
Licht in donkere dagen

‘De deur van het 
logeerhuis staat 
altijd open’ 
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Sinds eind september is het 50 meter- 
buitenbad van het De Mirandabad 
gesloten. Dit betekent dat winter-
zwemmen er dit jaar niet kan. 

Het buitenbad is na 90 jaar aan het eind 
van zijn levensduur en moet komend 
jaar vervangen worden. Het nieuwe 
buitenbad wordt duurzamer en ook beter 
toegankelijk gemaakt voor mensen met 
een handicap.
 

Winterzwemmen
De afgelopen 2 winters konden 
 zwemmers in het buitenbad terecht voor 
winterzwemmen. Vanwege de hoge 
energiekosten heeft het De Mirandabad 
besloten om het buitenbad de komende 
maanden niet te openen voor winter
zwemmen. Vanaf het voorjaar van 2024 
kunnen zwemmers weer gebruikmaken 
van een geheel vernieuwd buitenbad.
amsterdam.nl/demirandabad

Buitenbad van De Mirandabad tot 2024 dicht

Zuid

Foto Richard Mouw

Lichtjes zijn overal in de stad. De lantaarns in uw straat, de verkeerslichten op de kruising,  
de lampjes waarmee u het thuis gezellig maakt. In de herfst en winter is fietsverlichting  
extra belangrijk, als de dagen donker zijn. Ook mensen kunnen een licht zijn, in het leven  
van een ander.

iemand uit hun  omgeving die lang 
ziek is of een beperking heeft.  
Dat is meestal een partner, familie-
lid, buur of goede vriend(in). Op 
pagina 7 vertellen 2 mantel zorgers 
over wat dat voor hen betekent. 

Veel Amsterdammers zijn erg 
belangrijk in het leven van mensen 
om hen heen. Een van die 
Amsterdamse lichtjes is Joris Michels. 
Elke zaterdag werkt hij als vrijwilliger 
in inloophuis Makom in de  
Van Ostadestraat. Op de foto heeft 
hij net eieren gebakken voor  

2 bezoekers. Inloophuis Makom van 
De Regenboog Groep biedt daklozen 
elke dag een veilige plek. Kijk voor 
meer informatie op deregenboog.org.

Ook mantelzorgers betekenen veel 
voor een ander. Mantelzorgers zijn 
Amsterdammers die zorgen voor 

Sportclubs krijgen 
extra hulp van  
de gemeente 

Pagina 5

‘Een inbreker heeft 
maar een paar 
minuten nodig’ 
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Op 2 november is de nieuwe 
kinderraad en kinderburgemeester 
geïnstalleerd. De gemeente wil graag 
weten wat kinderen bezig houdt  
en hoe onze stad nog leuker zou 
kunnen zijn voor kinderen. De vorige 
kinderraadsleden hebben een 
oorkonde ontvangen voor hun 
tomeloze inzet het afgelopen jaar.

Nieuwe  
kinderraad en 
-burgemeester
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Elk schooljaar vormt Amsterdam een 
kinderraad met leerlingen van groep 7 
of 8 van de basisschool. De leden van de 
kinderraad zorgen ervoor dat wensen 
van kinderen op de agenda van de 
Amsterdamse politiek terechtkomen. 
Zij stellen een lijst op met onderwerpen 
die zij belangrijk vinden en denken  
na over hoe dingen beter kunnen. De 
kinderen in de kinderraad leren op deze 
manier veel over democratie, participatie 
en ervaren dat inspraak en betrokken
heid in de maatschappij zin heeft.

amsterdam.nl/kinderraad

Stay up to date. Visit amsterdam.nl/english for news and information about the City of Amsterdam in English.
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In Zuid zijn veel bewoners die helpen met schoonhouden van hun eigen buurt. 
Een nieuwe schoonmaakgroep komt sinds maart elke maand in actie in de  
De Mirandabuurt. Initiatiefnemer Caroline Veraart is heel enthousiast.

‘Goed om zelf mee te helpen aan een schone buurt’
Schoon

“Ik ergerde me nogal aan alle troep op 
straat”, zegt Caroline Veraart. “Je kunt 
dan naar anderen of de gemeente kijken. 
Of je kunt proberen er zelf iets aan te doen. 
Ik heb voor dat laatste gekozen. Ik heb 
een vriendin, Lynda Coster, gevraagd te 
helpen om ‘Clean Up je straatje’ op te 
zetten. Mensen uit de buurt hebben we 
met flyers uitgenodigd mee te doen.  
Je woont met elkaar in een kleine gemeen
schap, dan is het ook goed en leuk om 
daar iets aan bij te dragen.”

Vuil prikken
De schoonmaakgroep komt 1 keer per 
maand op zaterdag bij elkaar. Verzamel
punt is de Weteringkerk, Veluwelaan 20. 
“Om 10 uur halen we alle prikkers en de 

ringen voor de vuilniszakken naar 
 beneden. Die hebben we aangevraagd bij 
stadsdeel Zuid. Iedereen neemt daarna 
een deel van de buurt voor zijn rekening 
om vuil te prikken. Dynamo heeft onder 
andere gezorgd voor een ruimte in de 
Weteringkerk waar we na afloop even 
koffie en thee met elkaar kunnen drinken. 
Dat is heel gezellig, en dat is natuurlijk 
ook de bedoeling.”

Nieuwe mensen
Veraart heeft zeker het gevoel dat de 
bewoners zorgen voor een schonere buurt. 
“Sommige straten zijn echt minder 
 vervuild, zeker de straten waar minder 
mensen doorheen lopen. De schoonmaak
groep is bovendien een leuke manier om 

‘Het is de bedoeling dat het ook gezellig is’ | Lex Draaijer

nieuwe mensen te leren kennen. Zelfs als 
je al 20 jaar in de buurt woont zoals ik.  
Ik krijg er veel energie van en de reacties 
zijn heel positief. Ik kan iedereen aanraden 
om zelf zo’n schoonmaakgroepje te 

beginnen. Houd het vooral lekker licht 
en vrolijk.”

amsterdam.nl/samenstadschoon

De netbeheerders zijn tot minstens 2035 
in alle wijken van de stad (ook in Weesp) 
aan het werk. Dat betekent werkzaam
heden op straat en in de grond, wegom
leidingen en tijdelijke overlast. En extra 
elektriciteitshuisjes in de straat. U krijgt 
bericht wanneer er bij u in de buurt 
gewerkt wordt. Kijk voor meer informatie 
op amsterdam.nl/stroom.

3 keer zoveel stroom nodig in 2050
Amsterdam groeit. Er komen steeds 

U bent eraan gewend dat er altijd stroom 
uit het stopcontact komt. Maar door het 
stijgende gebruik raakt het stroomnetwerk 
steeds zwaarder belast. Amsterdam doet 
er samen met de beheerders van het 
netwerk alles aan om alle gebruikers nu  
en in de toekomst op tijd van voldoende 
stroom te voorzien. Daarom wordt het 
netwerk de komende jaren flink uitgebreid. 
En dat gaat iedereen merken.

Tussen eind oktober en eind april is het Amsterdamse snoeiseizoen.  
Takken waar het verkeer last van heeft worden tijdens het snoeien weg-
gehaald. Net als takken die gevaarlijk zijn omdat ze dood of zwak zijn. 

3 keer zoveel stroom in 2050

Alleen snoeien als het echt moet

Energie

Groen

meer inwoners en bedrijven bij en de 
stadsgrenzen verschuiven. En al die 
inwoners en bedrijven gebruiken steeds 
meer stroom. Daarnaast verduurzaamt 
de stad snel. Denk aan elektrisch koken, 
verwarmen en rijden. Ook door digita
lisering stijgt het stroomgebruik, bij
voorbeeld door datacenters. En bedrijven 
stappen over van fossiele brandstof naar 
elektriciteit. In 2050 is 3 keer zoveel 
stroom nodig als nu.

Uitbreiden en slimmer inrichten
Al deze ontwikkelingen vragen om actie. 
De beheerders van het netwerk (Liander 
en TenneT) gaan daarom samen met  
de gemeente het stroomnet in hoog 
tempo uitbreiden en slimmer inrichten. 
In een aantal buurten zijn zij daar al  
mee begonnen. 

Huishoudens nog niet in gevarenzone 
Tot het stroomnet voldoende uitgebreid 
is, zal iedereen zich soms moeten aan
passen aan de situatie. Klein verbruikers, 
zoals huishoudens, komen vooralsnog 

niet in de gevarenzone. Maar bedrijven 
moeten er rekening mee houden dat 
nieuwe aansluitingen of meer vermogen 
langer op zich laten wachten na een aan
vraag. Ook wordt bedrijven gevraagd 
hun energieverbruik onder de loep te 
nemen: wat zij niet gebruiken, kunnen 
anderen wellicht wél gebruiken. 

Wat er precies gaat gebeuren
TenneT en Liander maken vooral aan  

de randen van de stad 13 elektriciteits
verdeelstations groter en bouwen er  
in de stad 30 bij. Ook bouwt Liander  
2.600 nieuwe elektriciteitsruimtes en 
huisjes, waarvan ongeveer 1.200 in  
de bestaande stad. Daarvoor zijn ook 
honderden kilometers kabels nodig.  
De gemeente zorgt ervoor dat dit alle
maal goed wordt ingepast in de stad.  
En dat werkzaamheden in de stad op 
elkaar worden afgestemd.

Jonge bomen worden elke 2 of 3 jaar 
gesnoeid, oude bomen ongeveer eens  
in de 5 jaar. 

Lastig voor het verkeer 
Het verkeer kan last hebben van takken 
die tegen een gevel of een lantaarnpaal 
groeien. Omdat die takken laag hangen 
of uitsteken. Laaghangende takken  
worden weggehaald, zodat de boom  
niet voor overlast kan zorgen. 

watercipressen in de vorm van een pilaar. 
Dat betekent heel precies snoeiwerk.

Alleen als het echt moet
De natuurlijke groei van straatbomen  
is leidend. Ze mogen lekker groeien. 
Daarom zijn bladval, schaduw, luizen, 
zaden en vogels geen reden om te 
snoeien. Al deze dingen horen bij een 
boom. Bewoners vragen wel eens om  
een gezond groeiende boom te snoeien 
vanwege bijvoorbeeld schaduw, maar  
dat gebeurt dus niet. Snoeien gebeurt 
alleen als het écht moet, vanwege de  
veiligheid of de doorgang. 
amsterdam.nl/bomen

Lees een lange versie van dit artikel op 
amsterdam.nl/nieuws.

Huishoudens zitten nog niet in de gevarenzone | Foto Gemeente Amsterdam

Foto Edwin van Eis

Gevaarlijke takken
Zwakke en dode takken kunnen ook 
gevaarlijk zijn, omdat ze naar beneden 
kunnen vallen. Die takken worden ook 
weggehaald. Na een storm is het altijd 
extra druk, om de openbare ruimte op  
te ruimen en weer veilig te maken. 

Veel gezond fruit 
Ook fruitbomen in de voedselbosjes aan 
de randen van de stad worden gesnoeid. 
Ze worden zo vitaler, groeien beter en 
krijgen dan meer en beter fruit. 

Precies snoeiwerk
Soms wordt ook voor ‘het mooie’ 
gesnoeid. Bomen die een speciale vorm 
hebben en die moeten houden. In de 
Karel du Jardinstraat bijvoorbeeld staan 
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Energie, boodschappen, alles wordt flink 
duurder. Als u moeite hebt om uw rekeningen 
te betalen, kunt u in Zuid op verschillende 
plekken terecht voor hulp en advies (zie ook 
pagina 13).

Hulp bij geldproblemen door energiecrisis
Geld

Het Buurtteam kan u helpen bij geld
problemen. De medewerkers kijken samen 
met u wat er mogelijk is. Vaak kan er meer 
dan u denkt. Het Buurtteam geeft ook 
tips voor energiebesparing en rekent uit 
wat uw besparing per jaar is.

Altijd in de buurt
In Zuid zijn 4 Buurtteams, dus er is altijd 
 1 in de buurt:

 • Buurtteam Buitenveldert,  
A.J. Ernststraat 112 

 • Buurtteam Rivierenbuurt, Lekstraat 13A
 • Buurtteam De Pijp, Gerard Doustraat 133
 • Buurtteam Oud Zuid, Vaartstraat 82

Gratis
De hulp van het Buurtteam is gratis, dus 
aarzel niet en maak een afspraak. U kunt 
bij het Buurtteam binnenlopen om een 
afspraak te maken, op werkdagen tussen 
9.00 en 17.00 uur. Bellen naar 020 2359 120 
of het formulier invullen op 
 buurtteamamsterdam.nl kan ook. Op de 
website vindt u nog veel meer informatie 
over de Buurtteams. U kunt op de website 
ook met het Buurtteam chatten.

Stichting !Woon
Vrijwilligers van de stichting !Woon 
geven u in een persoonlijk gesprek gratis 
tips voor energiebesparing. U krijgt na 
het gesprek ook gratis energiezuinige 
producten, zoals ledlampen, tochtstrips 
en radiatorfolie. De vrijwilliger kan dit 
voor u installeren of laten installeren. 
Hiermee kunt u een aardig bedrag per 
jaar besparen op uw energierekening. 

Afspraak
U kunt een afspraak maken via het 
formu lier op de website:  
wooninfo.nl/energiecoach. U kunt ook 
bellen naar 020 523 0160, op werkdagen 
van 9.00 tot 17.00 uur. 

Diamantbuurt
In de Diamantbuurt komen energie
coaches langs de deuren om energietips 
te geven. U ontvangt hierover een brief.

Vrijwilligers van !Woon geven gratis tips voor energiebesparing

Foto Kees Winkelman, !Woon

Amsterdammers van 27 jaar en ouder 
zonder uitkering die graag (weer) aan  
het werk willen, kunnen hulp krijgen 
van de gemeente. Aanmelden voor  
deze hulp kan via amsterdam.nl/nug. 
Bellen en mailen kan ook. Bel naar  
020 252 6098 (maandag tot en met  
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of mail 
naar aandeslag@amsterdam.nl.

‘Wij geven brood een tweede leven’
Ook Anita Coleman kon moeilijk aan 
een baan komen en had geen recht op 
een uitkering. Door de hulp van de 
gemeente werkt ze nu bij De Tweede 

Wie kan werken, heeft nu veel kansen.  
Toch lukt het niet altijd. De gemeente  
helpt daarom ook Amsterdammers  
zonder uitkering met het zoeken naar  
een betaalde baan. Bijvoorbeeld met  
een sollicitatietraining, een opleiding  
of (om)scholing. 

Amsterdammers krijgen hulp en begeleiding bij het isoleren van hun woning. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft hier geld voor vrijgemaakt. 
Voor komend jaar is 8,5 miljoen euro extra beschikbaar. 

‘Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik hier mag werken’

Extra geld voor woningisolatie
Energie

Werk

Jeugd. Een sociale firma die broodver
spilling tegengaat. Oprichter Benjamin 
Namane: “Wij geven overgebleven 
brood een tweede leven. We maken er 
heerlijke producten van en verkopen  
die aan horeca en delicatessenzaken. 
Daarnaast is het fijn om iemand als  
Anita een betaalde baan te bieden die  
bij haar past.”

Diepvriestosti’s en toastjes 
Coleman vult aan: “Ik ben de jongste  
niet meer en spreek nog niet goed 
Nederlands. Dus ik ben ongelooflijk 
dankbaar dat ik hier mag werken en een 
volledig inkomen heb. Ik maak verschil
lende diepvriestosti’s en toastjes van 
restbrood. Ik draai helemaal mee in het 
team. Nu alleen nog een huis” lacht ze. 

Werk vinden
Werkgevers zoeken vaak mensen die 
helemaal aan de vacatureeisen voldoen 
en vragen soms te veel. Voor veel werk is 
heel goed Nederlands spreken niet nodig 
en voldoet Engels ook prima. 

Sollicitanten die bijvoorbeeld een 
buitenlandse opleiding hebben die hier 
niet geldt, worden al snel van de stapel 
gehaald. En iemand van 50 jaar of ouder 
kan ook nog steeds goed een functie  

vervullen. De gemeente helpt deze 
Amsterdammers bij het vinden van 
werk, het volgen van een opleiding of  
het zetten van andere vervolgstappen 
richting werk.

Het geld moet terecht komen bij 
Amsterdammers die zelf geen moge
lijkheden hebben om hun woning  
te isoleren. 

32 miljoen
In totaal heeft het college bij haar aan
treden 32 miljoen euro aan investeringen 
in isolatiemaatregelen aangekondigd. 
Bewoners en woningeigenaren worden 
geholpen bij het verduurzamen en  
ver beteren van woningen, zodat zij  
nu en in de toekomst veel energie  

24.000 huishoudens
In aanvulling op de eerder gepresen
teerde maatregelen om energiearmoede 
tegen te gaan start de gemeente de 
energie bespaarservice. Het komende 
halfjaar krijgen 24.000 huishoudens  
gratis eenvoudige maatregelen. Sinds 
vorige week gaan installatieteams in  
de stad huisaanhuis langs. De teams 
nemen gratis en direct een aantal  
energiebesparende maatregelen. Huis
houdens in buurten waar mensen het 
zwaarst worden getroffen door de  
stijgende energieprijzen zijn als eerste 
aan de beurt. 

amsterdam.nl/energie

Anita Coleman heeft met hulp van de gemeente werk gevonden | Foto Marcel Israel

kunnen besparen. Eerder dit jaar kwam  
het college van burgemeester en wet
houders al met de maatregelen voor 
energie besparende projecten voor  
mensen in energie armoede. Nu volgen 
de uitgewerkte plannen om samen  
met woning eigenaren hun woningen 
sneller te isoleren.

Kwetsbare Amsterdammers voorop
Het is noodzakelijk om woningen snel  
en structureel te isoleren. De meest  
kwetsbare Amsterdammers staan daarin 
voorop. Daarom trekt de gemeente veel 
geld uit voor hulp bij het isoleren van 
Amsterdamse woningen. Dat gebeurt 
samen met huurders, corporaties,  
andere verhuurders, particuliere woning
eigenaren en VvE’s.

Foto Sanne Couprie
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 Noord  Amsterdams icoon Anne Frank inspireerde de 
Braziliaanse kunstenaar Eduardo Kobra om deze muur
schildering te maken. Het werk op de NDSMwerf is 
maar liefst 240 vierkante meter groot en is geschilderd 
op de oude lasloods van de werf. Het portret kreeg de 
naam ‘Let me be myself ’ (Laat mij mezelf zijn). Het 
spoort aan iedereen vrij te laten en elkaars identiteit te 
respecteren.

 West  Op de zijgevel van woonzorg centrum De Boeg, 
Hoofdweg 495, heeft kunstenaar Richard Kofi een enorme 
muurschildering gemaakt. De afgebeelde mensen op de 
gevel zijn geïnspireerd op bewoners van het complex. 
Het oog boven de mensen staat voor bewoners en/of 
partners die er helaas niet meer zijn. Met het project 
‘Muren van West’ is West heel wat prachtige muur
schilderingen rijker.

 Nieuw-West  ‘Memories’ van de Colombiaanse artieste 
Bastardilla op de Dr. H. Colijnstraat gaat over hoe de 
buurt in de loop van de tijd veranderd is. De vrouw aan 
de rechterkant kijkt naar de kleurrijke vogels. De vogels 
staan symbool voor de verscheidenheid in de wijk. Het 
kunstwerk ontstond na gesprekken met buurtbewoners. 
Hun verhalen en ervaringen staan centraal in het werk.

...en verder in Amsterdam

Foto’s Sanne Couprie

Veel Amsterdammers zullen de zon en 
het mooie weer missen. Maar juist in deze 
tijd is het goed om naar buiten te gaan. 
Licht en beweging kunnen helpen een 
herfstdip tegen te gaan. Kunst en kleur 
fleuren het leven op. Het is fijn wandelen 
en fietsen langs de Amsterdamse muur
schilderingen en andere buitenkunst.

Wereldberoemd
Een aantal muurschilderingen in de stad 
is uniek en wereldberoemd. Zoals de 
gerestaureerde muurschildering van de 
grote kunstenaar Keith Haring op het 
terrein van de Centrale Markthallen. Hij 
maakte de schildering in 1986, toen hij in 
Amsterdam was voor zijn solotentoon
stelling in het Stedelijk Museum. Er zijn 
weinig muurschilderingen van hem 
bewaard. Dat maakt deze schildering 
extra bijzonder. 

Verhalen uit de buurt
Muurschilderingen worden vaak 

In Amsterdam is altijd wat te zien. Overal en 
elke dag. De stad is net een groot kunstwerk. 
Niet alleen vanwege de oude gebouwen, 
maar ook door alle buitenkunst. In de hele 
stad hebben kunstenaars enorme muur-
schilderingen gemaakt. Van bekende 
kunstenaars tot beginnende artiesten. 
Verschillende stijlen, verschillende plekken. 
Tijd om ze te ontdekken.

Mooie muren

aan gebracht op plekken die wel wat 
kleur kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld op 
zo’n saaie blinde muur aan het einde van 
een bouwblok. De kunstenaars komen 
meestal uit de stad of de buurt. Ze vertel
len de verhalen uit de buurt, en maken 
zichtbaar wat er in de wijk gebeurt.

Weesp
In Weesp zijn geen geschilderde muur
kunstwerken bekend. Op het speelterrein 
aan de Sinnigvelderstraat is wel een 

paneel schildering te vinden die eruitziet 
als een echte kunstvorm. Wie de maker is 
en wat de achtergrond is van deze schilde
ring is niet bekend.

Braziliaanse muurkunst
Er komen geregeld Braziliaanse (muur)
kunstenaars naar Amsterdam. Met het 
project ‘Reflexo on urban art’ (R.U.A.) 
worden plekken opgefleurd die wat kleur 
kunnen gebruiken. Kunstenaar Rimon 
Guimarães ging in 2012 aan de slag in de 

Havenstraat, tussen de voormalige 
gevangenis en de tramremise. Hij veran
derde de zijgevel in een kunstwerk. Het is 
een schildering met veel vrolijke kleuren 
en een mysterieuze figuur. Het lichaam 
van de figuur toont kleuren van de nacht, 
een maan, sterren en een planeet. 
Guimarães heeft ook de zijkant van de 
flat Hogevecht in Zuidoost beschilderd. 
In Zuidoost en elders in de stad zijn nog 
meer R.U.A.kunstwerken te vinden.
amsterdam.kunstwacht.nl

Kunst

 Oost  Een kunstwerk in een kunstwerk op de zijgevel 
van Zeeburgerdijk 49. Wie goed kijkt op deze muur
schildering van The London Police, ziet rechts een 
grachten pand met een muurschildering. Dat is de muur
schildering die het in Amsterdam woonachtige Britse 
duo eerder maakte op de Prinsengracht 70. Op de achter
grond de bekende molen van Oost en de Amsterdamse 
grachten met woonboten. 

 Zuidoost  Amsterdam Zuidoost breidt de komende 
jaren flink uit. Ook de ArenAPoort verandert. Het wordt 
een levendige stadswijk waar wonen, werken en uit
gaan centraal staan. Bewoners en jongeren uit de buurt 
dachten samen met kunstenaar Munir de Vries na over 
de toekomst van het gebied. Samen maakten ze schetsen 
van graffiti. Deze stonden aan de wieg van ‘Groei’ op 
het Bijlmerplein 876. 

 Centrum  The Great Wall op de Lange Leidsedwars
straat 154 is een schildering van kunstenares en buurt
bewoonster Gerti Bierenbroodspot. De muurschildering 
vrolijkt het aangrenzende buurtparkje en speeltuin op. 
De muur laat de Amsterdamse wilde dieren zien uit de 
documentaire De Wilde Stad. Een vos bijvoorbeeld, 
ooievaars en een uil. Middenin, op een Amsterdammertje, 
zit de hoofdrolspeler uit die documentaire: de kat Abatutu.

Muurschildering in de Havenstraat, tussen de voormalige gevangenis en de tramremise | Sanne Couprie
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Amsterdam Zuid telt het grootste aantal 
ouderen van de stad. Daarom zet stadsdeel 
Zuid in op gezond en vitaal ouder worden 
in de eigen buurt. Bestuurder Flora Breemer 
vertelt er meer over.

‘Fijn oud worden in Zuid’

“Juist als je ouder bent, wil je blijven 
wonen waar je je thuis voelt. Waar je 
vrienden wonen en waar je de bloemen
kraam en de bakker kent”, legt Breemer 
uit. “In Zuid wonen de meeste ouderen. 
Ik zie het als mijn plicht om van het 
stadsdeel een plek te maken waar je fijn 
ouder kunt worden.”

‘We zijn er nog niet’
Voor Breemer gaat het niet alleen om 
goede zorg. “Het gaat om ontmoetings
plekken in elke buurt en om straten 
 zonder losse stoeptegels. Om voldoende 

openbaar vervoer en om geschikte 
woningen. En bijvoorbeeld om meer 
bankjes, waar je ook nog makkelijk uit op 
kunt staan. We zijn er echt nog lang niet.” 
 
Picknickbank
In Buitenveldert loopt Zuid voorop, samen 
met partners zoals de werkgroep Ouderen
vriendelijk Buitenveldert. Huisartsen 
krijgen ondersteuning om 75plussers 
preventief te benaderen. Ook is er straat
meubilair dat uitnodigt tot ontmoeting. 
Extra trots is Breemer op de picknickbank 
speciaal voor ouderen: “Het is een pick
nick bank waar je makkelijk plaats kunt 
nemen. Ik hoop dat veel mensen er zullen 
gaan zitten om te genieten van het groen, 
en van gezelschap.”
 
Met elkaar wonen
Hofjes of andere woonvormen waar 
ouderen met elkaar wonen, zijn een ander 
speerpunt. “Veel ouderen geven aan dat 
ze best kleiner willen wonen. Ze kunnen 

Stadsdeelbestuur

alleen niet verhuizen omdat er geen 
alternatief is. Daar moeten we dus mee 
aan de slag. De grote woning die een 
oudere achterlaat, komt dan beschikbaar 

voor jongeren of gezinnen. Zo snijdt het 
mes aan 2 kanten.”

amsterdam.nl/bestuurzuid

Flora Breemer | Marcel Israel

De subsidie aanvragen kan via  
amsterdam.nl/subsidies.

Extra geld
In de nasleep van de coronatijd zien  
veel clubs dat zij minder inkomsten en 
minder leden hebben. Ook is het steeds 
moeilijker om geschikte vrijwilligers  
te vinden. Daarom stelt Amsterdam  
een extra bedrag beschikbaar van 
400.000 euro voor sportclubs in nood. 

Kleine acties
De tijdelijke subsidieregeling Sterke 
Sportclubs 2022 zorgt ervoor dat clubs 
zichzelf sterker kunnen maken met 
kleine ingrepen. Door bijvoorbeeld 

Amsterdammers kiezen eens in de 4 jaar 
hun raadsleden. De gemeenteraad treedt 
op als volksvertegenwoordiger en stelt  
de hoofdlijnen van het beleid van de 
gemeente vast. Verder controleert de raad 
de uitvoering van het beleid door het  
college van burgemeester en wethouders.

Sportclubs die het financieel moeilijk hebben, krijgen 
extra hulp van de gemeente. Elke sportclub kan tot 
18 december een bedrag van maximaal 5.000 euro 
aanvragen. De Amsterdamse clubs zijn belangrijk 
voor de stad. Zij hebben een sociale functie en zorgen 
ervoor dat mensen gaan sporten en bewegen.

Amsterdam helpt sportclubs in nood

Meepraten over besluiten voor de stad

nieuwe leden en vrijwilligers te werven 
of cursussen te volgen. 

Ook steun voor hoge energiekosten
De clubs hebben natuurlijk ook te maken 

met hoge kosten voor energie. Een 
tweede regeling voor 2023 van 3 miljoen 
euro is in de maak om sportclubs te  
steunen bij de gestegen energielasten. 
Deze regeling komt zo snel mogelijk.

De gemeenteraad neemt besluiten die alle 
Amsterdammers aangaan. Ook u kunt uw stem  
laten horen.

Nieuws van het bestuur

Foto Edwin van Eis

Bestuurder aan ’t woord

‘Sportclubs zijn 
goud waard’

Wethouder Sport, Sofyan Mbarki: 
“Amsterdamse sportclubs zijn goud 
waard voor de stad. Zij hebben een 
belangrijke sociale functie en zorgen 
ervoor dat honderdduizenden 
Amsterdammers elke week kunnen 
sporten en bewegen. We zien dat 
veel clubs het lastig hebben in  
de nasleep van corona. En dat er  
problemen ontstaan doordat de 
basis niet op orde is. 

Het versterken van het verenigings-
leven heeft voor het college van  
burgemeester en wethouders grote 
prioriteit . Met deze regeling willen 
we clubs die zelf onvoldoende mid-
delen hebben extra helpen. We  
vinden het belangrijk dat juist de 
clubs die het het hardst nodig heb-
ben, gebruik maken van de regeling. 
Zodat zij zich kunnen ontwikkelen  
tot sterke sportclubs met een sociaal 
veilig sportklimaat, een positieve 
sport cultuur en competente leiding  
en trainers.” | Foto Tom Feenstra

Het college van B en W

Op amsterdam.nl/college leest u 
meer over de leden van het college 
van burgemeester en wethouders. 
Ook vindt u daar het laatste nieuws 
en besluiten die het college heeft 
genomen.

Raadscommissie
Voordat de raad een besluit neemt,  
worden de meeste onderwerpen eerst in 
een raadscommissie besproken. Over 
sommige stadsdeelzaken adviseren de 
stadsdeelcommissies, de dagelijks bestu
ren van de stadsdelen. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met uw stadsdeel.

Contact met een raadslid
U kunt direct contact opnemen met een 
raadslid of een politieke partij. Dat kan 
door in te spreken, een raadslid of alle 
leden van een raadscommissie te mailen 
of een brief aan de raad (een raadsadres) 
te sturen.

Brief aan de raad
U kunt een brief sturen aan de gemeente
raad, dat heet een raadsadres. Als de brief 
is gericht ‘aan de gemeenteraad’, is onder
tekend en een verzoek of vraag bevat, dan 

Foto Edwin van Eis

moet de brief altijd officieel worden 
beantwoord.
De gemeenteraad besluit in de raad
vergadering hoe uw brief wordt afge
handeld. Een kopie van het antwoord/
afhandeling wordt naar de meest betrok
ken raadscommissie gestuurd. Als de 
raadscommissie de beantwoording wil 
bespreken, wordt u hierbij uitgenodigd.

Inspreken
Een vast agendapunt van iedere 
commissie vergadering is het ‘inspreek
halfuur’ waar u vragen kunt stellen, uw 
mening kunt geven of ideeën kunt aan
dragen. Ook over onderwerpen die niet 
op de agenda staan. U kunt zich hiervoor 
via de website aanmelden tot 48 uur voor  
de vergadering. Alle vergaderingen zijn 
openbaar. U kunt de vergadering vanaf 
de tribune of via het internet volgen. 
amsterdam.nl/gemeenteraad
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“Toen de oorlog begon was ik de hele  
dag bezig om het nieuws te volgen”,  
vertelt Hester van der Meer. “Ik heb ooit 
Ruslandkunde gestudeerd en ik ben zeer 
geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis 
en cultuur van OostEuropa. Ik ben in 
Oekraïne en Rusland geweest, heb in 
SintPetersburg gewoond en heb er ook 
vrienden wonen. Ik weet dat zij de oorlog 
verschrikkelijk vinden, maar erover  
praten durven we niet. Het risico om 
opgepakt te worden is te groot.’

1 tot 3 jaar
Naarmate de oorlog voortduurde, kreeg 
Van der Meer steeds meer behoefte om 
iets voor Oekraïne te doen. Sinds april 
werkt ze als projectleider bij de gemeen
telijke crisisorganisatie voor Oekraïne. 
“Er was iemand nodig om te kijken naar 
de doorstroming van Oekraïners uit de 
noodopvang naar woonruimte voor  
1 tot 3 jaar. Van daar uit kunnen mensen 
hun leven weer op gaan bouwen.”

Van kantoor tot containerwoning
Het huisvestingsteam maakt allerlei  
panden geschikt voor tijdelijke woon
ruimte. Van kantoorpanden in Weesp  
tot een zorgcentrum in NieuwWest. 
Van kleinere panden in de Kinkerstraat 
tot containerwoningen bij de Melkweg 
in AmsterdamNoord.

Het einde van de oorlog tussen Rusland  
en Oekraïne lijkt op dit moment ver weg. 
Nog steeds biedt Nederland daarom een 
onderkomen aan Oekraïense vluchtelingen, 
ook in Amsterdam. Hester van der Meer 
van de gemeente zoekt tijdelijke 
woonruimte voor deze vluchtelingen.  
“We mogen blij zijn dat we in dit land  
zijn opgegroeid.”

Woonruimte zoeken voor 4.000 Oekraïners 

Jong en oud bij elkaar
In totaal moeten zo’n 4.000 Oekraïners 
uit de particuliere opvang en noodopvang  
tijdelijke woonruimte krijgen. Een flinke  
klus dus. “De locaties zijn op heel ver
schillende plekken, en je wil dat verschil
lende soorten mensen bij elkaar wonen. 
Gezinnen, stellen en alleenstaanden, 
jong en oud bij elkaar. Dat laatste is 
belangrijk omdat ouderen meestal  
weinig Engels spreken. Jongeren kunnen 
dan helpen. Sommige mensen willen 
graag in de buurt blijven wonen, bijvoor
beeld omdat hun kinderen er op school 
zitten. Kortom: wie koppel je aan welke 
woonruimte?”

Geen keus
Sommige mensen willen zelfs helemaal 
niet verhuizen. “Mensen zijn al gevlucht 
en hebben in een paar maanden tijd  
banden opgebouwd. Toch is verhuizen 
naar semipermanente locaties nodig 
zodat nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne 
weer kunnen worden opgevangen. 
Goede communicatie is dus belangrijk. 
Daarom gaan we langs bij alle nood
locaties om het verhuisproces toe te lich
ten en om in gesprek te gaan. Ik spreek 

Nederlands of Engels. Oekraïense tolken 
uit de gemeenschap vertalen naar het 
Russisch. Mijn Russisch is nu roestig, 
maar wel handig. Ik kan meeluisteren  
en aanvullen als het nodig is.”

Voorrang
In de persoonlijke gesprekken hoort  
Van der Meer soms aangrijpende ver
halen. “Je ziet regelmatig psychische en 
medische problemen. Het liefst wil ieder
een een zelfstandige woning hebben.  
Die is niet voorhanden in Amsterdam.  

In overleg met onze zorgaanbieders,  
de Regenboog Groep, HVO Querido, 
Rode Kruis en Leger des Heils, koppelen 
we mensen aan de semipermanente 
woonruimtes. We kijken naar de 
beschikbare locaties, samenstelling  
van families en kinderen die al naar 
school gaan.”

Bedbank
Door haar achtergrond begrijpt ze 
Oekraïners soms beter dan anderen.  
“Ik kan kijken met een andere bril omdat 
ik dingen herken. Zoals de Oekraïners 
die het geen probleem vonden om met 
zijn vijven op 2 kleine kamers te wonen. 
’s Avonds trekken ze bedbanken uit  
in een kleine woonkamer. In Oekraïne  
is dat niet anders. Natuurlijk zijn er  
mensen die het beter hebben. Laatst 
vroeg iemand om een eigen, zelfstandige 
woning. Ik dacht, ‘Succes, je kunt je 
inschrijven, dan ben je over 15 jaar aan  
de beurt. Dat geldt voor mij, mijn  
kinderen, voor iedereen. Wees blij dat  
je naar een tijdelijke woning kan’.”

Koesteren
Inmiddels heeft Amsterdam al zo’n  
500 mensen gehuisvest in de semi 
permanente opvang. Van der Meer:  
“Zelf leer ik ontzettend veel van dit 
werk. Vooral dat onze rijkdom niet  
vanzelfsprekend is. Je kunt je niet  
in  denken wat het betekent om vluchte
ling te worden. We mogen blij zijn  
dat we in Nederland zijn opgegroeid  
en hier wonen. Koester dat.”

Interview

“Je wil dat  
verschillende  
soorten mensen  
bij elkaar wonen”

“Oekraïners die het 
geen probleem vonden 
om met zijn vijven op  
2 kleine kamers te 
wonen. In Oekraïne  
is dat niet anders”

Hester van der Meer in gesprek met Kathleen Denkers van De Regenboog Groep

Ook in het Savoy Hotel worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen 

Foto Edwin van Eis

Foto Edwin van Eis

Foto Tim Witte
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Voor mantelzorgers en voor degenen 
waar zij voor zorgen is hulp beschikbaar. 
Kijk op amsterdam.nl/mantelzorg of  
ga naar het buurtteam bij u in de buurt.

Persoonlijke band
Meestal is mantelzorg iets dat iemand 
overkomt. Het is geen keuze, iemand 
doet het gewoon. En het is moeilijk om 

Ongeveer 1 op de 10 Amsterdammers  
is mantelzorger. Mantelzorgers zorgen voor 
iemand uit hun omgeving die lang ziek is  
of een beperking heeft. Dat is meestal een 
partner, familielid, buur of goede vriend(in). 
De zorg gaat verder dan de alledaagse zorg 
en is altijd vrijwillig.

Zorgen voor iemand die dichtbij je staat 
Mantelzorgers kunnen hulp krijgen  
van de gemeente. Als u mantelzorger 
bent, kunt u bijvoorbeeld een speciale 
parkeervergunning aanvragen, of een 
vergoeding voor het openbaar vervoer. 
Dat helpt om de zorgtaak te verlichten. 
Of misschien kunnen vrijwilligers of 
professionals de zorg tijdelijk overnemen. 
Zodat u een adempauze kunt nemen.

Helpen

Sjoerd Korsmit en Harrie-Jan Metselaars in 2020 | Foto George Maas

Caitlin De Vries zorgt voor haar ouders | Foto Sanne Couprie

Sinds 4 jaar zorgt zij voor haar ouders. 
Haar vader kreeg toen een niertransplan
tatie, en kreeg een nieuwe nier van haar  
moeder. “Ik woonde toen nog thuis”, 
vertelt ze. “Ik zorgde voor de bood
schappen, hielp met wassen en aan
kleden, verzorgde de katten en regelde 
dat alles in huis was. Zeker in het begin 
vond ik het heel erg zwaar. Mijn zus 
woont niet in de buurt, dus veel dingen 
kwamen op mij neer.” 

Huishoudelijke hulp
“Gelukkig kregen mijn ouders na een 
tijdje een hele goede huishoudelijke 
hulp. Daar hebben we echt geluk mee 
gehad, ze betekent zoveel voor ons.  
Mijn ouders hebben een goede band  
met haar opgebouwd”.

Veel opzij gezet
Pas toen het allemaal iets beter ging met 
haar ouders, en er meer ruimte kwam  

2 keer per week komt er iemand van de 
thuiszorg, en 4 nachten is er een nacht
zuster. “Ik heb 3 dagdelen per week vrij, 
en die heb ik ook nodig. Voor praktische 
zaken als naar de tandarts gaan, maar  
ook om op te laden.” 

‘Als je er midden in zit, doe je alles op de automatische piloot’

De kracht van liefdevolle zorg

Onderzoek wijst uit dat mantelzorgers zich minder 
vaak gelukkig voelen en gevoelens van eenzaamheid 
kennen. Caitlin De Vries (26) herkent dit: “Mensen in 
de omgeving begrijpen wel dat het zwaar is, maar  
het is heel moeilijk om uit te leggen wat zorgen  
voor een ander inhoudt. Zeker aan leeftijdsgenoten, 
omdat zij niet in die situatie zitten. Dat geeft soms  
wel gevoelens van eenzaamheid”.

Sjoerd Korsmit is al jarenlang mantelzorger voor zijn 
man Harrie-Jan Metselaars. Metselaars heeft een 
progressieve spierziekte waardoor hij dag en nacht 
zorg nodig heeft. “We zeuren en klagen niet, we 
doen alles uit liefde en begrip voor elkaar. Dat zorgt 
ervoor dat we het volhouden.”

in haar eigen leven, realiseerde Caitlin 
zich hoe zwaar het was. “Als je er midden 
in zit, doe je alles op de automatische 

ondanks dat ik meer mantelzorger dan 
partner moet zijn, doe ik het nog steeds 
uit liefde voor HarrieJan. De kleine  
dingen zijn ook belangrijk. Elkaar even 
aanraken, aankijken en zoveel als moge
lijk van het leven genieten.” 

Vrij
Onlangs was Korsmit een week vrij.  
Dat had nogal wat voeten in de aarde. 
“Door de intensieve zorg die HarrieJan 
nodig heeft kon hij niet overal terecht. 
Uiteindelijk kon hij bij Zorgherberg 
Oostpoort terecht. Het was voor mij  
fijn én noodzakelijk om de verantwoor
delijkheid even over te kunnen dragen. 
Mantelzorg, hoe graag je ook voor 
iemand waarvan je houdt zorgt, is 
gewoon zwaar.”

Klankbord
Korsmit roept andere mantelzorgers  
dan ook op om gebruik te maken van  
de regelingen die er zijn. “Er is veel 
mogelijk, en die regelingen zorgen 
ervoor dat je af en toe voor jezelf kunt 
zorgen. Een klankbord is ook belangrijk, 
dat je je verhaal af en toe bij iemand  
kwijt kunt.” 

ermee te stoppen, omdat er een per
soonlijke band is met degene voor wie 
wordt gezorgd. Dat maakt het vaak ook 
zwaar. 16 procent van de mantelzorgers 
voelt zich overbelast. Jonge mantel
zorgers voelen zich ook vaak minder 
gelukkig. Zij hebben meer last van  
psychische klachten en voelen zich 
vaker eenzaam.

piloot. Ik doe het met alle liefde, maar 
heb er veel voor opzij gezet. Maar het 
heeft ons gezin ook dichter bij elkaar 

gebracht. We waren al close, maar  
nu delen we nog eerder onze gevoelens 
met elkaar”. 

Beademing en sondevoeding
Door zijn ziekte kan Metselaars bijna 
niets meer zelf. “Hij kan de telefoon niet 
meer oppakken, heeft sondevoeding  
en heeft 24/7 beademing, hij kan maar 
een paar minuten zonder” zegt Korsmit. 
“Praten kan hij gelukkig nog wel.”  
Het maakt dat zijn zorgtaak de afgelo
pen jaren steeds groter is geworden.  
“Ik ben fulltime mantelzorger geworden 
en werk dus niet meer. De zorg gaat  
24 uur per dag door, waardoor ik veel 
gebroken nachten heb. Door de ver
pleging die thuis komt, kan ik af en toe 
bijslapen. Ze zeggen dat je eerst voor 
jezelf moet zorgen om voor een ander  
te kunnen zorgen, maar dat is bij ons 
niet mogelijk.”

Prognose
Al een paar keer kregen ze te horen dat 
Metselaars nog een paar maanden te 
leven had. “Tegen alle verwachtingen in 
is hij er nog. Mensen zeggen weleens dat 
hij het thuis zo goed heeft, dat hij zo  
verwend wordt, dat hij er daarom nog is. 
Het is een fijne gedachte dat liefdevolle 
zorg zo krachtig kan zijn.” En liefdevol is 
het. “De sfeer in huis is nog steeds goed, 
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Begroting 2023

Ongelijk investeren voor gelijke kansen

Extra steun voor 
Amsterdammers 
in nood

Amsterdam biedt hulp aan mensen en organisaties die in de knel 
komen door de snel stijgende prijzen. De extra steun komt dit jaar 
nog, en loopt door in 2023. Dit staat in de begroting voor 2023.  
De begroting geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven van  
de gemeente Amsterdam. Zo kunt u zien waar het geld vandaan  
komt en waar het naartoe gaat. amsterdam.nl/begroting 

Hulp voor huishoudens met 
een laag inkomen
 
Een aantal regelingen voor huishoudens met  
een laag inkomen en weinig vermogen wordt  
verhoogd. Zo krijgen Stadspashouders met  
kinderen in de leeftijd tot 14 jaar maximaal  
100 euro meer kindtegoed. Dit tegoed is bestemd 
voor onder andere kleding en schoolspullen. 
 

 
Amsterdammers met een laag inkomen die van-
wege een chronische ziekte of beperking extra 
energiekosten hebben, krijgen eenmalig een  
extra bedrag van 100 euro. En er komt een aparte 
regeling voor inwoners die in de schuldsanering 
zitten en die door de hoge energieprijzen in de 
knel komen. Zij hoeven deze winter hun maande-
lijkse aflossing aan de Kredietbank niet (volledig) 
te betalen. 

Meer mensen kunnen van  
regelingen gebruikmaken
 
In 2023 kunnen meer Amsterdammers gebruik 
maken van de minimaregelingen. Zoals een collec-
tieve zorgverzekering, scholierenvergoeding,  
gratis sporten via het Jeugdfonds of met korting 
naar de dierenarts. De inkomensgrens voor deze 
gemeentelijke regelingen wordt blijvend verhoogd 
van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum. 

Hulp voor bedrijven en  
instellingen
 
Het college van burgemeester en wethouders zet 
een steunfonds op van 20 miljoen euro om het 
midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke  
instellingen te helpen. Dit zijn bijvoorbeeld sport-
clubs, zwembaden, kunst- en cultuur instellingen  
en maatschappelijke instellingen waar de 
gemeente mee samenwerkt. 

In de begroting is het coalitieakkoord verder  
uitgewerkt. Deze 3 onderwerpen krijgen extra  
aandacht: ongelijkheid bestrijden, de wooncrisis 
aanpakken en de klimaat crisis bestrijden.  

gewenste investeringen passen binnen dit budget. 
Door de vele investeringen en gestegen rentes 
loopt de schuld van de gemeente op van 7 miljard 
euro in 2022 naar 9,1 miljard euro in 2026.

Investeringen
 
De komende jaren investeert het college ongeveer 
4,1 miljard euro in onderhoud, verbetering en groei 
van de stad, waarvan 1 miljard euro in 2023. Maar 
er moeten ook keuzes worden gemaakt. Niet alle 

Het college gaat ‘ongelijk investeren voor  
gelijke kansen’. 
De gemeenteraad bespreekt de Begroting 2023  
op 9 en 10 november.

Foto Edwin van Eis

Inkomsten
Waar komt het vandaan?

Uitgaven
Waar gaat het naar toe?

Lokale heffingen Bedrag

Parkeergelden € 289,0 miljoen

OZB € 283,0 miljoen

Afvalstoffenheffing € 177,4 miljoen

Toeristenbelasting € 165,0 miljoen

Drinkwater € 180,5 miljoen

Leges € 99,9 miljoen

Rioolheffing € 86,7 miljoen

Uitgaven Bedrag

Bouwen, Wonen 
en Duurzaamheid € 886,8 miljoen
Openbare ruimte, 
Water, Groen en 
Vervoer € 1.148,5 miljoen

Economie, kunst,  
cultuur en erfgoed € 226,8 miljoen

Sport € 81,0 miljoen

Onderwijs € 306,6 miljoen
Gezondheid, Zorg, 
Jeugd, Opvang en 
Diversiteit € 1.169,3 miljoen

Uitgaven Bedrag

Sociale zaken en
Armoede-
bestrijding € 1.039,2 miljoen

Veiligheid € 248,2 miljoen

Algemene 
dekkingsmiddelen € 104,5 miljoen

Bestuur en  
organisatie € 771,7 miljoen

Toevoegingen aan 
reserves € 694,8 miljoen

Andere  inkomstenbronnen Bedrag
Grondopbrengsten 
en winstnemingen € 482,5 miljoen

Erfpacht € 213,8 miljoen

Dividend € 68,3 miljoen

Overig € 390,6 miljoen

Onttrekkingen 
aan reserves € 751,2 miljoen

Inkomsten uit het rijk Bedrag

Gemeentefonds € 2.783,7 miljoen

Specifieke 
uitkeringen € 706,0 miljoen

Lokale heffingen € 1.281,4 miljoen

Inkomsten TOTAAL

€ 6.677,5 miljoen

Uitgaven TOTAAL

€ 6.677,5 miljoen

Andere   
inkomstenbronnen € 1.906,4 miljoen

€ 3.187,8 miljoen

Inkomsten binnen de gemeente 

€ 3.489,6 miljoen

Inkomsten uit het Rijk
€ 6.677,5 miljoen

Inkomsten    
uit het Rijk € 3.489,6 miljoen

De gemeente Amsterdam heeft de grootste 
gemeentebegroting van Nederland. De begroting 
geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven  
van de gemeente Amsterdam. Zo is inzichtelijk 
waar de inkomsten van de gemeente vandaan 
komen en waar deze weer aan uitgegeven worden. 
Hiervoor wordt het geld verdeeld over 8 beleids-
programma’s. Deze programma’s worden verder 
toegelicht in de begroting die u kunt downloaden 
op amsterdam.nl/begroting. Per programma-
onderdeel wordt ingegaan op de belangrijkste  
ontwikkelingen, de beoogde resultaten en de 
financiële toelichtingen.

en
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Toeters en bellen. Brandweer-
kazerne en rijksmonument  
‘Dirk’ bestaat 125 jaar. Het is de 
oudste nog werkende kazerne 
van de hele Benelux. Al vanaf 
1897 rukt de Amsterdamse 
brandweer hiervandaan uit om 
branden te blussen. Eerst met 
paard en wagen en stoomspuit, 
nu met grote trucks. Een reis 
terug in de tijd, toen de kazerne 
aan de Honthorststraat bij het 
Museumplein nog aan de rand 
van de stad stond. 

De onvermoeibare inzet van Amsterdamse brandweerlieden

Dirk vertelt als het ware het verhaal  
van de stad. Van mooie en spannende 
momenten, maar zeker ook van hele 
trieste. Altijd met als gemene deler  
de onvermoeibare inzet van de 
Amsterdamse brandweerlieden. 

Eerste glijpaal van Nederland
Wie iets wil weten over de geschiede-
nis van kazerne Dirk, komt al snel 
terecht bij brandweerhistoricus  
Gerard Koppers. Hij weet alles over de 
geschiedenis van de brandweer in 
Amsterdam en ver daarbuiten. Net als 
veel Amsterdamse jongetjes wilde hij 
brandweerman worden. Vanwege zijn 
bril werd hij niet toegelaten. Het weer-
hield hem niet om werkelijk alles te 
weten te komen over het verleden. 
“Dirk had een flink aantal primeurs”, 

vertelt hij. “Zo had de kazerne de  
eerste glijpaal van Nederland. Een idee 
dat vers was meegenomen uit de 
Verenigde Staten tijdens het allereerste 
internationale brandweercongres in 
1895. Dat werd ook op het Museumplein 
gehouden.”

Elektrische wagens
“In 1902 werden paard en wagen inge-
ruild voor de allereerste elektrische 
brandweerwagens. Ook dat was een 
primeur in Nederland. We denken dat 
elektrisch rijden iets is van deze tijd, 
maar rond 1900 waren veel auto’s 

elektrisch. Er reden zelfs elektrische 
taxi’s rond in Amsterdam.” 

D van Duivelseiland
Koppers legt uit hoe de kazerne komt 
aan zijn bijzondere naam: “Vroeger 
waren de kazernes aangesloten op  
de brandweertelegraaf. Alle stations 
werden aangeduid met een letter.  
Later werden die letters namen uit het 
telefoonalfabet. D werd dus Dirk. Ook 
andere kazernes in Amsterdam hebben 
dergelijke namen, zoals: Hendrik of 
Willem. De D kwam van Duivelseiland, 
de buurt rond het Roelof Hartplein en 

-straat. De naam was eerst gegeven aan 
een kleinere kazerne schuin tegenover 
het Concertgebouw. Toen Dirk gereed 
kwam is de letter meeverhuisd.”

Hotel Polen
Wie bij de brandweer werkt, maakt  
ook heftige branden mee. Zo waren  
de wagens van kazerne Dirk al snel ter 
plaatse bij de verwoestende brand  
in Hotel Polen op het Rokin in 1977.  
Het was de dodelijkste brand uit de 
naoorlogse geschiedenis. Mensen 
sprongen in paniek uit de ramen. De 
brandweer probeerde zoveel mogelijk 
mensen op te vangen. Er kwamen  
33 mensen om het leven. Het hotel 
stortte uit eindelijk in. Het was voor  
de betrokken brandweerlieden een 
heftige ervaring. 

Klaar voor de toekomst
Momenteel wordt de kazerne verbouwd. 
Hij wordt aangepast aan de eisen van 
de tijd. Dirk heeft op dit moment een 
tijdelijk onderkomen op het Museum-
plein. “Bij de verbouwing zijn ook mooie 
vondsten gedaan. Bij het vijftigjarige 
bestaan van de Brandweer in 1924 zijn 
er op de muren van de oude stallen 
schilderingen aangebracht. Deze schil-
deringen worden nu weer in oude  
glorie hersteld. Zo is Dirk weer klaar 
voor de toekomst, terwijl het verleden 
van de kazerne behouden blijft.”

Kijk voor tips hoe u veilig en warm  
de winter door kunt komen op  
brandweer.nl/
veiligenwarmdewinterdoor

Brandweerlieden in de kantine van Dirk, rond 1910 | Foto Stadsarchief Amsterdam
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Evert Jansen weet als exinbreker als geen 
ander hoe belangrijk preventie is. Die 
kennis gebruikt hij tegenwoordig om te 
helpen inbraak te voorkomen. “Inbrekers 
gaan voor het gemak. Staat er een raam
pje open, of zit een deur niet goed dicht, 
dan slaan ze hun slag. De meeste inbrekers 
moeten het daar van hebben. Daar is dus 
makkelijk iets aan te doen. Altijd ramen 
en deuren dicht en op slot. Ook als je maar 
een kwartiertje weg gaat. Een inbreker 
heeft echt maar een paar minuten nodig.” 

Keurmerk
Laat uw woning controleren door een 
erkende slotenmaker met PKVW (Politie 
Keurmerk Veilig Wonen). Met het 
PKVW neemt de kans op een inbraak 
met 95 procent af.

Etalage
“Vooral tijdens de feestdagen weten 
inbrekers dat veel mensen niet thuis zijn. 
En na Sinterklaas en Kerst zijn er vaak 
nieuwe, soms dure spullen in huis,” zegt 
Jansen. “Mensen hebben ook de neiging 
om hun huis als etalage te gebruiken, om 
alle mooie spullen in het zicht te laten 
staan. Inbrekers gaan vooral voor geld en 
sieraden, maar zo’n ‘etalage’ nodigt ook 

In de wintermaanden wordt vaker 
ingebroken dan in de rest van het jaar. 
Gelukkig kunt u zelf veel doen om  
de kans op inbraak te verkleinen. 

‘Een inbreker heeft echt maar een paar minuten nodig’

Foto Edwin van Eis

uit om risico te nemen. Zorg dat die spul
len niet zichtbaar zijn. En laat een lamp 
aan als je weg bent, zodat het lijkt alsof  
er iemand thuis is.” 

‘Hallo’
“Inbrekers houden er niet van om gezien 
te worden. Een vreemde in de straat? 
Gewoon ‘hallo’ zeggen. Dat is genoeg, dan 
voelt een inbreker zich al gezien. Of bel 112 

als je iets verdachts ziet. Het zijn zomaar 
een paar makkelijk uit te voeren tips om 
de kans op inbraak kleiner te maken.”

‘Ik heb mijn familie weer terug’
Jansen was 18 jaar verslaafd en brak in om 
zijn verslaving te kunnen betalen. In 1989 
ging hij in therapie. “Ik ben alles kwijt
geraakt. Mijn leven, mijn familie, de maat
schappij. Na elke inbraak dacht ik alleen 

Veilig

maar aan de volgende, omdat ik geld nodig 
bleef hebben. Daar was ik klaar mee.  
Nu geef ik sinds 2007 door het hele land 
lezingen over inbraakpreventie. Waar ik 
vroeger in de cel zat, werk ik nu samen 
met de politie. Maar mijn grootste rijkdom 
is dat ik mijn familie weer terug heb.”

Kijk voor alle tips op  
amsterdam.nl/tipstegeninbraak.

10 Amsterdam | november 2022

http://brandweer.nl/veiligenwarmdewinterdoor
http://brandweer.nl/veiligenwarmdewinterdoor
http://amsterdam.nl/tipstegeninbraak


“Samen met mijn collega’s organiseer ik 
activiteiten. En motiveer ik mensen om 
hieraan deel te nemen”, legt Reem Ghazzi 
uit. “Bijvoorbeeld een buurtlunch, 
 spelletjes en de mozaïekwerkplaats om 
samen een buurtbank te maken. Binnen
kort begin ik ook met huisbezoeken om 
de buurt en de bewoners beter te leren 
kennen. Ik mag eerst een keertje meelopen 
met iemand van de stichting Samen is 
niet alleen. Dat lijkt me heel spannend.”

Meer Nederlands spreken
Ghazzi vluchtte 7 jaar geleden vanuit Syrië 
naar Nederland. Aan de Vrije Universiteit 
volgde ze een versnelde cursus Nederlands. 
Ondanks haar universitaire opleiding was 
het moeilijk om in Amsterdam een baan 

Met een buurtbudget bepalen bewoners 
zelf hoe hun buurt mooier, leuker en 
leefbaarder wordt. Het stadsdeel hoopt 
met het buurtbudget veel bewoners, 
ondernemers en organisaties bij hun 
eigen buurt te betrekken. In andere 
buurten zijn afgelopen jaren al tien
tallen buurtprojecten uitgevoerd.  
Hoe het indienen van plannen precies 
werkt, leest u op  
buurtbudgetzuid.amsterdam.nl

Mooie pleintjes
Buurtbewoner en theatermaker Mark van 
Duijn van ’t Bruggehuisje (zie pagina 16) 
is blij met het buurtbudget. “Gebruik de 
openbare ruimte waar die voor bedoeld 
is. In coronatijd kon ons theater niet 

De Syrische statushouder Reem Ghazzi werkt sinds september als ‘buurtbaner’ 
voor Dynamo in Buitenveldert. Buurtbanen zijn bedoeld voor actieve buurt-
bewoners zonder betaalde baan. Ghazzi hoopt uiteindelijk door te stromen 
naar een gewone betaalde baan. Als buurtbaner krijgt ze gelukkig ook betaald.

Tot en met 21 november hebben bewoners van de Schinkelbuurt en Burgemeester 
Tellegenbuurt de mogelijkheid eigen plannen in te dienen voor verbetering van 
de buurt. Elke buurt krijgt een buurtbudget van 100.000 euro. Is een idee haalbaar 
en wordt er genoeg op gestemd, dan wordt het in 2023 uitgevoerd. 

130 studenten spraken met bewoners van de Marathonbuurt en de Bertelmanplein-
buurt over de verbinding tussen oude en nieuwe bewoners. Op 13 oktober 
presenteerden ze hun ideeën. Geen kant-en-klare oplossingen, maar misschien 
wel inspirerende ideeën.

‘Ik leer in de buurtbaan veel nieuwe mensen kennen’

Dien een plan in voor het buurtbudget

6 ideeën om bewoners te verbinden

Reem Ghazzi leert veel nieuwe mensen kennen | Foto Kick Smeets

Bewoners bepalen zelf hoe hun buurt mooier wordt | Foto Kick Smeets

Studenten presenteerden hun ideeën in de Willem de Zwijgerkerk

te vinden. “Bovendien wilde ik graag 
meer Nederlands spreken en ik ken in 
Amsterdam heel weinig mensen. Ik ben 
dus vrijwilligerswerk gaan doen. Eerst in 
de kinderopvang, later bij Dynamo. Zo ben 
ik doorgestroomd naar de buurtbaan.”

Veel nieuwe mensen
Als buurtbaner werkt Ghazzi 3 dagen op 
verschillende plekken in Buitenveldert.  
1 dag volgt ze diverse trainingen. “Tot  
nu toe is het heel leuk. Ik doe allemaal 
verschillende dingen en leer veel nieuwe 
mensen kennen. Ik hoop dat het lukt  
om iets te doen aan de eenzaamheid van 
buurtbewoners. Bijvoorbeeld omdat 
meer mensen gaan deelnemen aan onze 
activiteiten.”

open. We hebben een mobiel podium  
op een bakfiets gezet en  hebben daarmee 
poëzie op pleintjes gebracht. Daardoor 
heb ik weer eens gezien hoeveel mooie 
plekken er zijn waar je leuke en zinnige 
dingen kunt organiseren voor de buurt.”

Hulp nodig?
Stadsdeel Zuid organiseert een inloop
spreekuur om te helpen met het maken 
en indienen van een plan. Deze spreek
uren zijn op 14 november van 14.00 tot 
18.00 uur in Buurthuis de Baarshaven, 
Baarshavenstraat 31, en op 16 november 
van 12.30 tot 15.30 uur in Buurtgebouw 
Henrick de Keijser, Henrick de Keijser
plein 45. Vragen hierover kunt u mailen 
naar buurtbudgetzuid@amsterdam.nl. 

Werk

Samen

“2,5 jaar geleden is Amsterdam begonnen 
met een buurtaanpak voor deze 2 buurten”,  
vertelt gebiedsmakelaar Douwe Bruinsma. 
“Hier wonen in verhouding veel kwets
bare bewoners. Oudere bewoners voelen 
zich steeds minder thuis in hun eigen 
buurt. Als je het netwerk versterkt, wordt 
de buurt daar krachtiger van. Al kun je 
alleen maar even bij de buren langs voor 
een babbeltje of hulp bij een klusje.”

Korte gesprekken
Amsterdam en 2 woningcorporaties 
 hebben de Academie voor de Stad gevraagd 
om onderzoek te doen naar de sociale 
samenhang in de 2 buurten. 130 studenten 
van de Hogeschool van Amsterdam zijn 
in oktober de wijk ingegaan voor korte 
gesprekken met bewoners aan de deur. 
De studenten hebben de uitkomsten van 
de interviews naast de vragen van de 
opdrachtgevers gelegd. Op de hogeschool 
hebben ze bij het vak ‘Design Thinking’ 
verschillende ideeën bedacht om de 
samenhang in de buurt te versterken.

Aan het denken gezet
De 6 geselecteerde groepjes hebben op  
13 oktober hun ideeën gepresenteerd in 
de Willem de Zwijgerkerk. “Niet alles is 
meteen  uitvoerbaar, maar er kwamen 
wel leuke ideeën voorbij. Zoals een sport
evenement voor de buurt of het gezamen
lijk versieren van de afvalcontainers. Of 
het voorstel dat bewoners een gekleurd 
briefje ophangen voor het raam. Zodat 
voorbijgangers kunnen zien dat ze open
staan voor een praatje. De ‘buurtverbinder’ 
gaat samen met bewoners en organisaties 
uit de buurt kijken hoe we deze plannen 
verder vorm kunnen geven. De opbreng
sten hebben ons in elk geval geïnspireerd.”

Contact
Wie zelf een idee heeft of mee wil 
 denken kan contact opnemen met 
 buurtverbinder Petra Beerling,  
email: p.beerling@comiwel.nl of 
Douwe Bruinsma,  
email: d.bruinsma@amsterdam.nl.

25 buurtbanen
In de zomer van 2021 heeft Amsterdam het plan gepresenteerd voor 25 ‘buurtbanen’.  
De buurtbanen zijn bedoeld voor actieve buurtbewoners zonder betaalde baan, die nu al een 
belangrijke rol vervullen binnen een buurt. De stad betaalt en ondersteunt de banen, mensen 
werken bijvoorbeeld bij welzijnsorganisatie, buurtteams of maatschappelijke initiatieven.  
De regeling geldt voor 2 jaar. Buurtbaners krijgen de kans om door te groeien naar een 
betaalde vervolgbaan. Inmiddels zijn er in Amsterdam 22 buurtbanen ingevuld.
Meer informatie: amsterdam.nl/buurtbanen

Meedoen
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Nieuws

Groene buffer richting Weesp

De Diemerscheg is een groengebied langs het water  
van de Diem en de Gaasp, richting stadsgebied Weesp. 
In de scheg (buffer) ligt ook het Diemerbos. Dat is  
de grootste opnieuw beboste veenpolder in West
Nederland. Er zijn wilde planten en dieren zoals water
buffels. Staatsbosbeheer start hier een proef met een  
nat klimaatbos. Zo’n bos legt CO2 vast door de groei  
van bomen en geeft zuurstof af. Vernatting stopt ook  
de bodemdaling en dringt CO2 uitstoot terug. Ook de  
ecologische verbindingen binnen de Diemerscheg  
worden dit jaar verbeterd. Daardoor zullen in het gebied 
meer plant en diersoorten komen. Kijk voor meer 
informatie op amsterdam.nl/diemerscheg.

Ontdek de Bijlmer Basis

Toen de Bijlmerflats ontworpen werden, waren er expres 
geen openbare kunstwerken ingepland. De Bijlmer wás 
een kunstwerk. Daar kon geen beeld of muurschildering 
iets aan toevoegen. De Bijlmer veranderde van kunsteloze 
stad op de tekentafel tot een stadsdeel vol met prachtige en 
minder mooie buitenkunst. Een van de 120 kunstwerken  
is Yellow Wings van Loes van der Horst en Mick Eekhout. 
De eerste versie uit 1976, genaamd Bijlmobiel, moest weg 
vanwege de vernieuwing van de Bijlmermeer. De kunste
naars creëerden 35 jaar later de nieuwe versie van Yellow 
Wings. Ontdek het zelf of boek een rondleiding via info@
cbkzuidoost.nl. publicart.amsterdam/stadsdeel-routes

Sporten rond Sloterplas

Bas Kostelijk wil bewoners in NieuwWest motiveren  
om meer te sporten. Met buurtbudget heeft hij een mooie 
online kaart met sportplekken rond de Sloterplas gemaakt. 
Kostelijk: “We wonen zelf naast de Sloterplas, ik loop 
vaak een rondje en mijn gezin zwemt er. In de coronatijd 
merkten we dat hier veel meer mensen kwamen sporten. 
Maar ze wisten eigenlijk niet wat hier allemaal kan op 
sportgebied. Zo kwamen we op het idee voor een kaart. 
Het uiteindelijke doel is meer mensen in beweging krijgen 
en een gezamenlijk platform bieden voor al die gave sport
activiteiten die hier plaatsvinden. Wie op de kaart wil 
komen, kan mailen naar bas.kostelijk@wizzymaps.com.”

Regenboogbankjes

Op 11 oktober was het World Coming Out Day. Die dag 
werd bij de Blauwbrug een regenboogbank onthuld.  
Die laat ook in het straatbeeld zien dat Amsterdam een 
tolerante stad is. Er zijn regenboogbankjes geplaatst op  
5 andere plekken in Centrum. In onze stad moet iedereen 
dezelfde kansen krijgen en in vrijheid zichzelf kunnen 
zijn. Maar nog steeds hebben Amsterdamse lhbtiq+ per
sonen te maken met discriminatie en geweld. Amsterdam 
doet verschillende dingen om acceptatie te behouden  
en te bevorderen. Bijvoorbeeld het actief ondersteunen 
van Amsterdam Pride en de herdenkingen en feestelijke 
activiteiten bij het Homomonument. 

Weesp Zuidoost

Nieuw-West

Centrum

Nieuwsflitsen uit de rest van de stad

Gemeentelijk monument

De watertoren op het GWLterrein is aangewezen als 
gemeentelijk monument. De toren herinnert aan de 
geschiedenis van het terrein en de ontwikkeling van 
hygiëne en volksgezondheid. De watertoren is in 1966 
gebouwd. De andere overgebleven gebouwen zijn 
gebouwd rond 1900. En staan al sinds 1991 op de 
gemeentelijke monumentenlijst. De watertoren op het 
GWLterrein was de eerste volledig stalen watertoren  
in Nederland. En de eerste die de monumentstatus heeft 
gekregen. De toren is goed onderhouden en vervult nog 
steeds een rol. De toren is nodig om de waterdruk op het 
leidingennet te regelen, bijvoorbeeld als de stroom uitvalt.

De straatnamen van Oost

Een nieuwe wandelroute nodigt u uit om meer te leren 
over de mensen achter de straatnamen van Oost. De 
wandeling begint bij het Slavernijmonument in het 
Oosterpark en eindigt bij The Black Archives op de 
Zeeburgerdijk. Centraal staan de koloniale geschiedenis 
en de beeldvorming over zwarte mensen. Langs de route 
staan tot 12 januari borden met uitleg en informatie.  
U kun de QRcodes scannen en luisteren naar geluids
fragmenten over de plek. De QRcodes zijn overal  
langs de route te vinden. Mitchell Esajas, The Black 
Archives: “Wie niks leert van het verleden, zal in de  
toekomst dezelfde fouten maken.” oostcast.nl

WestOost

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.

Foto Richard Mouw

Foto Edwin van Eis

Foto Edwin van Eis

Foto Edwin van Eis Foto Edwin van Eis

Foto Jonas Briels

Kikkers en kardinaalvogels

Een kikker versiert de Gedempte Insteekhaven. Een 
otter kijkt uit over het Mosplein en een capibara over de 
Motorwal. In het Spreeuwenpark is de rode kardinaal
vogel te vinden. Zo’n 20 jongeren in OudNoord deden 
mee met het project Mooimakers. Silke Jonk is een  
van de bedenkers van de lantotems. “We wilden de vrij
willigers in Noord eren met ons kunstwerk. Zo kwamen 
we uit op de lantotems.” Maker Amber Beernink:  
“We brachten in kaart welke eigenschappen vrijwilligers 
hebben. En welke dieren die eigenschappen ook hebben. 
Rode kardinaalvogels zijn trouw. Kikkers zetten zichzelf 
en hun wereld in beweging. Capibara’s zijn vriendelijk. 
En otters zijn nieuwsgierig.”  
makersaanhetij.nl/projecten 

Noord

Foto Richard Mouw
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De buurtteams kunnen inkomens
regelingen aanvragen en betalings
regelingen treffen. De buurtteams zijn op 
werkdagen open van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maak een afspraak voor het spreekuur  
bij u in de buurt. Kijk op  
buurtteamamsterdam.nl/energiecrisis.

Energietoeslag komt te laat
Een medewerker van het energiespreek
uur van Buurtteam Amsterdam vertelt: 
“Er kwam een mevrouw op het spreek
uur die energietoeslag had aangevraagd 
bij de gemeente. Na 10 weken had ze  
nog geen besluit ontvangen. Met de  
energietoeslag wil ze haar eindafrekening 
van meer dan 1.000 euro betalen bij haar 
energieleverancier. Als ze niet op tijd 
betaalt, gaat de rekening naar een deur
waarder. Na een telefoontje naar de 
gemeente is er toen een spoedaanvraag 
van gemaakt. Aan de energieleverancier 
hebben we uitstel van betaling gevraagd. 
Resultaat: als mevrouw de energie
leverancier op de hoogte houdt van de 
situatie wordt er niet doorgezet naar  

Steeds meer Amsterdammers hebben 
geldzorgen. Energie, boodschappen,  
alles wordt duurder. U kunt naar het 
buurtteam om over uw geldzorgen te 
praten en naar oplossingen te kijken.  
Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.  
Hulp is gratis. Wacht niet te lang en  
maak een afspraak.

Geldzorgen aanpakken met het buurtteam

een deurwaarder. Ook is bijzondere bij
stand aangevraagd voor haar verhoogde 
energiekosten.” 

Laag stroomverbruik, zeer hoog 
gasverbruik
“Een ander voorbeeld is de situatie van 
een alleenstaande oudere dame. Haar 

vaste energiecontract loopt in juli af. Haar 
maandnota is dan 155 euro. In augustus 
loopt dit op naar 300 euro en in septem
ber is het al 485 euro. Haar inkomen 
bestaat uit een klein pensioen en AOW. 
Uit haar jaarafrekening blijkt zeer laag 
stroomverbruik maar zeer hoog gasver
bruik. Volgens de energieleverancier is 

dat passend bij een huishouden van  
3 personen. Ik heb hierover contact  
opgenomen met de energieleverancier 
om het bedrag te verlagen naar een  
eenpersoonshuishouden. Omdat 
mevrouw digitaal niet handig is, heb  
ik samen met haar energietoeslag aan
gevraagd via een papieren formulier.”

Sommige mensen weten niet precies  
hoe ze met het openbaar vervoer moeten 
reizen. Ze zijn bang dat ze niet weten  
waar ze moeten uitstappen of dat de 
drukte ze teveel wordt. Een OV-coach  
van de Vervoerregio Amsterdam kan deze 
mensen helpen aan het openbaar vervoer 
te wennen. Zodat ze daarna zelfstandig 
kunnen reizen.

‘Soms moeten mensen even op weg geholpen worden’

Een OVcoach is gratis voor iedereen 
vanaf 12 jaar. U kunt een OVcoach  
aanvragen via ov-coach.nl. U kunt ook  
bellen naar het gratis telefoonnummer 
020 308 4500 of een mail sturen naar 
ovcoach@meeaz.nl. 

Zelfstandigheid is belangrijk
Willeke Passmore is projectleider bij  
de Vervoerregio en vertelt: “Het open
baar vervoer is er voor iedereen. Maar 
soms moeten mensen even op weg 
geholpen worden. Ouderen bijvoor
beeld die altijd met de auto reisden  
en nu graag van het openbaar vervoer 
gebruik willen maken. Zij hebben  
soms moeite om uit te vogelen hoe  
de OVchipkaart en een reis planner 
werken. Of jongeren die altijd met  
speciaal vervoer naar school werden 
gebracht maar er nu aan toe zijn om  
zelf te reizen. Ook voor blinde en slecht
ziende mensen biedt de OVcoach  
uitkomst.”

dan helpt de coach onder meer met het 
voorbereiden van de reis. Bijvoorbeeld 
door een lijstje te maken waarop staat 
wat je moet meenemen, of door samen 
de OVchipkaart op te laden en de route 
uit te zoeken op een plattegrond of  
in een reisplanner. De coach reist bijna 
altijd een aantal keer mee, totdat de  
deelnemer het zelf kan.”

Verkeer

Werk en inkomen

Medewerker buurtteam in gesprek met een Amsterdammer | Foto Bart Honingh

Foto Vera Duivenvoorden

Stadspas

Aanschuiven maar

Voor 4 euro met z’n tweeën  
3 gangen eten bij Resto Van Harte. 
Da’s een klein feestje. Jos is blij  
met de Stadspas: “Zonder had ik 
veel uitjes niet kunnen maken”.

Resto van Harte is een pop-up-
restaurant dat dagelijks op  
verschillende plekken opduikt in 
buurthuizen. Iedereen kan zich aan-
melden, alleen of met een groepje. 
Het is een leuke en lekkere manier 
om nieuwe mensen te leren kennen 
in uw eigen omgeving. Mee-eten 
kost 7 euro zonder Stadspas. Met 
een Stadspas is het 4 euro én u mag 
gratis iemand meenemen. 
Met z’n allen iets leuks doen is favo-
riet bij Jos. “Als je naar een museum 
gaat, sta je daar in je uppie, met z’n 
allen is gewoon gezelliger”. Kijk op 
restovanharte.nl waar en wanneer  
u kunt aanschuiven. Lees het hele 
verhaal op amsterdam.nl/stadspas.

De volledige naam van Jos is bekend 
bij de redactie.

Foto Moon Saris

Zo werkt het
Na aanmelding neemt de OVcoach  
contact op voor een kennismakings
gesprek en maakt samen met de deel
nemer een plan. Dat plan verschilt per 
persoon. “Kan iemand bijvoorbeeld 
moeilijk lezen, dan gaat de OVcoach aan 
de slag met plaatjes van de route. Als de 
deelnemer vooral onwennig of angstig is, 
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Stadsdeel Zuid 
President Kennedylaan 923
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/zuid
facebook.com/zuidamsterdam
Twitter @stadsdeelzuid
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

‘Een uitdaging om van A naar B te komen’

“In Buitenveldert gebeurt op dit moment veel. Gebouwen 
krijgen een nieuwe bestemming, wegen een andere inrichting 
en er wordt hard gewerkt aan de nieuwe wijk Verdi. In deze 
buurt zijn veel middelbare scholen en parken. Het blijft voor 
iedereen belangrijk om van A naar B te komen. En om een plekje 
in de wijk te vinden om elkaar te ontmoeten en te bewegen. Ik 
bied een luisterend oor en denk ook mee over de beste manier 
om met bewoners te communiceren over wat er speelt. Het 
leuke van dit werk is het directe contact met bewoners en 
ondernemers. Geen dag is hetzelfde.”

Contactgegevens 

Andjena Chandi
Gebiedsmakelaar  

Buitenveldert-West

De Pijp, Rivierenbuurt 
 • Cornelis Troost-, Lizzy Ansingh-,  
Burgemeester Tellegen- en  
Van der Helstpleinbuurt:  
Stijn Vercammen 
telefoon: 06 2850 4188 
e-mail: s.vercammen@amsterdam.nl

 • Gerard Doubuurt en  
Sarphatiparkbuurt:  
Marjanne Harinck 
telefoon: 06 1853 5161  
e-mail: m.f.harinck@amsterdam.nl

 • Hercules Seghersbuurt en  
Frans Halsbuurt:  
Banu Kabadayi 
telefoon: 06 1852 9290 
e-mail: b.kabadayi@amsterdam.nl

 • Hemonybuurt, Willibrordusbuurt  
en Diamantbuurt:  
Daniël de Groot 
telefoon: 06 2276 8618 
e-mail: d.c.de.groot@amsterdam.nl

 • Rijnbuurt en IJsselbuurt: 
Manon van der Fange 
telefoon: 06 1853 1242 
e-mail: m.van.der.fange@amsterdam.nl

 • Schelde-, Wielingen- en Veluwebuurt, 
Rijnbuurt-West, Martin Luther Kingpark  
en Kop Zuidas:  
Karlijn Heim 
telefoon: 06 1853 1490 
e-mail: k.heim@amsterdam.nl

Buitenveldert en Zuidas 
 • Zuidas Noord, inclusief Beatrixpark  
en Irenebuurt: 
VACATURE 
e-mail: gebiedsteam.bv-za@amsterdam.nl

 • Zuidas Zuid:  
Linda Schot 
telefoon: 06 2073 0049 
e-mail: l.schot@amsterdam.nl

 • Buitenveldert West, inclusief  
Jachthavengebied: 
Andjena Chandi 
telefoon: 06 1875 9029 
e-mail: a. chandi@amsterdam.nl

 • Buitenveldert Oost: 
Lisa Blaas 
telefoon: 06 2817 5186 
e-mail: l.blaas@amsterdam.nl

Oud-Zuid
 • Museumkwartier:  
Marlies Franssens 
telefoon: 06 3434 4796 
e-mail: m.franssens@amsterdam.nl 

 • Willemsparkbuurt en Vondelpark:  
Rashna Kadier 
telefoon: 06 1038 4648 
e-mail: r.kadier@amsterdam.nl

 • Apollobuurt:  
Martijn Companjen 
telefoon: 06 3806 8163 
e-mail: m.companjen@amsterdam.nl 

 •  Hoofddorppleinbuurt en 
bedrijventerrein Schinkel:  
Fadoua Boufarrah 
telefoon: 06 2267 8177 
e-mail: f.boufarrah@amsterdam.nl

 • Stadionbuurt en Schinkelbuurt:  
Douwe Bruinsma 
telefoon: 06 2051 1023 
e-mail: d.bruinsma@amsterdam.nl 

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

Uw gebiedsmakelaar in Zuid

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

Rhijnspoorplein
Het Weesperpoortstation opende  
in 1843 als kopstation naar Utrecht,  
en later ook naar Het Gooi. Het is  
gesloten en gesloopt in 1939. |  
Foto Stads archief Amsterdam 

ADE van 19-23 oktober
Bijna 200 locaties in de stad deden 
mee, zoals de Koepelkerk. Verspreid 
over de stad waren er meer 1000  
evenementen. | Foto Gemeente 
Amsterdam

Herfst in de stad
De herfstvakantie en ADE zijn weer 
voorbij en het gewone leven is weer 
begonnen. Gelukkig ziet onze stad  
er heerlijk herfstig uit. | Foto  
@emptystreetsofamsterdam

Colofon
Jaargang 9, nummer 5, november 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 
E-mail: 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 NEE-NEE-sticker 
omdat het om overheids informatie gaat.  
De volgende editie van Amsterdam verschijnt  
19 tot en met 23 december 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.
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“Mantelzorgers hebben vaak lange tijd de 
zorg voor een ouder of partner”, vertelt 
AnneMarie van Es. Zij is een van de 
coördinatoren van het Logeerhuis. “Veel 
van hen dreigen overbelast te raken. Het 
Logeerhuis kan helpen om dat te voor
komen. De persoon die zorg nodig heeft 
komt bij ons. De mantelzorger heeft 
daardoor even wat tijd voor zichzelf. Soms 
gewoon een avondje, maar de mantel
zorger kan ook even lekker op vakantie. 
Overigens kan de mantelzorger ook in 
het Logeerhuis slapen. Bijvoorbeeld als 
de mantelzorger en de zorgvrager eerst 
even willen ervaren hoe alles bij ons in 
zijn werk gaat.”

Kamer met eigen badkamer
Het Logeerhuis in de Tolstraat biedt bijna 
dezelfde service als een hotel. Op de begane 
grond zijn straks 3 kamers, op de eerste 
verdieping 9. Elke kamer heeft 2 bedden 
en een eigen badkamer. Gasten kunnen 
op hun kamer tv kijken en koffie en thee 
zetten voor zichzelf. Beneden komt een 
grote, gezellige huiskamer voor algemeen 
gebruik. En het Logeerhuis serveert  
3 maaltijden per dag. De tweede coördi
nator, Marieke van Delft: “We werken 
met vaste krachten en vrijwilligers. 
Dezelfde zorg die je thuis hebt krijg je bij 

Het werk duurt nog tot september 2023. 
Vanaf de Herman Heijermansweg richting 
het Scheldeplein is de Wielingenstraat 
dicht voor autoverkeer. De andere kant 
op blijft de weg open. Fietsers kunnen 
gebruik maken van een tijdelijk fietspad.

Groener en veiliger
De werkzaamheden moeten ervoor zorgen 
dat de Wielingenstraat groener en veiliger 

Goed nieuws voor mantelzorgers: in december opent in de 
Tolstraat het eerste Logeerhuis van Amsterdam. Iemand die zorg 
nodig heeft, kan hier 1 tot 14 dagen logeren. Op die manier kan 
de mantelzorger even op adem komen. 

In de richting van het Scheldeplein is de 
Wielingenstraat een jaar lang afgesloten 
voor auto’s. Amsterdam werkt aan een 
veiligere straat met meer groen.

‘De deur van het Logeerhuis staat altijd open’

Wielingenstraat richting Scheldeplein wordt veiliger

Marieke van Delft (links) en Anne-Marie van Es bij het logeerhuis in de Tolstraat

ons ook. Als iemand thuiszorg heeft, gaat 
die gewoon mee naar het Logeerhuis.  
We proberen zo veel mogelijk tegemoet 
te komen aan de wensen van onze gasten.”

Voor en door de buurt
De vrouwen hopen dat het Logeerhuis 
op termijn echt een buurtfunctie krijgt. 
Van Es: “Als er hulpvragen zijn vanuit  
de buurt willen we kijken of wij die hulp 
kunnen bieden. Bijvoorbeeld een kopje 
soep langsbrengen als iemand ziek thuis 
zit.” Van Delft: “We willen echt een brug 
slaan naar de buurt. Je kunt bij ons een 
leuke activiteit organiseren of een kinder
feestje geven. Als je wilt weten wat we  
te bieden hebben, kom gerust een keer 
binnen. Ook als je het leuk vindt om vrij
willigerswerk te doen. Onze deur staat 
altijd open.”

Hoe het werkt
Als u recht hebt op ondersteuning van  
de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) krijgt u het verblijf in het 
Logeerhuis vergoed. U betaalt dan alleen 
een eigen bijdrage van 20 euro per nacht. 
U kunt nu vast een afspraak maken om  
u aan te melden voor het Logeerhuis.  
Bel met 020 886 88 00 of kijk op 
 logeerhuizenamsterdam.nl. 

Zorg

Verkeer

wordt. Zo komt er een brede, groene 
middenberm. De stoep wordt wat smaller, 
omdat er een fietspad komt. Dit nieuwe 
fietspad ligt op veilige afstand van het 
autoverkeer en de parkeervakken.  
De bomen langs de weg blijven staan.

Minder vrachtverkeer
Voor bewoners en gebruikers is er nog een 
belangrijke verandering. Na de opknap
beurt rijdt er minder vrachtverkeer door 
de Wielingstraat. Vrachtwagens die bij 
de RAI moeten zijn, kunnen straks niet 
meer via de Wielingenstraat het RAI
terrein afrijden. Dat kan alleen nog via de 
Europaboulevard. Dit scheelt veel vracht
verkeer door de buurt.

Mozaïeken in de Marathonbuurt
De Marathonbuurt in Zuid heeft er sinds kort een blikvanger bij. Wie langs de 
kruising van de Marathonweg met de Olympiakade loopt, ziet dat 8 stenen paaltjes 
zijn veranderd in prachtige mozaïekkunstwerken. Ook tijdens de Marathon van 
Amsterdam zorgde dit voor extra feestelijke beelden.

De 4 verschillende mozaïeken zijn ontworpen en gemaakt door kunstenares  
Sé van Weert. Elk mozaïek laat een onderwerp zien dat kenmerkend is voor de 
Marathonbuurt. Voorbijgangers herkennen de toren van het Olympisch Stadion, 
hardlopers en de ganzen van de Stadiongracht. Het regenboogpaaltje past bij het 
diverse karakter van de buurt. De mozaïeken zijn zo gemaakt dat ze lang meegaan. 

Samen voor de buurt
De kunstwerken zijn mogelijk gemaakt door het buurtbudget Marathonbuurt/
Bertelmanpleinbuurt. Bewoners konden plannen bedenken voor de buurt.  
De 3 bewonerswerkgroepen Buurt Opknappen, Groen en Ontmoeting werken  
al 2 jaar aan de uitvoering van de plannen. Nu de mozaïekpaaltjes er staan, is de 
eerste werkgroep klaar met de uitvoering. De rest volgt nog.

Blik op
 straat

Foto Richard Mouw

Foto Edwin van Eis

Foto Marcel Steinbach
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“Moet je eens goed kijken naar deze brug 
uit 1923”, merkt Mark van Duijn op, ter
wijl hij naar de Amstel wijst. “Aan de 
overkant zijn nissen waar je heerlijk kunt 
staan om over het water te kijken. De 
beroemde architect Piet Kramer heeft 
zijn bruggen zeker niet alleen gebouwd 
om van A naar B te komen. Zijn bruggen 
moesten een lust zijn voor het oog en 
onderdeel zijn van het buurtleven. 
Kramer was een liefhebber van amateur
toneel. Hij zou het vast leuk vinden als 
hij wist dat hier nu een theatertje is.”

Lang niet in gebruik
Al in 1995 kreeg buurtbewoner Mark van 
Duijn de sleutel van ’t Bruggehuisje. Als 
buurtbewoner was het hem opgevallen 
dat het gebouwtje al lang niet meer echt 
in gebruik was. “Ik heb de gemeente 
gevraagd of ik het kon huren. Zodat er in 
elk geval iemand voor kon zorgen. Ik zag 
meteen al voor me dat je op deze plek van 
alles zou kunnen organiseren. Ik heb een 
plan gemaakt voor een verteltheater en 
gelukkig trof ik bij de gemeente iemand 
die daar wel open voor stond.”
In de eerste jaren gebruikte Van Duijn 
het bruggehuisje vooral als werkplaats. 
Zijn beroep is namelijk timmerman. 

Een beetje verstopt op de hoek van 
Amstelkade en Amsteldijk ligt ’t Bruggehuisje. 
In en bij dit kleinste verteltheater van 
Amsterdam worden al sinds 2015 bijzondere 
voorstellingen gehouden voor kinderen en 
volwassenen. Theaterdirecteur en oprichter 
Mark van Duijn heeft nog plannen genoeg.

‘Iedereen komt hier met een glimlach naar buiten’

‘Als iemand een goed idee heeft gaan we daarmee aan de slag’ | Richard Mouw

“Het leuke was dat er de hele dag mensen 
langskwamen om een praatje te maken, 
zeker als ik buiten op de leuning stond te 
zagen. Vooral kinderen en ouderen, met 
allemaal hun eigen verhalen. Ik genoot 
daarvan. Het plan voor het theatertje is 
echter nog heel lang in een la blijven liggen. 
Misschien wachtte ik onbewust wel op 
het juiste moment.”

Hout uit het Amsterdamse Bos
Zo’n 10 jaar geleden moest de brug 
 gerestaureerd worden. Toen de restauratie 
klaar was, besloot Van Duijn zijn oude 
plan weer tevoorschijn te halen. Samen 
met een bevriende collega bouwde hij 
het bakstenen gebouwtje om tot een echt 
theatertje met 20 tot 25 zitplaatsen. “Het 
leuke is dat al het hout afkomstig is van 
oude brugleuningen uit het Amsterdamse 
Bos. Waarschijnlijk ontworpen door die
zelfde Piet Kramer. Van brug naar brug. 
Prima eikenhout.”

Veel hulp
Sinds die tijd heeft ’t Bruggehuisje al heel 
wat theatermakers en vertellers ontvangen. 
Regelmatig gebeurt dat spontaan. “Als 
iemand anders of ikzelf een goed idee heeft, 
gaan we daarmee aan de slag. Voor de 
zomer stond er ineens een jongen van 11 
op de stoep. Kunnen we niet weer eens 
wat doen? Zijn vader was net in Suriname 
geweest, dus dat werd een prachtige 
 verhalenmiddag met muziek over de spin 
Anansie. Binnen en buiten. Gelukkig krijg 
ik altijd veel hulp van mensen die bereid 
zijn om een handje te helpen.”
Vast op de agenda staat verder de Open 
Monumentendag. “Afgelopen september 
was het thema duurzaamheid. We hadden 
een knutseltafel, een poppenkast en op de 
stoep een podium met muzikanten – onder 
andere mijn zoon en een vriend. In totaal 
hadden we dat weekend iets van 1.000 
bezoekers. Ik heb honderden keren verteld 
over alles wat deze plek bijzonder maakt.”

Samenzang met kerst
De komende maanden staan nog veel 
mooie dingen op het programma. “Elke 
jaar doen we met kerst een ‘singalong’. 
Meezingen met bekende kerstliedjes, hier 
en op andere plekken in de buurt. In het 
huisje worden dan kerstverhalen verteld. 
We krijgen in februari een tentoonstelling 
van een Japanse kunstenares. En in maart 
is er weer de Wereldverteldag, waarbij we 
samenwerken met scholen uit de buurt. 
Ik heb altijd geweten dat dit soort dingen 
hier mogelijk waren. Maar ik geniet er 
zeker van als ’t Bruggehuisje weer vol zit 
voor een mooie voorstelling. Iedereen komt 
hier altijd met een glimlach naar buiten.”

Meer informatie en agenda: 
 bruggehuisje.nl

Bijzondere Amsterdammer

Elektrische deelauto’s

Laurien Kunst, deelnemer: “Aan deze vorm van deel-
rijden zitten veel voordelen. Ik wil graag elektrisch 
 rijden en de deelauto staat bij ons in de straat. En je 
hoeft nooit meer te zoeken naar een parkeerplek.  
Ik heb alleen een jong kind, dus ik moet even een wat 
lichter autostoeltje vinden. Voor nu werkt het prima, 
we gebruiken de deelauto een paar keer per maand. 
Ik weet nog niet of ik mijn parkeervergunning ga 
 inleveren, daarvoor is het nog te vroeg.”

Harry Kappelhof, initiatiefnemer en deelnemer:“We 
zijn hier sinds 2018 mee bezig, dus ik ben blij dat het 
project nu begonnen is. Het doel is uiteindelijk: minder 
auto’s op straat. Al dat blik slokt te veel ruimte op. Zelf 
heb ik 8 jaar lang een auto gedeeld met een vriend 
van mij, maar die auto is onlangs ‘overleden’. Dus nu 
gebruik ik soms zo’n deelauto – hoewel ik ook vaak 
de trein neem. Het bevalt me prima, dus misschien 
heb ik straks geen eigen auto meer nodig.”

Estefania Peral, deelnemer: “Ik heb zelf geen auto 
en het is niet zo makkelijk om een parkeervergunning 
te krijgen. Zo’n deelauto is dan een stuk handiger, 
zeker als je niet elke dag een auto nodig hebt.  
De komende tijd kijk ik of dit voor mij een goed 
alternatief is voor een eigen auto. Tot nu toe bevalt 
het me prima. Ik denk niet dat ik nog een eigen 
auto nodig heb, die zou toch vooral stil staan. 
Zonde van de ruimte in de buurt.”

‘Veel voordelen’ ‘Minder auto’s op straat’ ‘Goed alternatief’

Op initiatief van bewoners heeft de Hemony- en Willibrordus sinds de zomer 6 locaties voor elektrische deelauto’s. 
Deelnemers kunnen vrijwillig hun parkeervergunning inleveren. Als meer bewoners hun parkeervergunning opgeven,  
kan de vrijkomende ruimte anders ingevuld worden, in samenspraak met de buurt. 3 bewoners vertellen waarom zij  
nu in zo’n deelauto rijden. elektrischdeelrijden.nl

Foto’s Naam fotograaf
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‘Ik heb altijd geweten 
dat dit soort dingen 
hier mogelijk waren’
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