosten 
voor school en sport. Haar jongste zoon 
deelde een laptop met zijn oudere broer. 
Hij zit nu in de brugklas en heeft echt 
een eigen laptop nodig. Gumbs: ”Ik kreeg 
een brief van de gemeente dat ik een  
laptop kon aanvragen voor mijn zoon. 

Werk, participatie en inkomen

Foto Richard Mouw

StadspasDat heb ik gedaan. Hij moet een laptop 
hebben voor school en ik kan dat niet 
betalen. Anders had ik het geld moeten 
lenen. Mijn zoons sporten ook. Kleren, 
lidmaatschap van de sportclub en  
activiteiten op school, dat kost allemaal 
geld. Gelukkig kan ik daar ook een ver
goeding voor krijgen. Stichting ProFor  
in Zuidoost hielp mij. Zo was aanvragen 
heel makkelijk.”

Gratis thuisbezorgd en opgehaald
De regeling geldt voor wasmachines met 
label A en alle koelkasten met energie
label A, B en C. Een huishouden mag 
maximaal 1 wasmachine en 1 koelkast 
aanschaffen. De nieuwe apparaten  
worden gratis thuisbezorgd en de oude 
apparaten worden gratis afgehaald.

Besparen op de energierekening 
Een korting van 275 euro betekent dat  
u aanzienlijk minder betaalt voor de  
aanschaf van een nieuwe was machine  
of koelkast. Met een energiezuinige  
koelkast of was machine kan een huis
houden jaarlijks tot zo’n 110 euro  
besparen op de energierekening.

Energiearmoede
Wanneer een huishouden meer dan  
10 procent van het inkomen kwijt is aan 
energielasten, is er sprake van energie
armoede. Steeds meer Amsterdammers 
krijgen hiermee te maken. In april 2022 
leefden zo’n 43.000 Amsterdamse huis
houdens in energiearmoede.

amsterdam.nl/stadspas

De witgoedregeling loopt tot 28 februari 
2023 en is bedoeld voor Amsterdammers 
vanaf 18 jaar met een laag inkomen.  
Het gaat om stadspashouders met een 
groene stip. Heeft u nog geen Stadspas, 
vraag hem dan aan. Kijk op  
amsterdam.nl/stadspas.

Het kleine museum in het oude  
stadhuis is een goede start. 
Stadspashouder Hanna (57) is  
gastvrouw in Museum Weesp.  
Ze ontvangt mensen, beantwoordt 
vragen en legt van alles uit. “Maar  
ik ben geen gids, hoor, daar moet  
ik nog veel voor leren”, zegt ze.  
Hoe ze er terechtkwam? ”Ik was het 
bankzitten (om medische redenen) 
beu en wil meer tussen de mensen 
zijn.” Haar UWVcoach adviseerde 
vrijwilligerswerk.  
“Ik wilde graag iets cultureels.  
Ik weet er nog niet veel van, maar 
ben nieuws gierig en leer graag bij. 
Toen ik bij Museum Weesp ging  
kijken, was ik meteen enthou siast. 
Wat een interessante geschiedenis  
heeft Weesp.” 
Lees het hele verhaal op  
amsterdam.nl/stadspas.

De volledige naam van Hanna is 
bekend bij de redactie

Gastvrouw in WeespStadspas

Nu Weesp bij Amsterdam hoort, 
kunnen ook Weespers de Stadspas 
gebruiken. Amsterdammers kunnen 
op hun beurt op ontdekkingstocht 
in Weesp. 

Foto Moon Saris

Flinke korting op een energiezuinige koelkast  
of wasmachine
De gemeente helpt Amsterdammers met 
een laag inkomen met 275 euro korting  
op een energie zuinige koelkast of 
wasmachine. Zo kunt u uw energie rekening 
lager houden. Er is geld beschikbaar voor 
circa 2.700 huishoudens.

Foto Edwin van Eis
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Stadsdeel Oost 
OranjeVrijstaatplein 2 
Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam 
Telefoon 14 020 
amsterdam.nl/oost 
facebook.com/
stadsdeeloostamsterdam
Twitter: @Stadsdeel_Oost 
Instagram: @gemeenteamsterdam

Stadsloket 
Maandag tot en met vrijdag van  
9.00 uur tot 17.00 uur en op  
donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.  
Voor burgerzaken, vergunningen, 
Sociaal Loket en meer.  
Voor het inzien van stukken graag 
melden bij de Afsprakenbalie.
Telefoon 14 020, maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.
amsterdam.nl/contact 

Online regelen 
Veel zaken kunnen online  
geregeld worden via  
amsterdam.nl/regelhetonline.

Bekendmakingen
Voor bekendmakingen en kennis
gevingen van de laatste 8 weken. 
Over bijvoorbeeld vergunningen 
en ontheffingen, mededelingen of 
mogelijkheden voor inspraak.
amsterdam.nl/bekendmakingen 

Melden en hulp vragen
 • Meldingen openbare ruimte:  
ga naar meldingen.amsterdam.nl  
of bel 14 020.

 • Overlast van horeca, overlast op  
het water of milieuklachten:  
bel 14 020  24 uur per dag.

 • Veilig Thuis: meldpunt voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling.  
Advies en hulp. Bel 0800 2000.

 • Zorg en woonoverlast:  
bel 020 255 2914, op maandag tot  
en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. 
Of ga naar  
amsterdam.nl/zorgenwoonoverlast.

Sociaal Loket
Alleen op afspraak. Gratis informatie bij 
vragen over zorg, zelfstandig wonen, 
hulp in de huishouding, geldproblemen, 
eenzaamheid of minimaregelingen. 
Voor een afspraak kunt u op werkdagen 
tussen 8.00 en 18.00 uur bellen naar 
020 255 2916.
amsterdam.nl/sociaalloket

Afvalpunten
Open maandag tot en met zaterdag van 
8.00 tot 17.00 uur.
amsterdam.nl/afval

‘Ik ben met regelmaat de lokale 14 020’
‘De bewoners van Zeeburgereiland weten me goed te vinden. Met 
regelmaat ben ik net de lokale 14 020. Maar dat vind ik juist leuk. 
Bewoners snappen de keuzes van de gemeente niet altijd en 
regelmatig krijg ik vragen via Facebook. De Urban Sport Zone is nu 2 
jaar open. Het was een uitdaging om de weerstand van sommige 
bewoners tegen dit grote sportplein weg te nemen. Ik heb de 
bewoners een stem gegeven en collega’s zover gekregen om te 
investeren in extra faciliteiten, zoals een damestoilet en 
beheer.” | Foto Edwin van Eis

Contactgegevens 

Jeroen van Dalen
Gebiedsmakelaar Zeeburgereiland

Indische Buurt, Oostelijk Havengebied
 • Timorpleinbuurt:  
Jan Huppen 
telefoon: 06 1330 1311 
email: jan.huppen@amsterdam.nl 

 • Ambonplein- en Sumatraplantsoen-
buurt:  
Sacha Schoonhoven 
telefoon: 06 1040 2807 
email: s.schoonhoven@amsterdam.nl

 • Makassarpleinbuurt:  
Desmond Ronner 
telefoon: 06 5112 8264 
email: d.ronner@amsterdam.nl

 • Oostelijk Havengebied West:  
Eva Pas 
telefoon: 06 2299 8144 
email: eva.pas@amsterdam.nl

 • Oostelijk Havengebied Oost:  
Suzanne Vissers 
telefoon: 06 3080 1484 
email: s.vissers@amsterdam.nl

IJburg, Zeeburgereiland
 • Steigereiland, Rieteilanden,  
Diemerpark:  
Marjolein Mantel 
telefoon: 06 5359 7603 
email: m.mantel@amsterdam.nl 

 • Haveneiland Oost: 
Marcia van der Hart 
telefoon: 06 2545 6128 
email: m.van.der.Hart@amsterdam.nl

 • Haveneiland West:  
Adil el Maftouhi 
telefoon: 06 3919 5638 
email: adil.maftouhi@amsterdam.nl

 • Zeeburgereiland:  
Jeroen van Dalen 
telefoon: 06 2252 4929 
email: j.van.Dalen@amsterdam.nl

Oud-Oost
 • Dapperbuurt:  
Wouter Stoeken 
telefoon: 06 3013 9359 
email: w.stoeken@amsterdam.nl

 • Transvaalbuurt:  
Eilbron Varda 
telefoon: 06 5147 8696 
email: e.varda@amsterdam.nl

 • Oosterparkbuurt en Weesperzijde:  
Stephany van Veen 
telefoon: 06 3013 6047 
email: stephany.veen@amsterdam.nl

 • Oostpoort:  
Carla Hayatmahomed  
telefoon: 06 1208 5388 
email: c.hayatmahomed@amsterdam.nl 

Watergraafsmeer
 • Watergraafsmeer: 
Fred Scheepmaker 
telefoon: 06 1083 3154 
email: fred.scheepmaker@amsterdam.nl

 • Watergraafsmeer: 
Saloua Oulad Youssef 
telefoon: 06 8364 2760 
email: s.oulad.youssef@amsterdam.nl

 • Watergraafsmeer: 
Bassima van Leeuwaarde  
telefoon: 06 2051 9315 
email:  
bassimavanleeuwaarde@amsterdam.nl

 • Watergraafsmeer: 
Karien Kooiman 
telefoon: 06 2272 6311 
email: Karien.Kooiman@amsterdam.nl

Kijk voor meer informatie over uw buurt  
op amsterdam.nl/stadsdelen

Uw gebiedsmakelaar in Oost

Contact en informatie

Als u een goed idee hebt voor de buurt of als u iets wilt organiseren, neem dan contact op met 
de gebiedsmakelaar van uw buurt.

Social M
ed

ia
@gemeenteamsterdam op Instagram

Pride
Na 2 jaar kon de Canal Parade eindelijk 
weer doorgaan, en dat was te merken 
ook. De grachten stroomden vol  
met boten en feestvierende mensen, 
de sfeer zat er goed in.

Tram
Wist u dat u vroeger met de tram van 
het Spui naar Zandvoort kon gaan?  
Dat kon vanaf 1904. Met de tram  
kwamen veel ‘gewone’ Amsterdammers 
naar de badplaats. 

Poort
Vergeet niet af en toe omhoog te  
kijken als u door de stad loopt.  
Er is veel moois te ontdekken. 

Colofon
Jaargang 9, nummer 4, september 2022
Amsterdam is een uitgave van de gemeente 
Amsterdam. In deze krant staat informatie van  
de gemeente Amsterdam. 
Postbus 202
1000 AE  Amsterdam 
Telefoon: 14 020 
Email: redactiekrant@amsterdam.nl 
amsterdam.nl/krant 

U mag teksten her ge bruiken mits voorzien van  
een duidelijke bronvermelding en datum. 
Beeldmateriaal, logo’s, campagne materiaal  
en slogans mag u niet zonder toestemming 
hergebruiken. Toestemming vraagt u aan via: 
redactiekrant@amsterdam.nl. 
Productie: Ontwerpwerk (Den Haag)
Druk: Koninklijke Drukkerij Vorsselmans BV (Zundert)
Verspreiding: Door Verspreidingen (Amsterdam)

Verspreiding vindt plaats van maandag t/m vrijdag.
De krant wordt huis aan huis verspreid, ook bij 
brieven bussen met een JA of NEENEEsticker 
omdat het om overheids informatie gaat.  
De volgende editie van Amsterdam verschijnt  
7 tot en met 11 november 2022.

Een klacht of krant niet ontvangen? Bel 14 020  
of mail naar bezorging@amsterdam.nl.

Nieuws
Blijf op de hoogte  
van het Amsterdamse  
nieuws. Ga naar 
amsterdam.nl/nieuws 
Of abonneer u op de gratis online 
nieuwsbrief. Ga naar
amsterdam.nl/nieuwsbrief 

Foto Stadsarchief Amsterdam
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Kunstenaar GertJan Vlaming ontwierp 
de witte beeldjes al in 2005 en noemde ze 
PHiNGTHiNG’s.  Deze kunst is volgens 
hem bedoeld om de wereld een beetje 
mooier en beter te maken. “Mensen rea
geren heel positief op de beeldjes, en 
iedereen ziet er wat anders in. Met de  
PHiNGTHiNG’s hoop ik zoveel  moge
lijk mensen  gelukkig te maken. “

Wensen voor een onbekende
De PHiNGTHiNG’s  zijn gemaakt voor 
en door allerlei verschillende mensen. 
Zo zijn ze geproduceerd in een werk
plaats voor kwetsbare mensen op IJburg. 

Zondag 9 oktober is in het Oosterpark een bijzonder kunstwerk te 
zien. 500 kleine witte beeldjes vormen dan samen een vrolijk 
tafereel bij de muziekkoepel. Op elk beeldje staat een gelukwens. 
Het allerleukste is misschien nog wel dat u zelf zo’n kleine 
geluksbrenger mee naar huis mag nemen.

Amsterdam doet extra onderzoek naar uitbreiding van het aantal 
sportvelden op Sportpark IJburg. Eind juni bleek dat de geschatte kosten 
voor vernieuwing van het sportpark te hoog zijn. De komende periode 
wordt gekeken of de uitbreiding van het aantal sportvelden ook 
goedkoper kan.

Cadeautjes die geluk brengen

Onderzoek naar uitbreiding Sportpark IJburg

Bezoekers mogen gratis een beeldje meenemen

Veel verschillende Amsterdammers 
bedachten de gelukwensen voor een 
onbekende. Vorig jaar brachten de gip
sen beeldjes ook al geluk aan bezoekers 
van het Oosterpark. En eerder waren ze 
te zien in de Inner Temple Garden in 
Londen.

Gratis geluksbrenger
Kom op zondag 9 oktober de PHiNG
THiNG’s in het Oosterpark bewonderen 
en neem een gratis geluksbrenger mee 
naar huis. De beeldjes staan in het park 
tussen 11.00 en 15.00 uur, dus kom op 
tijd.

Kunst

Sport

Door bezuinigingen is er niet genoeg 
geld beschikbaar voor de huidige  
plannen. Daarom worden nu de vol
gende mogelijkheden onderzocht:

 • Sportpark IJburg in het Diemerpark 
laten liggen, niet verder uitbreiden 
en het een meer blijvend karakter 
geven.
 • Het bestaande sportpark uitbreiden 
door nieuwe velden aan te leggen en 
die zo goed mogelijk inpassen in de 
omgeving.
 • 1 van de 2 sportclubs verplaatsen naar 
een nieuwe plek  op Strandeiland of 
Buiteneiland. En het bestaande sport
park aanpassen voor gebruik door 1 
sport: voetbal of hockey. Uitgangspunt 

Kunstwerk viert verschillen
Een kleurig kunstwerk siert sinds juni een van de wanden van de tunnel tussen de 
Javastraat en de Eerste Van Swindenstraat. De schildering viert de verschillen 
tussen mensen. De andere wand volgt in oktober.

Het kunstwerk laat bewoners zien die elkaar door een storm helpen. Deze storm 
staat symbool voor het niet accepteren van mensen die anders zijn dan jij. De afge
beelde bewoners beschermen elkaar tegen het noodweer met paraplu’s in de kleu
ren van de lhbtiq+gemeenschap. Het kunstwerk toont ook de verbroken ketenen 
van Keti Koti, de krokussen uit het Oosterpark en de reigers van de Dappermarkt.
 
Zonder beperking
Bewoners en leden van de stadsdeelcommissie kwamen met het idee voor dit 
kunstwerk. Het maakt duidelijk dat alle verschillende bewoners samen Oost vor
men: jong en oud, met of zonder beperking, van verschillende culturen en ver
schillende seksuele geaardheden en genders. Dit kunstwerk onderstreept dat je 
kunt zijn wie je bent. Het is een geluid tegen onverdraagzaamheid. 

Zaterdag 15 oktober
Kunstenaar is Enzo PérèsLabourdette. Hij sprak met de buurt en gebruikte wat hij 
hoorde voor het ontwerp. Zaterdag 15 oktober wordt het kunstwerk om 17.00 uur 
feestelijk geopend. U bent van harte welkom.

Blik op
 straat

Foto Edwin van Eis

is dan dat de 2 clubs uiteindelijk allebei 
over 5 velden kunnen beschikken.
 • Een combinatie van de aanleg van een 
beperkt aantal extra velden voor voet
bal en hockey in het Diemerpark en 
extra gebruik van velden op 
Strandeiland of Buiteneiland. 

November
De verwachting is dat de verantwoorde
lijke bestuurders de onderzoeksuitkom
sten in november bespreken. Daarna 
besluit Amsterdam hoe zij verder gaat 
met het sportpark.

amsterdam.nl/diemerpark
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Al van jongs af aan heeft Adiza Adamu 
het gevoel dat ze graag mensen wil hel
pen. “Toen ik heel klein was had ik al een 
stethoscoop, zo’n apparaat waarmee je 
naar iemands hart kunt luisteren. En ik 
keek altijd naar televisieseries over dok
ters en zo. Ik vind het belangrijk om een 
positieve bijdrage te leveren aan de maat
schappij.”

Zorgverleners in het zonnetje
In coronatijd heeft Adamu met de dans 
en muziekschool Kids van Amsterdam 
Oost een project opgezet om zorgver
leners in het zonnetje te zetten. “We 
hebben dansoptredens gehouden en 
kerstkaarten uitgedeeld aan politie, 
brandweer en verpleegkundigen van het 

OLVGziekenhuis. Dat zijn juist de 
mensen die zich tijdens de crisis heel erg 
hebben ingezet voor anderen. De 
reacties waren heel positief. Het is leuk 
om een glimlach te toveren op het 
gezicht van mensen.”

Kinderen helpen
Op de dansschool gaf Adamu ook huis
werkbegeleiding aan kinderen die dat 

Adiza Adamu (18) was in mei een van de 
Amsterdammertjes van het jaar – vooral 
vanwege haar steun aan Amsterdamse 
hulpverleners in de coronaperiode. Bij de 
Kids van Amsterdam Oost geeft ze ook nog 
huiswerkbegeleiding. Haar eigen droom is 
arts worden.

‘Ik tover graag een glimlach op iemands gezicht’

‘Ik kan kinderen iets geven wat ik zelf niet heb gehad’ | Foto Richard Mouw

nodig hadden. “We hebben daar een 
huiskamer waar je heel rustig met een 
groepje kan zitten. Dit jaar krijg ik het 
wat drukker met mijn vwoexamen, 
maar als het nodig is wil ik zeker nog wat 
kinderen helpen. Mijn ouders komen uit 
Ghana, Nederlands is niet hun eerste 
taal. Ze konden me niet echt helpen met 
mijn huiswerk, dus ik moest alles gro
tendeels zelf uitvogelen. Met de huis
werkbegeleiding kan ik kinderen iets 
geven wat ik zelf niet heb gehad. Het is 
mooi om te zien dat je ze echt iets kunt 
leren.” 

Medicijnen studeren
Haar droom is om na haar examen medi
cijnen te studeren en in de zorg te gaan 
werken. “De komende tijd ga ik vast een 
beetje nadenken naar welke universiteit ik 
wil gaan. Liefst naar de Vrije Universiteit 
in Amsterdam, maar dan moet ik wel een 
goed CV opbouwen en hoge cijfers halen. 
Altijd als ik artsen zie heb ik het gevoel: 
dat wil ik ook. Een paar vrienden van mij 
studeren al geneeskunde. Dat motiveert 
mij heel erg, dat wil ik volgend jaar ook 
kunnen zeggen. En ik wil mijn moeder 
heel graag trots maken.”

Chirurg of oncoloog
De eerste stappen in de goede richting 
heeft Adamu inmiddels al gezet. “Ik heb 
de hele zomer in een tandartspraktijk 
gewerkt. Ik hielp onder andere met scans 
en aangeven van instrumenten. 
Geweldig om mee te maken, om nu al in 
de gezondheidszorg te werken. Een 
droom die uitkwam. En natuurlijk kan ik 
dit ook op mijn CV zetten. Uiteindelijk 
wil ik heel graag arts worden, bijvoor
beeld chirurg of oncoloog. Mensen hel
pen, dat is het mooiste wat er is.”

Bijzondere Amsterdammer

Steigerpark

Marcia Plet, bewoner Steigereiland: “Ik vind het 
Steigerpark prachtig geworden. Je kunt er lekker zit
ten en over de paden lopen. Ondanks dat het niet 
heel groot is, is het echt een park. Ik zei het van de 
week nog tegen mijn dochter: nu heb ik mijn eigen 
park voor de deur! Ik loop regelmatig naar het win
kelcentrum. Vanaf nu loop ik niet meer over het fiets
pad, maar lekker door het park. Of ik ga even zitten 
en maak een praatje met een andere bewoner. Het 
Steigerpark is een aanwinst voor de buurt.”

Feline (7), leerling Montessorischool Steigereiland: 
“Het Steigerpark ligt voor ons echt om de hoek. Bij de 
opening deden we allerlei leuke spelletjes, zoals het 
maken van een schilderij met een soort fiets die verf 
spatte op papier. In het park staan allemaal nieuwe 
bankjes en paden van zand met witte steentjes. Ik 
vind het heel leuk zo. Ik denk dat ik er nu vaker zal 
komen, omdat het naast mijn school is. Mijn zus 
Madelief (9) vindt het ook leuk dat ze hier misschien 
af en toe buiten les kan krijgen. Door de opstelling 
van de bankjes kan dat makkelijk.”

Gregory McCall, ouder Montessorischool: 
“Vrienden nodigden ons uit voor de opening van 
het Steigerpark. Ik woon zelf op Zeeburgereiland, 
maar mijn zoon zit sinds kort naast het park op 
school. Vaak luncht een van ons nog met hem tus
sen de middag. Het was steeds even zoeken om 
een goed plekje te vinden, maar nu zijn er dus de 
picknicktafels in het Steigerpark. Met genoeg plek 
voor hem om te spelen. Op het Steigereiland is niet 
veel groen, het is fijn dat er nu weer een stukje bij 
is gekomen.”

Sinds eind augustus heeft IJburg er een park bij: het Steigerpark. Een weinig gebruikte strook groen aan de IJburglaan is 
omgetoverd tot een bijzonder parkje met mooie paden, bomen en bankjes. Bewoners en ouders van de naastgelegen 
Montessorischool zijn enthousiast.

Foto’s Mariet Dingemans
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“Als kind keek ik altijd 
naar televisieseries 
over dokters”

‘Een aanwinst voor de buurt’ ‘Echt om de hoek’ ‘Fijn, een stuk groen erbij’
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