
 
    

Woont u in Amsterdam Oost? 
Heeft u hulp nodig?   

Wij helpen u graag.  

In verband met Corona is er in het buurtpunt en budgetpunt 

tijdelijk geen inloop. Wij werken op afspraak. Bel of mail voor 

telefonisch advies of voor het maken van een afspraak. 

 
www.dynamo-amsterdam.nl/buurtpunt 

 

U kunt bij ons terecht voor: 

• financiële zaken en uitleg van brieven 

• administratie ordenen  

• schuldhulpverlening 

• taal- en computerlessen 

• mantelzorg 

• huren en wonen  

• persoonlijke problemen 

• buurtactiviteiten en vrijwilligerswerk  

• uw idee voor de buurt 

 

       

 



 
Woont u in Amsterdam Oost? Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag.  

DYNAMO IJBURG , ZEEBURGEREILAND 

Bel of mail voor een afspraak.  

telefoon: 020 49 52 263 of mail: aanmeldingen_ijburg@dynamo-amsterdam.nl 

Buurtpunt IJburg (Gezondheidscentrum Haveneiland) 

IJburglaan 727 C (begane grond), 1087 CH Amsterdam 

op afspraak: maandag 9.00-11.00 uur 

Budgetpunt IJburg  (+ sorteerpunt) 

Ed Pelsterpark 8, 1087 EJ Amsterdam 

op afspraak: woensdag 9.15-11.00 uur  

Buurtpunt Zeeburgereiland  

John Blankensteinstraat 1, 1095 MB Amsterdam 

op afspraak: vrijdag 9.30-11.00 uur 

Belastingpunt IJburg (Gezondheidscentrum Haveneiland) 

IJburglaan 727 C (begane grond), 1087 CH Amsterdam 

op afspraak (vanaf maart 2021): maandag 14.00 – 15.30 uur 

DYNAMO WATERGRAAFSMEER  

Bel of mail voor een afspraak.  

telefoon: 020 46 20 320 of mail: aanmeldingen@dynamo-amsterdam.nl 

Buurtpunt Watergraafsmeer 

Kamerlingh Onneslaan 34, 1097 DH Amsterdam 

op afspraak: dinsdag 11.00–14.00 uur 

op afspraak: donderdag 9.30 – 12.30 uur 

Landbouwstraat 63, 1097 TM Amsterdam 

op afspraak: maandag 13.00 – 16.00 uur 

Anfieldroad 110, 1098 WD Amsterdam 

op afspraak: donderdag 13.00 – 16.00 uur 

DYNAMO OUD-OOST  

Bel voor een afspraak: telefoon: 020 46 20 300  

’s-Gravesandeplein 19, 1091 BB Amsterdam 

Buurtpunt ’s-Gravesandeplein 

op afspraak: donderdag 10.00-13.00 uur: buurtpunt (+ sorteerpunt)  

op afspraak: vrijdag 10.00-13.00 uur: buurtpunt (+ sorteerpunt)  

Grip op je geld 

op afspraak: woensdag 9.30-11.30 uur: grip op je geld Oud Oost (+ sorteerpunt)  

Toeslagenpunt: op afspraak: maandag 11.30 – 14.30 uur 

Belastingpunt: op afspraak: dinsdag 10.00 – 13.00 uur  

Kwijtscheldingspunt: op afspraak: woensdag 13.30 -16.30 uur 

CHAT MET DYNAMO  

Via onze Dynamo-chat kunt u direct en anoniem een vraag stellen aan een 

Dynamomedewerker. Van maandag t/m vrijdag chatten met 

Dynamomedewerker? Ga naar www.dynamo-amsterdam.nl 

 

www.dynamo-amsterdam.nl/buurtpunt   update: februari 2021 
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