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Er kan gespeeld worden
 Zelf bedacht  Het Natuurspeelbos in 
het Sarphatipark is een fijne plek ge-
worden. Een natuurlijke plek om te spe-
len en te leren. 
 
Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 
jaar waren in het Sarphatipark niet ge-
noeg speelplekken. Er moest speel-
ruimte komen voor deze groep. 
Kinderen uit De Pijp bedachten en te-
kenden zelf deze avontuurlijke speel-
plek waar je ook op onderzoek kunt 
gaan in de natuur. Met veel groen, fruit-
bomen en een vlindertuin.  
 
Er staan speeltoestellen, zoals een brug, 
een boomhut, een glij- en een kabel-

baan en een schommel. Allemaal ge-
maakt van natuurlijke materialen. Ook 
is er volop gelegenheid om te klimmen. 
In een grote hangmat kunnen de kinde-
ren lekker uitrusten of een goed ge-
sprek voeren.

Geef elkaar de ruimte

De coronamaatregelen zijn nog steeds hard nodig. Zoals afstand houden en een mondkapje dragen in het openbaar vervoer  |  Foto Edwin van Eis

Foto Tom Feenstra

 Alleen samen  De afgelopen maanden hebben we steeds meer 
ruimte gekregen. Om samen te zijn, te sporten, te reizen, leuke din-
gen te doen en vakantie te vieren. Daar is dankbaar gebruik van ge-
maakt. Helaas blijken veel mensen zich niet meer te houden aan de 
maatregelen die nog wél gelden. Zoals 1,5 meter afstand houden 
van elkaar. Daardoor verspreidt het virus zich de laatste tijd weer.

En door een mondkapje te dragen in 
het openbaar vervoer. Alleen dan houdt 
u het risico op besmetting van uzelf en 
anderen zo klein mogelijk. En voor-

komt u dat het nodig is om nog stren-
gere maatregelen te nemen. Op pagina 
2 leest u meer over de maatregelen in 
Amsterdam.  
 
Zoek de rust op 
Gelukkig heeft Amsterdam genoeg 

mooie en vooral rustige plekken. Op 
pagina 4 leest u welke plekken dat zijn. 
Uiteraard gaat u daar alleen heen als u 
geen klachten hebt.  
 
www.amsterdam.nl/corona

Alleen samen krijgen we corona onder 
controle. Door ons allemaal aan de re-
gels te houden. Door 1,5 meter aftstand 
te houden. Door drukte te vermijden. 

Amsterdam en slavernij 
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Meebeslissen vanuit  
uw luie stoel 
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Stad van de toekomst
 Denk mee   Amsterdam groeit. Daarom 
moeten we keuzes maken. Voor nu, 
maar ook voor straks. De stad moet 
aantrekkelijk blijven voor bewoners. De 
stad moet gezond en duurzaam wor-
den. Met kansen voor ondernemers. De 
keuzes komen terecht in de Omgevings-
visie Amsterdam 2050. 
 
In de OBA aan het Oosterdok kunt u 
van 1 oktober tot 12 november voorstel-

len bekijken. Ze laten zien hoe de be-
staande ruimte in de toekomst beter 
benut kan worden. En wat dat kan op-
leveren. De voorstellen zijn inspire-
rend en soms confronterend. Het zijn 
ideeën voor een nieuwe inrichting van 
de stad.  
 
Bekijk de ontwerpen, laat u inspireren 
en laat uw reactie achter.  
www.amsterdam.nl/omgevingsvisie



 Energie en aandacht   Sinds juli 2019 werken bewoners, ondernemers en de ge-
meente aan het verbeteren van de Van Woustraat Zuid. Gebiedsmakelaar Daniël de 
Groot en winkelstraatmanager Antoinette Poortvliet zien dat het langzamerhand 
de goede kant op gaat. Ideeën zijn welkom.

Wonen

‘Van Woustraat Zuid ziet er steeds aantrekkelijker uit’

“In de Van Woustraat Zuid zijn al 50 
boomtuintjes”, vertelt de gebiedsmake-
laar enthousiast. “Het gaat om het ge-
deelte tussen Tolstraat en Jozef 
Israëlskade. Een deel van de tuintjes 
wordt beheerd door bewoners. En er 
staat een aantal nieuwe fietsrekken. 
Daardoor ziet de straat er een stuk aan-
trekkelijker uit.” 
 

Actieprogramma 
Een jaar geleden kwam de gemeente met 
het actieprogramma Van Woustraat 
Zuid. Het programma bestaat uit maatre-
gelen om de straat te verbeteren. De ge-
meente wil leegstand tegengaan en 
verschillende soorten winkels aantrek-
ken. De straat moet er aantrekkelijker 
uitzien en er moet ruimte zijn voor ini-
tiatieven van ondernemers en bewoners. 
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, 
krijgt de Van Woustraat Zuid verder een 
nieuwe inrichting. 
 
Energie en aandacht 
De winkelstraatmanager zegt dat een 
kleine groep ondernemers al hard zijn 

best doet om de straat te verbeteren. “Die 
groep hopen we verder uit te breiden, 
door er energie en aandacht in te stoppen. 
En door bijvoorbeeld een ondernemers-
platform op te richten. Er is genoeg plek 
voor nieuwe, bijzondere winkels. Ge-
meente en politie treden daarnaast harder 
op tegen ondernemers die zich niet aan 
de regels houden en tegen criminaliteit.” 
 

Contact opnemen 
n Gebiedsmakelaar Daniël de Groot: 

d.c.de.groot@amsterdam.nl of  
06 2276 8618. 

n Winkelstraatmanager Antoinette 
Poortvliet:  
antoinette@indepijp.amsterdam of  
06 4143 5043.  

www.amsterdam.nl/vanwoustraatzuid

Kom met ideeën  
Goede ideeën voor de Van Woustraat Zuid zijn al-
tijd welkom. Misschien hebt u een leuk idee of 
weet u een bedrijfje dat hier goed zou passen. 
Mail naar vanwoustraatzuid@amsterdam.nl.

Foto Edwin van Eis

Bij klachten laat u zich gratis laten testen bij de GGD | Foto Roos Trommelen
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 Extra  Omdat het aantal besmettingen met het coronavirus weer oploopt, zijn er 
extra maatregelen genomen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het 
virus onder controle blijft. Om dit voor elkaar te krijgen moet iedereen zich aan de 
regels houden. En de adviezen van de gemeente en de regering opvolgen.

Covid-19

Zorg

Coronamaatregelen in Amsterdam

De openbare ruimte is op bepaalde 
plekken in de stad anders ingericht. 
Bijvoorbeeld met eenrichtingsverkeer. 
De Veiligheidsregio roept op om 
drukke plekken te vermijden.  
 
Meldplicht voor feesten  
Voor feesten op locatie waar meer dan 
100 gasten komen geldt een meld-
plicht. Denk aan locaties als feestza-
len, musea en (party)boten. Uit 
onderzoek van de GGD blijkt dat be-
smettingen in de regio voor een flink 
deel terug te leiden zijn naar feesten 
en partijen. Door de meldplicht wordt 
het toezicht op deze bijeenkomsten 
makkelijker. En worden organisatoren 
zich bewust van de verantwoordelijk-
heden die zij hebben. 
  
Minimaal 48 uur van tevoren 
Een feest in Amsterdam moet mini-

 1 tot 8 oktober   Eenzaamheid is een groeiend probleem. Ongeveer 80.000 Amster-
dammers voelen zich ernstig eenzaam. Dat is 1 op de 8 volwassenen. Nog eens 
220.000 Amsterdammers voelen zich matig eenzaam.

Week tegen de Eenzaamheid

maal 48 uur van tevoren gemeld worden 
via de website. De meldplicht geldt niet 
voor privéwoningen. Het dringende ad-
vies hiervoor blijft om niet meer dan 6 
mensen thuis te ontvangen. Ook zake-
lijke bijeenkomsten en begrafenissen en 
crematies hoeven niet gemeld te worden. 
Een eventuele herdenkingsbijeenkomst 
op een andere locatie wel. 
Feest of samenkomst melden:  
www.amsterdam.nl/feestmelden. 
 
Strengere maatregelen bij nog meer  
besmettingen 
Het is ontzettend belangrijk dat u zich 
aan de basisregels blijft houden. Als het 
aantal besmettingen blijft oplopen, wor-
den er strengere maatregelen genomen. 
Dat wil iedereen het liefst voorkomen. 
Dat kan alleen als iedereen zijn verant-
woordelijkheid neemt en de regels na-
leeft.  

steuntje in de rug van een familielid, 
vriend of buur kan veel betekenen. 
Nodig uw buurman of buurvrouw af en 
toe uit voor een kop koffie of maak eens 
een praatje als u elkaar tegenkomt. 
www.eentegeneenzaamheid.nl/ 
dit-kun-jij-doen 
 
Oom en tante 
Ad Coerse uit Nieuw-West weet hoe 

eenzaamheid voelt: “We hebben geen 
kinderen of naaste familie. Dat was lang 
een groot gemis. Bij toeval ontmoetten 
we een dame met dezelfde zeldzame ach-
ternaam. We bleken geen familie, maar 
we voelden meteen een band. Nu zijn we 
als oom en tante voor haar kleinkinde-
ren. Veel mensen schamen zich voor 
eenzaamheid. Dat is niet nodig. Het is 
goed om hulp te vragen.”

Praktische hulp als u de deur niet uit kunt 
Door de coronamaatregelen hebt u misschien hulp nodig met boodschappen, 
schoonmaak of oppas. Of u hebt behoefte aan een gesprek omdat u zich zor-
gen maakt of eenzaam bent. Of u wilt juist anderen helpen. Bel dan op werkda-
gen tussen 9.00 en 16.00 uur naar Voor Elkaar 020 767 0031. Of kijk op 
www.voorelkaarinamsterdam.nl.

 
Basisregels 
De volgende basisregels gelden voor ie-
dereen: 
n Houd 1,5 meter afstand. 
n Vermijd drukte. 
n Werk vanuit huis als dat kan. 
n Blijf thuis bij klachten en laat u testen 

door de GGD. Als u last hebt van be-
nauwdheid en/of koorts, dan blijven 
ook uw gezinsleden thuis. 

n En natuurlijk: handen wassen, hoesten 
en niezen in de binnenkant van de elle-
boog. Papieren zakdoekjes gebruiken 
en meteen weggooien in de prullenbak.  

Op www.rijksoverheid.nl/corona staan 
alle regels die landelijk gelden. 
 
Gratis testen 
Als u klachten hebt die passen bij het co-
ronavirus kunt u zich gratis laten testen 
bij de GGD Amsterdam. Bel voor een af-
spraak met 0800 1202. U kunt via 
www.coronatest.nl ook zelf een afspraak 
plannen.  
 
www.amsterdam.nl/corona

Eenzaamheid is niet alleen vervelend 
voor de persoon zelf. Het is een pro-
bleem van ons allemaal. Het heeft in-

vloed op de mate waarin mensen mee-
doen in de samenleving.  
 
Lastig om erover te praten 
Mensen die zich eenzaam voelen, vinden 
het vaak moeilijk hulp te vragen. En 
mensen die willen helpen durven dat 
vaak niet te zeggen. Toch zijn er heel veel 
mensen die iets voor een ander willen 
doen. Zodat u zich niet eenzaam hoeft te 
voelen. Hulp vragen kan dus helpen.  
 
Help ook mee 
Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Een 



Vrouwennetwerk Zuid in oprichting

 Denk mee   De viering van Internationale 
Vrouwendag in Zuid op 8 maart was een inspi-
rerende dag die een vervolg verdient. Daarom 
start het Vrouwennetwerk Zuid. Denk mee 
over hoe dit vorm kan krijgen.

Samen

Meer dan 175 vrouwen waren erbij op 8 
maart. Velen willen graag verder discus-
siëren, elkaar leren kennen en elkaar 
weten te vinden. Daarvoor is straks het 
Vrouwennetwerk Zuid.  
 
Diverse groep 
Emma Rekers is muzikant en dirigent en 
werkt veel in Zuid. Op de Vrouwendag 
gaf zij een zangworkshop. “Het was een 
heel diverse groep. De oudste was 86, de 
jongste 14, en het varieerde van keurig 
geklede vrouwen tot een meisje met een 
hoodie. Ik vond het mooi om te zien wat 
er gebeurt als je samen iets doet buiten je 
comfortzone. Het verandert je blik op de 

ander, vooroordelen verdwijnen. Het 
meisje met de hoodie zong ineens een 
geweldige solo, en de anderen gingen 
spontaan harmonie zingen bij haar zang. 
Het voelde superkrachtig. Dat is verbin-
ding: elkaar ontmoeten zonder dat er ie-
mand beter is of meer.” 
 
Brainstormen 
Over de ontwikkeling van het Vrouwen-
netwerk Zuid denkt Rekers graag mee. 
“Hoe kunnen we het voor alle vrouwen 
makkelijker maken om elkaar te ontmoe-
ten? Hoe kunnen we vrouwen met ver-
schillende achtergronden of leeftijden 
met elkaar in contact brengen? En hoe 
kunnen we zorgen dat ontmoetingen 
ook echt verbinding en verdieping ople-
veren? Binnenkort ontmoeten we elkaar 
online om hierover te brainstormen.”  
 
Wees welkom 
Misschien wilt u ook meedenken over 

het doel van het netwerk, de activiteiten 
en de beste route naar vrouwenemanci-
patie in Zuid. U bent van harte welkom 
als u woont en/of werkt in Zuid. U kunt 

zich ook aanmelden als u alleen op de 
hoogte wilt blijven.  
www.amsterdam.nl/zuid-gebied/ 
vrouwennetwerk-zuid

Foto Masha Osipova
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Meer woningen voor ouderen nodig
 Zelfstandig  Amsterdam wil voor 2025 starten 
met de bouw van 2.000 woningen voor oude-
ren. Woningen waar ouderen zelfstandig en 
toch dichtbij elkaar wonen. En waar de huis-
arts, apotheek en meer voorzieningen dichtbij 
huis zijn. Gezellig, veilig en handig.

Wonen

Het gaat om sociale huurwoningen en 
woningen in het middelhoge huur- en 
hoge huur/koopsegment. De woningen 
worden verspreid over de hele stad ge-
bouwd. 
 
Zelfstandig en toch met elkaar verbonden 
Amsterdam kent al een aantal woningen 
waar ouderen zelfstandig samenwonen. 
Bijvoorbeeld Jeruzalemstaete in Oost. In 

het gebouw zijn 84 appartementen. Op 
de begane grond zijn onder meer een 
huisarts, een apotheek en een fysiothera-
peut te vinden. Er is een gemeenschap-
pelijke bewonersruimte en ook het 
dakterras is voor alle bewoners. 
 
‘Nooit meer verhuizen’  
Ria Geitenbeek woont al sinds de opleve-
ring, nu 5 jaar geleden, in Jeruzalemsta-
ete. “We wonen hier veilig, dat vind ik 
heel belangrijk”, zegt zij. Bewoner John 
van Ham: “Ik was in mijn vorige huis al 
eens van de smalle trap gevallen en moest 
dus echt omkijken naar iets anders. De 
ligging van dit gebouw leek me perfect: 
winkels en groen dicht in de buurt, en ik 
kon er een parkeerplek huren.” 
www.amsterdam.nl/ouderenhuisvesting

Genieten van sport
 Gezond   Sport vervult een belangrijke rol in 
onze stad. In de afgelopen maanden is geble-
ken hoe belangrijk sport is voor de gezond-
heid en het welzijn van Amsterdammers.

Sport

Goed georganiseerde sportclubs zijn 
goud waard. Daar heerst een veilige sfeer 
en zijn er goed opgeleide en enthousiaste 
trainers. Voor sommigen is sporten bij 

een sportclub niet vanzelfsprekend. Bij-
voorbeeld door een handicap of beperkte 
financiële middelen. Juist voor hen heeft 
sport veel te bieden.  
 
Veilige sportomgeving 
Een vast ritme, het gevoel welkom te zijn 
en ergens bij te horen kan helpen om deel 
te nemen aan de maatschappij. Ongeacht 
leeftijd, afkomst, geloof, seksuele geaard-

Van links naar rechts: Arnold Kroger, Ria Geitenbeek en John van Ham | Foto Ank Sneekes

Voorschool: goed voor ieder kind
 Inschrijven  Als uw kind 2 jaar is kan het 
naar de voorschool. Dat is kinderopvang 
met een speciaal programma. De kinde-
ren doen er taalspelletjes, ze tekenen, 
zingen, bewegen en er wordt voorgele-
zen. Ze leren vriendjes maken, samen 
spelen en ze ontwikkelen zich met elkaar. 
Inschrijven kan al vanaf 1 jaar. 
 
Alle kinderen kunnen 16 uur per week 
naar de voorschool, meer uren mag ook. 
Als u een Stadspas hebt en uw kind gaat 16 

uur per week naar de voorschool, betaalt u 
niet meer dan 17 euro per maand. Op de 
website www.amsterdam.nl/voorschool 
kunt u uitrekenen wat het voor u kost.  
 
Samenwerken met de basisschool 
Het programma en de werkwijze van de 
voorschool sluiten aan bij het pro-
gramma en de werkwijze van de basis-
school. Dit maakt de overgang naar de 
basisschool makkelijker voor uw kind.  
www.amsterdam.nl/voorschool

heid of beperking. Om deze veilige sport-
omgeving in Amsterdam te maken is er 
het Amsterdams Sportakkoord.  
 
Gratis opleidingen en meer 
In het akkoord staat onder andere dat alle 
15.000 trainers, coaches en verenigings-
bestuurders in de stad een gratis oplei-
ding krijgen. De regels voor het 
aanvragen van een Verklaring omtrent 
het gedrag (VOG) worden strenger. En 

voor de sociale veiligheid zal Amsterdam 
de sportclubs helpen om vertrouwens-
personen aan te stellen.  
 
Meer informatie 
Het Amsterdams Sportakkoord zorgt er-
voor dat alle Amsterdammers op een vei-
lige en onbezorgde manier kunnen 
genieten van sport. Hebt u problemen op 
uw sportclub of wilt u meer informatie, 
kijk dan op www.assistent.amsterdam.nl.

Foto George Maas
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Rustige plekken

... en verder in Amsterdam

Bezoek bijvoorbeeld de Zuidas. Dit ge-
bied aan beide kanten van de Ringweg 
A10, tussen de Amstel en de Schinkel, is 
ongeveer 3,5 kilometer lang. Als u hier 
enkele jaren niet geweest bent, herkent u 
het bijna niet meer. Wie van moderne ar-
chitectuur houdt, kan hier zijn hart op-
halen. Maar ook lekker eten en drinken 
kan op steeds meer plekken. Vooral op en 
rond het Zuidplein en het Gustav Mah-
lerplein, allebei vlakbij station Zuid. 
 
Kantoren 
Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw 
dacht de gemeente Amsterdam na over 
een toplocatie voor kantoren. De voor-
keur lag bij de zuidelijke IJ-oevers. Maar 
vanaf begin jaren 90 keek de gemeente 
ook naar de mogelijkheden om een deel 
van de kantoren hier de ruimte te geven. 
Al in 1985 werd hier het World Trade 
Centre (WTC) geopend. ABN Amro be-
sloot begin jaren 90 haar hoofdkantoor 

 Zoek de rust op   Om een nieuwe uitbraak van 

het coronavirus te voorkomen moet iedereen 

zich aan de regels houden. Houd 1,5 meter af-

stand van elkaar en ga niet naar drukke plek-

ken. Gelukkig heeft Amsterdam voldoende 

rustige plekken waar u naartoe kunt gaan. Na-

tuurlijk niet als u klachten hebt. Dan blijft u 

thuis en laat u zich testen. En wordt het toch 

te druk, ga dan ook weg.

Kom architectuur kijken op de Zuidas

vanuit de stad naar Zuidas te verplaatsen. 
De bouw kwam in 1999 gereed. 
 
Woningen en hotel 
Sinds het begin van deze eeuw zijn er 
steeds meer gebouwen bijgekomen. Na 
de financiële crisis stokte de bouw tijde-
lijk, maar de laatste jaren is er weer flink 
gebouwd. In eerste instantie vooral kan-
toren, maar ook woningen. En onlangs is 
bijvoorbeeld ook het prestigieuze hotel 

Tuinen van West
 Nieuw-West  Vermijd de drukte en breng uw dag door in 
de Tuinen van West. U kunt hier wandelen, fietsen, 
picknicken, verse groente of fruit plukken of een terrasje 
pakken. Ook liefhebbers van kunst en cultuur kunnen 
hier hun hart ophalen. Kinderen kunnen zich vermaken 
in de avontuurspeeltuin en de kinderboerderij.  
www.amsterdam.nl/tuinenvanwest

Broekzijdsche polder
 Zuidoost  In de Broekzijdsche polder is het heerlijk 
wandelen of fietsen. Een blikvanger in de polder is de 
Broekzijder Molen. De molen wordt bewoond. Dit be-
tekent dat u hem niet kunt bezoeken. Maar ook van 
een afstandje is het een mooi gezicht. De noordelijke 
grens van de polder is de grens tussen Zuidoost en Ab-
coude.

Oostelijke Eilanden
 Centrum  De Eilandenboulevard is het stuk van het Kat-
tenburgerplein tot de kruising met de Czaar Peterstraat. 
Van hieruit kunt u alle 3 eilanden bezoeken. Ga vooral 
eens langs bij het Wittenburgerplein. Hier vindt u de 
Oosterkerk, en veel (buurt)winkels. Shoppen kan ook 
heel goed in de buurt van de Czaar Peterstraat. Een ge-
zellige winkelbuurt met een lokaal karakter, met leuke 
gespecialiseerde winkels en horecagelegenheden.

Noorder IJplas
 Noord  Door de relatieve rust en de ligging is de Noor-
der IJplas een uniek natuurgebied. Broedvogels die er 
nestelen zijn de blauwborst, havik en grote karekiet. En 
er leven Schotse hooglanders, konijnen en vossen.  
’s Avonds plukken meervleermuizen insecten van het 
water. Het brakwatermilieu van de plas is uniek in Ne-
derland. Daar leven zeldzame planten en dieren zoals 
verschillende kranswieren en de brakwaterpissebed.

Diemerpark
 Oost  Het Diemerpark is een groot park aan de oostkant 
van Amsterdam. Het park is aangelegd op een voorma-
lige vuilstortplaats. Nu is het een bijzonder park met 
grote natuurwaarde voor onder andere vogelaars. Het 
Diemerpark heeft 2 grote sportclubs en een stadsstrand. 
En er is alle ruimte om te wandelen, fietsen of de hond 
uit te laten.

nhow Amsterdam RAI geopend, ont-
worpen door Rem Koolhaas. 
 
Te veel om op te noemen 
U kunt natuurlijk gericht op zoek gaan 
naar gebouwen. Maar het leukst is mis-
schien om gewoon maar te beginnen met 
wandelen en fietsen. U komt dan vanzelf 
de meest bijzondere gebouwen tegen. 
Bijvoorbeeld kantoortorens van Rafael 
Viñoly met een omhoog slingerende bui-

tentrap in de gevel, het rotsmassief The 
Rock van Erick van Egeraat, of de goud-
gele torens Symphony van Pi de Bruijn. 
Te veel om hier op te noemen. Tip: 
neem uw telefoon mee, dan kunt u met 
een beetje zoekwerk achterhalen wie de 
ontwerpers zijn van al dit moois. 
 
U kunt ook met een gids een (Corona-
proof) rondleiding doen. Bel 0800 
5065 of e-mail contact@zuidas.nl.

Frederik Hendrikplantsoen
 West  Ontsnap aan de drukte van de stad in het Frede-
rik Hendrikplantsoen. Naast oude, karaktervolle bomen 
staan kunstwerken. Bijvoorbeeld het Droombeeld, een 
fantasiedier gemaakt door beeldhouwer Cephas Staut-
hamer. 5 rode beelden van Atelier van Lieshout vertel-
len het verhaal van de geschiedenis van de buurt. 
Vroeger stonden hier veel zaagmolens. Voor kinderen is 
er een groot speeltoestel.

Foto Alphons Nieuwenhuis Foto Edwin van Eis

Foto Edwin van Eis Foto Edwin van Eis Foto Siebe Swart

Foto Edwin van Eis

De hoogbouw van kantoren en woningen gezien vanaf De Boelelaan  |  Foto Alphons Nieuwenhuis
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Werk en inkomen

Onderwijs

100 jaar schooltuinen: Tentoonstelling en bioscoopfilm

U komt hiervoor in aanmerking als u een 
laag inkomen en weinig vermogen hebt. 
Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar wei-
nig verdient. Of omdat u een uitkering 
hebt. Soms zijn er nog meer voorwaar-
den. Alle regelingen en voorwaarden 
staan op www.amsterdam.nl/pakjekans.  
 
Vraag aan, u hebt er recht op 
Op dezelfde website kunt u, met uw 
DigiD, een aanvraagformulier invullen. U 
kunt het aanvraagformulier ook printen, 
invullen en opsturen. Het adres staat op 
het formulier. Of bel 020 252 6000, dan 
wordt het formulier naar u toegestuurd. 
U kunt ook op de school van uw kind 
vragen naar meer informatie. Zij weten 
wie u kan helpen met het aanvragen.  
 
Alleenstaande moeder 
Camelia Contreras is na haar studie in 
Venezuela voor de liefde naar Amster-
dam gekomen. Inmiddels is zij alleen-
staande moeder van een prachtige 
tweeling van 11 jaar. Contreras is een 
doorzetter. Na de geboorte van haar 
dochters werkte ze parttime in een bril-
lenwinkel. Maar in 2013 werd ze ziek en 
werd haar contract niet verlengd. Toch is 
ze in 2017 voor zichzelf begonnen en ver-
koopt ze kinderbrillen. Contreras: “Als 
moeder met ervaring in de optiek, weet 
ik hoe lastig het kan zijn voor ouders en 
kinderen om in een winkel de juiste bril 
te vinden. Ik breng de brillen nu thuis, 
zodat kinderen in hun eigen woonkamer 
een bril kunnen kiezen. Ik geef ze alle 

aandacht en het is een fantastische ser-
vice voor werkende ouders.” 
 
Te weinig inkomen 
Helaas moet ze nog steeds zware medi-
cijnen gebruiken, die verschillende bij-
werkingen hebben. Hierdoor kan ze niet 
fulltime aan de slag. Met haar lage inko-
men kan ze gebruik maken van de ‘Pak je 
Kans-regelingen’ van de gemeente. Zoals 
de collectieve zorgverzekering, scholie-
renvergoeding, gratis laptop voor de kin-
deren en de Stadspas. “Als alleenstaande 
moeder en ondernemer ben ik blij dat 

deze regelingen bestaan. Anders zouden 
mijn kinderen geen laptop kunnen heb-
ben of naar ballet- en pianoles kunnen 
gaan. En met de Stadspas kunnen we 
leuke dingen doen en sporten. Bijvoor-
beeld met korting naar het zwembad of 
de bioscoop. Deze extra’s zorgen voor 
meer gelijkwaardigheid. En zo hebben 
mensen met een laag inkomen ook toe-
gang tot recreatie en kunst.” 
 
Bezig bijtje 
Contreras zit niet stil. Ze is vrijwilliger bij 
een organisatie die in 12 talen informatie 

geeft over borstkanker. En ze werkt bij 
Single SuperMom. Deze stichting helpt 
alleenstaande moeders en hun kinderen. 
Contreras: “We informeren de moeders 
bijvoorbeeld over de ondersteuning die 
de gemeente kan bieden. En we geven 
trainingen. We motiveren de moeders 
om vooruit te komen en slechte patronen 
te doorbreken. Zodat ze een rolmodel 
voor hun kinderen kunnen zijn.” 
 
Meer informatie 
Alle regelingen en voorwaarden staan op 
www.amsterdam.nl/pakjekans.

Verder wordt het jubileum ook gevierd 
met een schooltuinproject in de tuin van 
het Rijksmuseum. Een museumles voor 
alle groepen 6 en 7, een kookboek voor 
kinderen, en een speciaal thema op de 
educatieve website www.groeistad.nl. 
 
Tentoonstelling ‘100 jaar Schooltuinen’ 
In april 1920 werden de eerste school-
werktuinen van Amsterdam in gebruik 
genomen in het Westelijk Havengebied. 
Inmiddels zijn er in de stad 13 schooltui-
nen waar jaarlijks zo’n 7.000 kinderen 
van groep 6 en 7 kennismaken met de na-
tuur. De tentoonstelling ‘100 jaar 
Schooltuinen’ laat zien wat er in al die 
jaren veranderd is. En wat hetzelfde is 
gebleven: het plezier van de kinderen die 
op hun tuintjes werken en trots hun 
oogst mee naar huis nemen. De tentoon-
stelling is gratis toegankelijk. Tot en met 

3 januari 2021 in het Stadsarchief in de 
Vijzelstraat 32. 
 
Bioscoopfilm ‘De Schooltuin - een jaar 
rond met je handen in de grond’ 
De thema’s voedsel, biodiversiteit en na-
tuur zijn actueler dan ooit. De moderne 
mens is vervreemd van zijn eten. School-
tuinieren leert kinderen de waarde van 
voedsel. Zij leren hun eigen groente te 
verbouwen. En als je de groente zelf hebt 
gezaaid en je hebt ervoor gezorgd, dan 
wil je het ook eten. Dat en meer is te zien 
in de film ‘De Schooltuin’. Een film ge-
draaid door de ogen van kinderen. De 
film gaat begin oktober in première op 
het Cinekidfestival. Vanaf 8 oktober is de 
film te zien in de Amsterdamse biosco-
pen.  
 
www.amsterdam.nl/100jaarschooltuinen

 Verjaardag   De schooltuinen bestaan 100 jaar. Het hele jaar was er al 
van alles te beleven. U kunt bijvoorbeeld gratis naar de tentoonstelling 
‘100 jaar Schooltuinen’. Of naar de film ‘De Schooltuin - een jaar rond 
met je handen in de grond’.

 Aanvragen  Het nieuwe schooljaar is alweer 
een maand bezig. Voor ouders met school-
gaande kinderen betekent dat ook allerlei kos-
ten. Bijvoorbeeld voor school, sport en 
muziek, of dans- en tekenles. Als er thuis wei-
nig geld is, kan de gemeente helpen met het 
betalen van deze kosten.

Hulp bij kosten voor school, sport of muziek

Foto Elles de Vries

De mensen op de foto zijn niet dezelfde als in het verhaal  |  Foto Marten Idema
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Interview

“De meeste mensen op het water gedra-
gen zich netjes”, vertelt Marcel Baarde-
mans tijdens een tocht met een van de 
inspectieboten. Collega’s Nick en Mau-
rits houden op deze zonnige maandag-
middag de route in de gaten. “Natuurlijk 
is het extra druk op zonnige dagen. Am-
sterdam is nu eenmaal een levendige 
stad. Maar samen met de politie dragen 
wij eraan bij dat de sfeer op het water 
goed blijft.” 
 
Met een glimlach 
Op het IJ moet collega Nick even een 
schipper van een plezierjacht corrigeren. 
Hij dreigt te dicht bij een binnenvaart-
schip te komen: “Meneer, graag iets meer 
stuurboord houden.” De aanwijzing 
wordt meteen opgevolgd, met een glim-
lach. Nick steekt zijn duim op. Baarde-
mans: “Mensen op het water zijn 
gemiddeld andere types dan op het land. 
Iets relaxter en gemoedelijker.” 
 
De belangrijkste taak van Baardemans en 
zijn collega’s is het handhaven van de re-
gels die gelden op het water, legt hij uit. 
“We letten bijvoorbeeld op waar je wel 
en niet mag aanmeren. Op de afmetingen 
van vlotten die mensen bij hun woon-
boot neerleggen. Op geluidsoverlast. En 
op de 12+-regel: meer dan 12 passagiers is 
niet meer toegestaan. Gelukkig merk je 
dat mensen zich steeds beter aan dit 
soort regels houden.” 
 

270 kilometer 
Toch wordt de nautische tak van de 
dienst Toezicht en Handhaving Open-
bare Ruimte (THOR) het komend jaar 
uitgebreid van 20 naar 30 medewerkers. 
“Met onze vaartuigen bestrijken we uit-
eindelijk maar een relatief klein gebied. 
Maar we hebben wel 270 kilometer vaar-
weg in Amsterdam. Met erg mooi weer 
en extra drukte op het water kun je niet 
overal tegelijk zijn. Zelfs niet met onder-
steuning van andere handhavers vanaf de 
wal. Met meer mensen op het water kun-
nen we onze taken op het water beter 
uitvoeren.” 
 
Uitbundige mensen 
Hij herinnert zich SAIL 2015 nog als de 
dag van gisteren. “Ik geniet van de uit-
bundigheid van al die duizenden men-
sen. En van de uitdaging die het voor ons 
is om ervoor te zorgen dat het toch een 
beetje ordelijk verloopt. Bij het vuurwerk 
lag het IJ echt helemaal vol. Met een van 
onze motorboten moest ik ineens van de 
Oranjesluizen naar de ingang van de Sin-

gel, tussen al die bootjes door. Dat was in 
het donker wel een uitdaging ja. Mooi 
om mee te maken. Na afloop van zo’n 
dienst ben je echt wel kapot.” 
Bij het Tropenmuseum controleert Baar-
demans samen met zijn collega’s een to-
taal vervuild bootje. Vieze kleding, 
etensresten en een drugslepel bewijzen 

dat er iemand geslapen heeft. “Een pro-
ject dat ik onder mijn hoede heb, is ille-
gale bewoning en verwaarloosde 
vaartuigen. Soms tref je op zo’n bootje 
schrijnende gevallen aan. Iemand die in 
scheiding ligt, en geen andere plek heeft. 
Dan moet je mensen ook even de tijd 
geven om hun leven weer op de rit te 
krijgen. Ik ben in de eerste plaats mens. 
Maar ik ben ook duidelijk als iemand wil-
lens en wetens de regels overtreedt. Zo 
nodig kan ik dan een boete uitschrijven.” 
 
Terug naar de haven 
Langzamerhand nadert het einde van de 
dienst. Via de Amstel en de Herengracht 
varen de inspecteurs naar de Brouwers-
gracht. Volgens een melding ligt daar een 
bootje op een plek waar dat niet mag. 
Het bootje blijkt echter al weg te zijn. 
Terug naar de haven in Noord dus. Baar-
demans heeft nog wel een boodschap 
voor iedereen die bij mooi weer het 
water op gaat. “Houd rekening met el-
kaar. Zowel met andere gebruikers van 
het water als met bewoners van de bin-
nenstad. Veroorzaak geen overlast die je 
zelf ook niet zou willen hebben.”

‘Tijdens het vuurwerk lag het IJ echt helemaal vol’
 Vaarregels   Marcel Baardemans is senior 
vaarweginspecteur. Een groot deel van de 
week is hij samen met zijn collega’s op het 
water om te controleren of booteigenaren en 
schippers zich aan de regels houden. “Meneer, 
graag iets meer stuurboord houden.”

‘Veroorzaak geen overlast  
die u zelf ook niet zou willen hebben’

Overlast melden 
Misschien hebt u last van geluid op 
het water. Of ziet u ergens een ver-
waarloosde of illegaal bewoonde 
boot. U kunt dan een melding doen 
via www.amsterdam.nl/overlast.

Ook op het water geldt: houd 1,5 
meter afstand. Dit geldt niet voor 
mensen uit 1 huishouden en ook niet 
voor kinderen jonger dan 13 jaar. Let 
op: studenten die samenwonen zijn 
geen huishouden.

Foto Edwin van Eis

Foto Edwin van Eis

Foto Jeroen Kleijne
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Amsterdam en slavernij
 Onderzoek  De slavernij is een pijnlijke blad-
zijde in de geschiedenis van Amsterdam. 
Zowel het stadsbestuur als een deel van de in-
woners waren nauw betrokken bij de slaven-
handel en slavernij. De gemeente heeft de 
precieze rol van de stad laten onderzoeken.

 VOC   Hanoch Nahumury is bestuurslid van de 
stichting Nusantara Amsterdam, die zich richt 
op mensen met een achtergrond in het voor-
malige Nederlands-Indië. Hij vindt dat er meer 
aandacht moet komen voor de Nederlandse 
slavernij in Zuidoost-Azië.

Het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (IISG) heeft dit onderzoek 
voor de gemeente uitgevoerd. Het onder-
zoek richtte zich vooral op de rol van de 
stad bij de slavernij in Noord- en Zuid-
Amerika en voormalig Nederlands-Indië. 
De uitkomsten worden op 29 september 
gepresenteerd en op 2 oktober besproken 
in een wetenschappelijk symposium. 
Een meerderheid van de gemeenteraad 
wil dat de gemeente excuses maakt voor 
de Amsterdamse betrokkenheid bij de 
slavernij. Het college besluit hierover in 
het voorjaar van 2021. 
 
Van 1602 tot 1873 
Bijna 3 eeuwen lang was de stad Amster-
dam betrokken bij de slavenhandel en sla-
vernij in koloniën in Azië (‘de Oost’) en 
het Atlantisch gebied (‘de West’). Hon-
derdduizenden slaafgemaakte mensen 
werden verhandeld en te werk gesteld op 
bijvoorbeeld plantages. De kinderen die zij 
kregen, werden bij hun geboorte automa-
tisch ook tot slaaf gemaakt. Velen kenden 
hun hele leven geen enkele vrijheid. Meer 
dan 1.000 slaafgemaakten kwamen voor 

kortere of langere tijd naar Amsterdam. Ze 
werden meegebracht door hun ‘eigenaar’ 
als bediende en als statussymbool.  
 
Welvaart door slavernij 
Vast staat dat veel Amsterdammers ver-
dienden aan het werk dat werd gedaan 
door mensen die tot slaaf waren ge-

maakt. Geld dat werd geïnvesteerd in 
plantages en dat de stad welvaart bracht. 
De stad zelf was 1 van de eigenaren van 
de Sociëteit Suriname, het bedrijf dat de 
kolonie Suriname bestuurde tot aan het 
eind van de 18e eeuw. Ook had Amster-
dam de belangrijkste zetel van de West-
Indische Compagnie (WIC). 

 
Tentoonstelling  
In het Stadsarchief kunt u tot 20 oktober 
naar de tentoonstelling ‘Amsterdammers 
en Slavernij’. Zie de volgende pagina.  
 
www.amsterdam.nl/stadsarchief

Jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark  |  Foto Sander Foederer

‘De slavernij is in de Oost begonnen’ ‘Het begint allemaal bij bewustwording’

“Het is een vaak verzwegen en vergeten, 
maar belangrijk onderdeel van onze ge-
deelde geschiedenis. Die belangrijk is 
voor onze identiteit. Ook in mijn eigen 
Molukse familie. Er worden verhalen 
verteld over Nederlandse slavenschepen 
die in de 17e of 18e eeuw tieners uit het 
dorp zouden hebben ontvoerd.”  
 
Verenigde Oostindische Compagnie 
“De Nederlandse slavernij is in feite in de 
Oost begonnen. De VOC heeft ruim een 

miljoen tot slaaf gemaakte mensen uit 
Afrika en Azië verhandeld om in de Oost 
te werken. De VOC wilde het alleenrecht 
op specerijen als foelie, kruidnagel en pe-
pers. De plantages op de Molukse Banda-
eilanden stonden in feite model voor de 
latere plantages in Suriname. De lokale 
bevolking was uitgemoord en tot slaaf 
gemaakten moesten het werk overne-
men.” 
 
Miljoenen verdiend 
“De slavenhandel was in handen van 
particulieren in dienst van de VOC. De 
‘Heren XVII’, het bestuur van de VOC, 
beheerde wel de grootste slavenmarkt in 
Zuidoost-Azië, die van Batavia. Daar ver-
diende men miljoenen aan belasting op 
elke verhandelde slaaf. Die rijkdom 
kwam voor een groot deel terecht in Am-
sterdam.”

 Sporen   Jennifer Tosch is van Surinaams-Amerikaanse afkomst. Met 
haar Black Heritage Tours wil ze een andere kant van Amsterdam laten 
zien: “Sporen van onze gedeelde geschiedenis zijn overal in de stad 
zichtbaar. Van kolonialisme en slavernij, maar ook van de vroege 
zwarte gemeenschap.”

“De sporen zijn zichtbaar als je weet 
waar je moet kijken, én als je het wilt 
zien. Voor veel mensen is die confronta-
tie pijnlijk. Ik wil laten zien hoe slavernij 
deel uitmaakt van de gebouwen in de 
stad. Zoals de huizen van slavenhouders, 
gevelstenen en de plek op het Binnen-
gasthuisterrein waar tot slaaf gemaakten 
- bij afwezigheid - werden verhandeld.” 
 
Zwart als minderwaardig 
“Amsterdam was het belangrijkste eco-
nomische centrum van de slavernij. Die 
slavernij kon alleen maar bestaan omdat 
men zwarte en inheemse mensen min-
der waard vond dan witte mensen. Spo-

ren daarvan zijn nog steeds in onze cul-
tuur te vinden.” 
 
Sporen niet uitwissen  
“Het begint allemaal bij bewustwor-
ding. Wie het verleden kent, kan beter 
begrijpen hoe racisme vandaag door-
werkt in onze cultuur. Bewust én onbe-
wust. Niet iedereen kijkt graag in die 
spiegel. Maar uiteindelijk helpt dat ons 
om racisme te overwinnen. Ik vind 
daarom dat we ‘fout’ erfgoed niet moe-
ten uitwissen. We moeten nieuwe ver-
halen vertellen. De zichtbare herinne- 
ringen in de stad zijn daarbij belangrijke 
leermiddelen.”

Foto Yelaine Rodriguez
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Sporen van slavernij in de stad
Het slavernijverleden van Amsterdam is overal in de stad te zien. In de 
‘Gids Slavernijverleden Amsterdam’ staan meer dan 100 locaties. Op deze 
pagina worden er een paar genoemd. U kunt er langs fietsen of wandelen. 
Doe het wel voorzichtig, want u moet vaak omhoog kijken. 

West-Indisch Huis - Herenmarkt 99 
Vanaf 1623 was dit het kantoor van de West-Indische Com-
pagnie (WIC). Naast suiker, tabak en goud werd ook in sla-
ven gehandeld. In de periode van 1600-1800 heeft 
Nederland 609.000 slaven verhandeld.

Gevelsteen -  
Lindengracht 211 
Amsterdam had een be-
langrijke rol in de handel 
van tabak. Aan boord van 
tabaksschepen kregen de 
slaven vlak voor aankomst 
een pijpje tabak. De hande-
laren geloofden dat ‘opge-
wekte’ slaven beter 
verkocht konden worden. 
Op de gevelsteen staat een 
man met tabaksbladeren in 
zijn hand.

Huis Bartolotti -  
Herengracht 170-172 
Huis Bartolotti werd omstreeks 
1620 gebouwd in opdracht van Wil-
lem Bartolotti. Hij stond aan het 
hoofd van een bankiers- en handels-
maatschappij in ijzer, metaal en wa-
pens. De wapens dienden als 
ruilmiddel in de slavenhandel.

Koninklijk Paleis - Dam 1 
Slavenhandel en slavernij waren verweven met de eco-
nomie van de stad. In 1 van de kamers in het paleis ver-
gaderde de Sociëteit van Suriname; het bestuur van 
Suriname. Via die organisatie was Amsterdam eigenaar 
van het land. De grote driehoekige gevel aan de achter-
kant van het paleis laat de schatten zien die veroverd 
werden op zee.

Gapers - Prinsenstraat 30 
Een gaper laat zien dat op die plek ooit een apotheek 
heeft gezeten. Het is dus geen verwijzing naar het sla-
vernijverleden. De gaper doet zijn mond open om medi-
cijnen in te nemen. Ze hebben bijna altijd een donkere 
huid en dragen vaak een tulband. Dit verwijst naar de 
Arabische herkomst van medicijnen.



9    Amsterdam  |  september 2020

Slavernijmonument - Oosterpark 9 
Bij het Nationaal Monument Slavernijverleden wordt jaarlijks op 1 juli de 
afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. Na de herdenking 
komen nazaten van tot slaaf gemaakten in traditionele kleding naar het 
Keti Kotifestival (verbreek de ketenen) in het Oosterpark.

De Moriaan - Rokin 64  
Bartholomeus Moor liet dit huis bouwen. Huisnummers be-
stonden nog niet. In plaats daarvan hadden mensen dan vaak 
een gevelsteen in het huis die met hun naam of beroep te 
maken had. Het is niet hele maal duidelijk of de Moor zelf met 
slavenhandel te maken had. Wel zijn kleinzoon Daniel Bernard, 
die het huis erfde. Hij is directeur geweest van de Sociëteit 
Suriname.

Tenstoonstelling Stadsarchief - 
Vijzelstraat 32 
In de tentoonstelling 'Amsterdammers en slavernij' 
staan Amsterdammers centraal die betrokken waren 
bij de slavernij in Brazilië, Cura çao, Indonesië, Berbice 
en op zee. Als slavenhande laar, matroos of dienst-
bode. Van weeskind tot notaris. Tot 11 oktober 2020.

Twee Moren - Herengracht 514 
Dit pand werd in 1680 gebouwd. Boven de deur hangen 2 beelden 
van Moren. Waarschijnlijk omdat Hendrik van Hoorn hier woonde. 
Hij was van 1710 tot 1720 directeur van de kolonie Berbice, het 
huidige Guyana. Berbice stond bekend om de uitbuiting van de tot 
slaaf gemaakte mensen die moesten werken op de plantages.

Graf van slavenhandelaar - Amsteldijk 273  
In 1621 werd de inheemse bevolking van de Banda-eilanden (Molukken) vermoord en werden er 
slaven geïmporteerd. Adrianus Martinus Lodewijk Hartog was eigenaar van plantages op deze ei-
landen. Rijk geworden door de nootmuskaatteelt verhuisde Hartog naar Amsterdam. Hij werd 
begraven op Zorgvlied.

Engelse Kerk - Begijnhof 48 
De Engelse Hervormde Kerk aan het Begijnhof is 1 
van de oudste gebouwen van de stad. Op 2 mei 
1802 werd in deze kerk Lea Parijs gedoopt. Een 
zwarte vrouw die was vrijgekomen uit slavernij.



 Begrotingsronde   Nog even en dan kunnen 
alle bewoners van stadsdeel Zuid stemmen op 
plannen voor hun buurt. Het gaat om plannen 
die bewoners, ondernemers en organisaties 
hebben ingediend voor het project Buurtbud-
get Zuid 2020.

Stadsdeelbestuur

In de 3 gebieden (Oud-Zuid, De Pijp, 
Rivieren buurt en Buitenveldert, Zuidas) 
ontvangen alle bewoners van 12 jaar en 
ouder binnenkort een brief op naam in 
de brievenbus. Elke brief is voorzien van 
een speciale stemcode waarmee bewo-
ners een bedrag van 100.000 euro kun-
nen besteden aan de favoriete plannen 
voor hun buurt. De plannen met de 
meeste stemmen worden daadwerkelijk 
uitgevoerd.  
 
Eerste ronde: plannen indienen en liken 
Het project Buurtbudget Zuid 2020 ging 
eind mei van start, toen bewoners en on-
dernemers via een brief werden opgeroe-
pen om in de maand juni plannen in te 
dienen. Elke planindiener kon zijn of 
haar plan zelf plaatsen op de website 
www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid. 
Eind juni stonden er maar liefst 257 plan-
nen op de website. De herkomst van de 
plannen was als volgt: 107 plannen uit 

nen met minimaal 50 likes door naar de 
tweede ronde, waarin elk plan door stads-
deel Zuid op haalbaarheid is getoetst. 
Rocco Piers, lid van het dagelijks bestuur 
van stadsdeel Zuid, is erg enthousiast over 

Bewoners stemmen op plannen voor hun buurt

De Pijp, Rivierenbuurt, 90 plannen uit 
Oud-Zuid en 60 plannen uit Buitenvel-
dert, Zuidas.  
 
Tweede ronde: plannen toetsen 
Alle bewoners konden ‘likes’ toekennen 
aan de plannen. In totaal gingen 132 plan-

Winkelend publiek in de Rijnstraat  |  Foto Alphons Nieuwenhuis

Lees verder onderaan pagina 11
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 Betrokken   Steeds meer Amsterdammers beslissen online mee over 
plannen van de gemeente. Bijvoorbeeld over de nieuwe inrichting van 
een straat. Of de besteding van een buurtbudget. Amsterdam wil zo-
veel mogelijk zeggenschap van Amsterdammers over wat er in hun 
buurten gebeurt.

Inspraak

Meebeslissen vanuit uw luie stoel
voor iedereen toegankelijker te maken. 
Het team van OpenStad van de ge-
meente zorgt bij elke online participatie 
voor de juiste tool.  
 
Marnixstraat Noord 
1 van de projecten waar Amsterdam re-
cent gebruikt heeft gemaakt van online 
participatie is de herinrichting van de 
Marnixstraat Noord. Amsterdammers 
konden kiezen tussen 2 verschillende al-
ternatieven. Nieuw is dat er ook gebruik 
werd gemaakt van een ‘keuzewijzer’. 
Door middel van 8 simpele vragen kreeg 
de invuller een beeld van wat hij of zij 
het belangrijkst vindt. Een goede hulp, 
want sommige mensen vinden het moei-
lijk over iets te stemmen, als ze niet goed 

Meepraten over  
besluiten van de stad
De gemeenteraad neemt besluiten 
die alle Amsterdammers aangaan. 
Ook u kunt uw stem laten horen. 
 
U kunt direct contact opnemen met 
een raadslid of een politieke partij. 
Ook kunt u een brief (een raads-
adres) of uw inspreektekst naar de 
commissie sturen. Daarnaast kunt u 
een burgerinitiatief, volksinitiatief of 
referendum starten.  
 
Volksvertegenwoordiger 
Amsterdammers kiezen eens in de 4 
jaar hun raadsleden. De gemeente-
raad treedt op als volksvertegen-
woordiger 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 wet-
houders. 
 
Raadscommissie 
Voordat de raad een besluit neemt, 
worden de meeste onderwerpen 
eerst in een raadscommissie bespro-
ken. Over sommige stadsdeelzaken 
adviseren de stadsdeelcommissies 
de dagelijks besturen van de stads-
delen. Hiervoor kunt u contact opne-
men met uw stadsdeel. 
 
Coronamaatregelen 
Vanwege corona is het niet mogelijk 
om als publiek de raads- en commis-
sievergaderingen bij te wonen. Ze 
zijn wel live te volgen via de website 
van de gemeenteraad. Aanwezig zijn 
om in te spreken kan ook nog niet. 
U kunt uw inspreektekst sturen naar 
de commissie. Dan wordt deze op-
genomen bij de vergaderstukken. 
Coronamaatregelen wijzigen soms. 
Houd de website in de gaten voor 
de laatste stand van zaken. 
www.amsterdam.nl/gemeenteraad

Buurtbewoners weten als geen ander wat 
er speelt in de buurt. En wat er nodig is. 
Men grapt weleens dat Amsterdammers 
altijd alles beter weten. Vaak is dat ook 
zo. Buurtbewoners hebben veelal een 
beter zicht op hun buurt dan de ge-
meente. Hun mening is belangrijk. 
Daarom wil de gemeente het inspreken 
en meebeslissen zo eenvoudig mogelijk 
maken. Online participatie via internet is 

hiervoor heel goed geschikt. Gewoon 
vanaf de bank, zonder dat u ervoor naar 
een inspraakavond hoeft te komen.  
 
Voor iedereen toegankelijk 
Wie meebeslist over zijn eigen buurt, 
voelt zich meer betrokken. Amsterdam 
heeft voor het online inspreken een aan-
tal eenvoudige ‘tools’ ontwikkeld: web-
sites om meepraten en meebeslissen 

weten wat de gevolgen zijn van die keus. 
De keuzes werden helder uitgelegd met 
behulp van visualisaties. De online parti-
cipatie maakt deel uit van een breder in-
spraaktraject. Uiteindelijk hebben 4.006 
omwonenden, ondernemers en gebrui-
kers van de Marnixstraat Noord de keu-
zewijzer gebruikt.  
 
Rustig een keuze maken 
Bram Van Angeren is ondernemer in de 
Marnixstraat. Hij heeft actief deelgeno-
men aan de inspraak over de plannen 
voor de straat: “Ik vind de online partici-
patie een hele verbetering omdat het een 
stuk efficiënter is. Tijdens een bijeen-
komst praten mensen toch vaak door el-
kaar. Online staat alles duidelijk 
uitgelegd. Je kunt het nog een keer nale-
zen en dan rustig een keuze maken.”  
  
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over betere 
(online) participatie, inspraak en invloed 
op www.amsterdam.nl/inspraak.  
Meer informatie over de herinrichting 
Marnixstraat Noord: 
www.amsterdam.nl/projecten/ 
marnixstraatnoord.

Amsterdammers konden kiezen tussen 2 ontwerpen voor de Marnixstraat
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 Vragenlijst   De eerste stappen naar de nieuwe 

inrichting van de Wielingenstraat in stadsdeel 

Zuid zijn gezet. Het doel is om de straat veiliger 

te maken. Ook worden meteen het riool, de 

drinkwaterleiding en de gasleidingen vervangen.

Verkeer

Nieuwe inrichting Wielingenstraat

De Hobbemakade voor en na de opknapbeurt

Stadsdeelbestuur

'Bewoners weten zelf wat goed is voor hun buurt'

De gemeente werkt momenteel aan het 
ontwerp en de technische voorbereiding. 
Aan de bewoners is gevraagd wat zij be-
langrijk vinden voor de nieuwe inrichting 
van de straat.  
 
Vragenlijst 
Van 17 augustus tot en met 6 september 
kon daarvoor een vragenlijst worden inge-
vuld. Door de coronacrisis was het helaas 
niet mogelijk om bijeenkomsten voor be-

woners te houden. Daarom konden bewo-
ners de vragenlijst op papier of digitaal in-
vullen. Linda Weber is projectleider bij de 
gemeente en leidt het project van de Wie-
lingenstraat. Weber: “We zijn volop bezig 
met de voorbereidingen van het werk. We 
vinden het belangrijk om te weten hoe de 
weggebruikers de straat ervaren. Daarom 
hebben wij dat aan hen gevraagd. Nu 
weten we beter wat belangrijk is voor de 
voetgangers, fietsers en automobilisten. 
Deze kennis gebruiken we om een nieuw 
ontwerp voor de straat te maken.” 
 
Werkzaamheden 
Het duurt nog even voordat de schop in de 
grond gaat. De werkzaamheden staan ge-
pland voor begin 2022. Het werk duurt on-
geveer een half jaar.  
 

Buurtbudget Zuid 2020. “Via de inzet van 
buurtbudgetten geven we Amsterdam-
mers meer directe zeggenschap over de 
besteding van gemeentelijke middelen. 
Bewoners weten zelf wat goed is voor hun 
buurt. Dat bleek in deze eerste ronde heel 
duidelijk uit de vele mooie en diverse 
plannen die zijn ingediend. De komende 
weken gaan bewoners nu zelf gezamenlijk 
bepalen welke plannen echt kunnen wor-
den uitgevoerd.” 
 

Derde ronde: op plannen stemmen 
Eind deze maand komt op de website te 
staan welke plannen haalbaar zijn en 
doorgaan naar de begrotingsronde. In 
deze finale wordt per gebied duidelijk 
welke plannen de meeste stemmen krij-
gen en worden uitgevoerd. Projectleider 
Skadi Renooij: “Het is een spannend 
project. Net als bewoners en planindie-
ners zijn we zeer benieuwd naar de uit-
slag. Stemmen kan vanaf eind september 

Als u een goed idee hebt voor de buurt 

of als u iets wilt organiseren, neem dan 

contact op met de gebiedsmakelaar van 

de buurt. 

 

De Pijp  

■ Cornelis Troostbuurt, Lizzy An-

singhbuurt, Burgemeester Tellegen-

buurt en Van der Helstpleinbuurt: 

Esther Blommestijn, 06 5799 7009, 

e.blommestijn@amsterdam.nl 

■ Frans Halsbuurt, Gerard Doubuurt,  

Hercules Seghersbuurt en Sarphatipark-

buurt:  

Karlijn Heim, 06 1853 1490,  

k.heim@amsterdam.nl 

Contactpersonen in buurten van Zuid 
■ Hemonybuurt, Willibrordusbuurt en Dia-

mantbuurt: Daniël de Groot, 06 2276 
8618, d.c.de.groot@amsterdam.nl 

■ Gebiedsmakelaar ondernemers (Oude 
Pijp): Liesbeth Steetskamp, 06 1426 5608 
l.steetskamp@amsterdam.nl 

 
Buitenveldert en Zuidas  
■ Zuidas Noord  

Linda Schot, 06 2073 0049 
L.Schot@amsterdam.nl 

■ Zuidas Zuid  
Aimane Soussi, 06 3042 0932 
a.soussi@amsterdam.nl 

■ Buitenveldert West  
Leonie Ranzijn, 06 1246 5572 
l.ranzijn@amsterdam.nl 

■ Buitenveldert Oost  
Ella Teunisse, 06 3868 7068 
e.teunisse@amsterdam.nl  

 

Rivierenbuurt  
■ Veluwebuurt, Scheldebuurt en Martin  

Luther Kingpark: Hans de Boer, 06 2067 
6571, hans.de.boer@amsterdam.nl  

■ Rijnbuurt en IJsselbuurt: Manon van der 
Fange, 06 1853 1242, 
m.van.der.fange@amsterdam.nl  

 
Oud-Zuid 
■ Museumkwartier: Elisabeth Koop,  

06 1853 1241, e.koop@amsterdam.nl  
 
 

■ Vondelpark, Willemsparkbuurt:  
Rashna Kadier, 06 1038 4648,  
r.kadier@amsterdam.nl  

■ Apollobuurt: Martijn Companjen,  
06 3806 8163,  
m.companjen@amsterdam.nl  

■ Hoofddorppleinbuurt en 

bedrijventerrein Schinkel: Fadoua  

Boufarrah, 06 2267 8177, 

f.boufarrah@amsterdam.nl 

■ Stadionbuurt en Schinkelbuurt:  

Netty Verwaal, 06 1229 3214,  

n.verwaal@amsterdam.nl  

Ga naar www.amsterdam.nl/buurten.  

Kijk voor meer contactgegevens van de 

gemeente op pagina 15.

Kijk voor meer informatie op  
www.amsterdam.nl/wielingenstraat of  
bel met Amsterdam Zuidas Informatiecen-

trum: 0800 5065. U kunt ook een e-mail 
sturen naar de omgevingsmanager Boukje 
Witten: wielingenstraat@amsterdam.nl.

De Hobbemakade is opgeknapt. De weg is tussen de Stadionweg en de Ruysdaelstraat nu veiliger en overzichtelijker, door onder andere 
vrijliggende fietspaden. Eind 2020 worden er nog nieuwe bomen geplant.

tot en met 16 oktober. Direct daarna gaan 
we met de winnaars in gesprek over het 
uitvoeren van de plannen. Plannen 
mogen dit jaar al worden uitgevoerd of 
anders in 2021.” Stadsdeel Zuid kent dit 
jaar ook buurtbudgetten toe aan de Mara-
thonbuurt-Bertelmanpleinbuurt en de 
Diamantbuurt. Ook deze buurten krij-
gen elk 100.000 euro. In totaal is er dit 
jaar voor stadsdeel Zuid dus 500.000 
euro voor plannen beschikbaar. 
 

Meer informatie 
Meer informatie over Buurtbudget Zuid 
2020 vindt u op 
www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid.  
Als u vragen hebt, neem dan contact op 
met stadsdeel Zuid via  
buurtbudgetzuid@amsterdam.nl.

Vervolg van pagina 10

Foto Alphons Nieuwenhuis
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 Wachtlijst   De gemeente heeft regels voor on-
derhuur van sociale huurwoningen. Door ille-
gale onderhuur staan woningzoekenden 
langer dan nodig op de wachtlijst voor een so-
ciale huurwoning. Gemeente en woningcorpo-
raties zorgen ervoor dat sociale huurwoningen 
naar woningzoekenden gaan die op de wacht-
lijst staan. Bewoners kunnen helpen door ver-
dachte woningen te melden.

Wonen

Groen

Samen vechten tegen illegale onderhuur

krijgen soms ook toeslagen waar ze geen 
recht op hebben. Daarom vecht de ge-
meente tegen illegale onderhuur. Dat 
doen we samen met de woningcorpora-
ties. De gemeente kan de huurder een 
boete geven. En de woningcorporatie 
kan het huurcontract opzeggen en de 
huurder uit huis zetten.” 
 
Stapeltje post 
“Bewoners merken vaak wel dat er iets 

Monique Eland werkt bij de afdeling van 
de gemeente die illegale onderhuur in 
Amsterdam aanpakt. Eland: “Als wonin-
gen niet volgens de regels worden onder-
verhuurd, dan is dat illegaal. En dat is 
strafbaar. In Amsterdam mag je je wo-
ning alleen onderverhuren als de eige-
naar daar toestemming voor geeft. Vaak 
is de eigenaar een woningcorporatie. En 
onderverhuren mag alleen voor een af-
gesproken periode. Bijvoorbeeld als je 
tijdelijk in het buitenland woont. Of op 
proef gaat samenwonen.” 
 
Samen met woningcorporaties 
“Illegaal onderverhuurde sociale huur-
woningen komen niet vrij voor woning-
zoekenden die op de wachtlijst staan. 
Daardoor moeten ze langer wachten dan 
nodig. Bewoners die hun huis onderver-
huren maken misbruik van ons mooie 
systeem van sociale huurwoningen. 
Door dat systeem zijn er in Amsterdam 
betaalbare huurwoningen voor mensen 
met een laag of gemiddeld inkomen. Be-
woners die hun huis onderverhuren 

de dieren er nog wel gebruik van maken. 
Zij bouwen er nesten in en halen er 
voedsel uit. 
 
De juiste plek 
Nieuwe bomen kunnen niet altijd op de-
zelfde plek geplant worden. Dat komt 
onder andere door kabels in de grond of 
grondwater. Of gebrek aan ruimte om 

Een boom kan onveilig worden door 
ziekte, storm of een te kleine groeiplaats. 
Hij kan dan omvallen of er kunnen tak-
ken afbreken. Ieder jaar wordt een deel 
van alle bomen gecontroleerd. De ge-
meente neemt maatregelen als het voor 
bewoners onveilig is. Het uitgangspunt 
is het behouden van de bomen. De ge-
middelde levensduur van een boom in de 
stad is ongeveer 40 jaar. 
 
Voor de dieren 
Van de bomen die dit jaar zijn onder-
zocht, blijken 1.971 bomen onveilig te 
zijn. Bomenexpert van de gemeente 
Hans Kaljee: “Ongeveer de helft van de 
onveilige bomen zijn dode bomen, het is 
belangrijk dat we deze bomen zo snel 
mogelijk vervangen. Want een dode 
boom waait makkelijk om en dat kan ge-
vaarlijke situaties opleveren.” 
 
Van de 1.971 bomen worden er in het na-
jaar 1.753 vervangen. Van de andere 218 
bomen worden alleen de takken en een 
deel van de stam afgezaagd. Zo kunnen 

Om welke bomen het gaat 
Op de website staat meer informatie 
over het vervangen van bomen en een 
link naar een plattegrond met de bomen 
die worden vervangen. Als u een dode of 
zieke boom ziet die niet op de kaplijst 
staat, dan kunt u dat melden. 
www.amsterdam.nl/bomen

goed te kunnen groeien. Kaljee: “Wanneer 
we een onveilige boom weghalen, onder-
zoeken we altijd de bodem waar de boom 
gestaan heeft. Wat zit er in de grond, is de 
bodem van goede kwaliteit, kan een 
nieuwe boom hier optimaal groeien. An-
ders zoeken we naar een plek waar de 
bomen genoeg ruimte hebben. Zo blijft de 
hoeveelheid groen in de stad op peil.”  
 

 Veilig   Met 1 miljoen bomen in de stad is Am-
sterdam 1 van de groenste steden van Europa. 
300.000 daarvan worden beheerd door de ge-
meente. Amsterdam probeert onze bomen 
veilig en gezond te houden. Met de meeste 
bomen lukt dat. Soms, als bomen ziek of on-
veilig zijn, moeten ze worden vervangen. Voor 
de verwijderde bomen komen bomen terug.

niet klopt met een woning in hun 
buurt. Bijvoorbeeld als er om de paar 
maanden nieuwe bewoners zijn. Als 
er soms een stapeltje post op de trap 
ligt met een naam die niet van de 
buren is. Of als er veel mensen op een 
kleine woning wonen. Vermoedt u dat 
een woning in uw buurt illegaal is on-
derverhuurd, doe dan een melding. U 
helpt daar de woningzoekenden mee 
die op de wachtlijst staan.” 
 

Een melding doen 
Een vermoeden van illegale onderhuur 
melden kan via de website of door 14 
020 te bellen. Melden kan ook anoniem. 
De gemeente gaat snel met de melding 
aan de slag. Samen zorgen we ervoor dat 
sociale huurwoningen naar woningzoe-
kenden gaan die er recht op hebben.  
 
meldingen.amsterdam.nl 
(werkt alleen in Chrome of Firefox)

Amsterdam vervangt 1.753 bomen

Foto Edwin van Eis

Foto Richard Mouw

Illegale verhuur kunt u anoniem melden
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 Schade   De Japanse duizendknoop is een 
woekerplant. Hij woekert door funderingen, 
kademuren en bestrating. Dit levert veel 
schade op. Help mee de plant te bestrijden in 
uw tuin of buurt. Na het groeiseizoen bekijkt 
de gemeente welke groeiplaatsen in 2021 aan-
gepakt worden.

Groen

Dienstverlening

Met wortel en tak

schoppen. Van Beers: “Samen met een 
groep vrijwilligers gaan we 2 keer per 
week de plant te lijf. We snoeien de sten-
gels zo kort mogelijk en graven zoveel 
mogelijk de wortels uit. Er mogen geen 
stukjes wortel of stengel blijven liggen, 
anders heb je zo weer een nieuwe plant. 

In Amsterdam zijn ruim 700 groeiplaat-
sen bekend. En nog eens 500 plekken 
zijn de laatste tijd gemeld en bekeken. 
Ze staan op de plattegrond  
maps.amsterdam.nl/duizendknoop. Ziet 
u de plant en staat hij niet op deze kaart 
mail dan naar duizendknoop@amster-
dam.nl. Vermeld zo precies mogelijk 
waar u de plant hebt gezien. Bij voor-
keur met een kaartje met de locatie. 
Stuur als het kan een foto mee. U kunt 
het ook melden via telefoonnummer 14 
020. 
 
Zo herkent u de plant 
In het vroege voorjaar schieten de eerste 
spruiten uit de grond; met rode, ge-
krulde bladeren. De plant wordt groener 
en de stengels dikker. In de zomer 
schieten de stengels omhoog. Er zitten 
dan rode langwerpige vlekjes op. In het 
najaar is de plant 2 tot 3 meter hoog en 
krijgt witte bloemen. Vanaf oktober 
sterft de plant af en krijgen de stengels 
een kaneelbruine kleur.  
Op www.bestrijdingduizendknoop.nl 
staan foto’s. 
  
Aan de slag in het Beatrixpark 
Brecht van Beers herkende de Japanse 
duizendknoop in het Beatrixpark. Via 
de Vereniging Vrienden van het Beatrix-
park kreeg ze gereedschap, zoals grote 

n persoonlijke of financiële problemen 
hebt.  

n wilt weten welke activiteiten voor u 
interessant zijn.  

n zich eenzaam voelt of als u er alleen 
voor staat. 

 
Hulp en ondersteuning bij u thuis  
De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) is een wet om u te helpen. Zo 
kunt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen en deelnemen aan de 
maatschappij. Bij Wmo-producten kunt 
u bijvoorbeeld denken aan aanpassingen 
in uw woning of een traplift. Of hulp bij 
het huishouden of aanvullend openbaar 
vervoer. De medewerkers van het Sociaal 
Loket kijken samen met u naar de ver-
schillende mogelijkheden en oplossin-
gen. En wat u nodig hebt en hoe u dat 
kunt regelen. Het Sociaal Loket geeft u 
gratis advies. 
 
vwww.amsterdam.nl/sociaalloket

Er zijn maatregelen genomen om be-
smetting met het coronavirus te voorko-
men. Het loket is daarom alleen open in 
de 7 Stadsloketten van de stadsdelen. En 
niet op andere locaties. U kunt alleen op 
afspraak terecht, u kunt niet zomaar bin-
nenlopen. Uw afspraak is op het Sociaal 
Loket. Maar uw afspraak kan ook telefo-
nisch als u niet naar het loket kunt 
komen. Bijvoorbeeld als u coronaklach-
ten hebt of om een andere belangrijke 
reden niet kunt komen. Op werkdagen 
kunt u tussen 8.00 en 18.00 uur bellen 
naar 020 255 2916 om een afspraak te 
maken. Openingstijden en locaties staan 
op www.amsterdam.nl/sociaalloket.  
 
Het Sociaal Loket helpt u op weg 
Bijvoorbeeld als u: 
n niet weet waar u hulp, advies of infor-

matie kunt krijgen. 
n gezondheidsklachten of een beperking 

hebt.  
n voor een ziek familielid zorgt.  

 Alleen op afspraak   Bij het Sociaal Loket kunt u terecht met persoon-
lijke vragen. Bijvoorbeeld over zorg, zelfstandig wonen, hulp in de huis-
houding, geldproblemen en minimaregelingen. Maar ook als u 
eenzaam bent. U krijgt gratis informatie en advies over organisaties die 
u verder kunnen helpen.

In het begin hadden we zoveel afval dat 
we het niet kwijt konden. De gemeente 
zorgde daarom dat het werd opgehaald. 
En nu is het een kwestie van bijhouden. 
Steeds als we de plant weer zien opko-
men, graven we zoveel mogelijk de wor-
tels uit.” 
 

Zelf iets doen 
Als u zelf een duizendknoop in uw tuin 
gaat uitgraven, lees dan eerst de flyer die 
op de website staat. Daarin staan tips 
hoe u het beste te werk kunt gaan.  
 
www.amsterdam.nl/duizendknoop

Het Sociaal Loket helpt u verder

Foto Renata Chede

Brecht van Beers: 'Samen met een groep vrijwilligers gaan we 2 keer per week de plant te lijf'  |  Foto Louz
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Uit in Amsterdam

Rondvaart met 100 highlights

Leer Amsterdam kennen vanaf het water. Hoor tijdens het varen de verhalen over 
het Amsterdam van toen en nu.  
Geldig: 1 september tot en met 31 oktober  
Vanaf: alle leeftijden 
Stadspasprijs: 1 euro  
Kaartverkoop: bij de ticketshop van Stromma op de steiger voor het Centraal Station 
Adres: Prins Hendrikkade 37A 
Meer info: www.stromma.com

Het Ketelhuis

Kijk een Nederlandse film, een mooie documentaire of ga met de hele familie naar 
een animatiefilm. 
Geldig: 1 tot en met 31 oktober Vanaf: alle leeftijden 
Stadspasprijs: 1 euro 
Kaartverkoop: bij de kassa vanaf dinsdag 29 september. Reserveren is niet mogelijk. 
Alleen voor reguliere voorstellingen, niet voor festivals. 
Adres: Pazzanistraat 4 
Meer info: www.ketelhuis.nl

In de winkel van Kesbeke kunt u voor 2 euro een Amsterdams tafelzuurpakket 
kopen. Per Stadspas mag u 1 pakket ophalen. 
Geldig: 2 september tot en met 31 oktober  
Stadspasprijs: 2 euro (op=op) 
Verkoop: woensdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
Adres: Adolf van Nassaustraat 3 
Meer info: www.kesbeke.nl

In dit museum komen kunst en technologie samen. De combinatie van geluid, licht en 
beweging in deze tentoonstelling prikkelt al uw zintuigen. 
Geldig: het hele jaar  
Vanaf: alle leeftijden 
Stadspasprijs: gratis  
Kaartverkoop: verplicht reserveren via de website 
Adres: Asterweg 22 
Meer info: www.nxtmuseum.com

Madurodam

In Madurodam beleeft u een leuk dagje uit voor iedereen. 
Geldig: 1 tot en met 31 oktober 
Vanaf: alle leeftijden 
Stadspasprijs: gratis  
Kaartverkoop: reserveren verplicht via de website. Bij 
de kassa wordt de digitale bevestiging en uw Stadspas 
gescand. Neem beiden dus mee. 
Adres: George Maduroplein 1, Den Haag 
Meer info: www.madurodam.nl/tickets (optie 3)

 
Stadspasacties 
Op uw pas en bij de actie staat een groene stip of 
blauwe ruit. U ziet zo snel welke acties voor u zijn. 
Uitleg over de stip en de ruit staat op  
www.amsterdam.nl/stadspas. 
 
Acties kiezen  
U mag per maand 2 of 3 tijdelijke acties kiezen: 
n 2 acties als u bij 1 van de acties iemand mee-

neemt zonder Stadspas. 
n 3 acties als u alleen gaat. 
Acties die u het hele jaar mag gebruiken staan op 
www.amsterdam.nl/stadspas.  
  
Betalen  
Meestal betaalt u aan de kassa, soms online. Het  
19-cijferige nummer van uw Stadspas staat op de 
achterkant van uw pas. Laat altijd uw Stadspas bij 
de kassa scannen.  
 
Op de website van de aanbieder kunt u controleren 
of een locatie toegankelijk is voor gehandicapten. 
Uitleg over de voorwaarden van de Stadspasaanbie-
dingen staan op www.amsterdam.nl/stadspas.

Meervaart Theater

Bezoek een voorstelling naar keuze. 
Let op: niet geldig voor de voorstellingen van  
Jon Bishop en Max Amini. 
Geldig: 1 tot en met 31 oktober 
Stadspasprijs: 2,50 euro (op=op) Vanaf: 4 jaar 
Kaartverkoop: aan de kassa en via  
kaartverkoop@meervaart.nl. Vermeld uw stadspasnum-
mer. Deze staat op de achterkant van uw pas. 
Adres: Meer en Vaart 300 
Meer info: www.meervaart.nl

€1,- €1,-

Gratis €2,50

De lekkerste uitjes Nxt Museum€2,- Gratis

Door de coronamaatregelen moet u soms vooraf online een plek of kaartje reserveren. Kijk hiervoor op de website van de aanbieder.
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 24-uurs opvang   De opvanglocaties in de 
Pieter Aertszstraat en de Gerard Doustraat 
zijn nu zo’n 5 maanden open. In het voor-
malige politiekantoor aan de Pieter Aertsz-
straat wonen nu 38 ongedocumenteerden. 
Woonbegeleider Joke Hartmans en bewo-
ner Tahseen Abbas vertellen hoe het gaat. 

Ongedocumenteerden

‘Er komen veel positieve reacties uit de buurt’

De gemeente biedt de ongedocumen-
teerden 24-uursopvang, om te voorko-
men dat ze op straat moeten leven. De 
locaties aan Gerard Doustraat en de Pie-
ter Aertszstraat bieden op dit moment 
elk opvang voor 38 mannen. Zij komen 
uit onder andere Afrika en Azië. De ge-
middelde leeftijd ligt tussen de 30 en 40 
jaar. De mensen wonen in woongroepen 
en zorgen zelf voor hun boodschappen 
en maaltijden. 
 
Onopgemerkt 
Toen de bewoners in mei introkken was 
de coronacrisis al een tijd bezig. Een rare 
tijd. Woonbegeleider Joke Hartmans: 
“De verhuizing op 13 mei is kennelijk 
vrij onopgemerkt voorbijgegaan. We 
spraken 2 weken later de voorzitter van 
de vereniging van eigenaren van het ge-
bouw hier om de hoek. Die was ver-
baasd dat alle 38 bewoners er al 
ingetrokken waren.” Tahseen Abbas 
woont hier vanaf het begin. “Het is 
moeilijk om contact te krijgen met 
buurtbewoners. Ik ken hen niet en 
woon hier pas net. Door corona is het 
lastig mensen te ontmoeten. Ik kan al-
leen gedag zeggen. Mensen zijn natuur-
lijk voorzichtiger dan normaal.” 
 
Welkom 
Ondanks de coronatijd werden de be-
woners door veel buurtbewoners ver-
welkomd. Hartmans: “Er komen veel 
positieve reacties uit de buurt. Af en toe 
komen er mensen langs die nieuwsgie-
rig zijn. Wat zit hier nou in het oude po-
litiebureau? Er zijn mensen die spullen 
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Stadsdeel Zuid  
President Kennedylaan 923 
1079 MZ Amsterdam  
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam  
Telefoon 14 020  
www.amsterdam.nl/zuid  
facebook.com/zuidamsterdam 
twitter.com/stadsdeelzuid  
 
Stadsloket 
President Kennedylaan 923  
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur 
tot 18.00 uur en op donderdag van 8.00 
uur tot 20.00 uur.  
Telefoon 14 020, maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur  
Voor burgerzaken, vergunningen, parkeren, 
sociaal loket en meer. Voor het inzien van 
stukken graag melden bij de receptie.  
www.amsterdam.nl/contact 
 
Afspraak maken   
Voor huwelijk, inzage documenten, 
voorbespreken vergunning.  
www.amsterdam.nl/afspraak 
 
Online regelen 
Veel zaken kunnen online geregeld 
worden.  
www.amsterdam.nl/veelgevraagd  

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

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

of milieuklachten: bel 14 020 - 24 uur per 
dag 

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

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

 

Sociaal Loket  
Voor vragen over zorg, welzijn, wonen, 
urgentieverklaring, kwijtschelding, geld- 
problemen en regelingen voor minima.  
Telefoon 020 255 2916, op werkdagen 
tussen 8.00 en 18.00 uur.  
www.amsterdam.nl/sociaalloket   
n Stadsloket (zie hiernaast bij Stadsloket)  

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
16.30 uur, op afspraak. Kom langs om 
een afspraak te maken of bel  
020 255 2916.   

n Huis van de Wijk Buitenveldert 
A.J. Ernstraat 112 
dinsdag en donderdag 13.30-16.30 uur, 
inloop  

n Huis van de Wijk De Pijp 
Tweede van der Helststraat 66 
dinsdag 9.00-12.00 uur en woensdag  

n Huis van de Wijk Olympus 
Hygiëaplein 10 
maandag en woensdag 9.00-12.00 uur, 
inloop  

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

Stadsdeel Zuid - contact en openingstijden

Joke Hartmans (links) in gesprek met Tahseen Abbas  |  Foto Edwin van Eis

gebracht hebben, we hebben schilde-
rijen gekregen van iemand uit de buurt. 
Van een buurvrouw kregen we een heel 
leuk welkomstkaartje. Mensen die langs-
komen zeggen: ‘we weten dat sommige 
buurtgenoten ertegen waren. Wij vin-
den het juist prima en fijn.’ Dat is heel 
goed om te horen.” 
 
Dagbesteding 
Er zijn bewoners die vrijwilligerswerk 
doen, of kleine klusjes. Sommigen zijn 
met advocaten bezig om (alsnog) een 
verblijfsvergunning te krijgen. Maar 
veel hebben overdag niet veel om han-
den. Het leefgeld van 50 euro per week 
gaat vooral op aan boodschappen. 
Abbas: “Overdag ga ik soms buiten 
lopen, of ik ga naar een vriend en bij 

Foto Tom Feenstra 

hem in de winkel zitten. En ik heb Ira-
kese vrienden, 2 of 3, niet veel, die zoek 
ik soms op. Met een Nederlandse vrien-
din, Janneke, ga ik soms in het park zit-
ten. Ik zou heel graag de taal beter willen 
leren, maar ik mag geen onderwijs vol-
gen.” 
 
Contact met de buurt 
Op elke locatie is een begeleidingscom-
missie ingesteld. Elke 8 weken is er een 
bijeenkomst, tot nu was dat online van-
wege corona. Hartmans: “We zijn bezig 
om een ontmoetingsbijeenkomst met de 
buurt te organiseren, maar dat is lastig 
vanwege corona. We moeten kijken of 
we iets slims kunnen verzinnen. De be-
hoefte tot ontmoeten is er wel, zowel bij 
de bewoners als bij buurtgenoten.” 
 

De toekomst 
De bewoners zitten hier voor een be-
perkte tijd, hooguit 1,5 jaar. Daarna 
maken zij plaats voor nieuwe bewo-
ners. Hartmans: “Deze mensen heb-
ben niet voor elkaar gekozen, ze zijn 
hier geplaatst. Je merkt dat ze nog heel 
erg in de overlevingsstand zitten. Ze 
praten met elkaar maar ze kennen el-
kaar eigenlijk amper.” Voor Abbas is de 
toekomst onzeker: “Als homoseksueel 
is het voor mij gevaarlijk om terug te 
gaan naar Irak. Ik hoop heel erg dat ik 
hier kan blijven. Ik hou van Amster-
dam, en de vrijheid die hier is. Dus ik 
hoop heel erg dat ik alsnog een ver-
blijfsstatus krijg.”
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Het ruikt lekker bij De Boshalte, een 
mengeling van koffie en de geur van na-
tuur na een regenbuitje. Een mooie plek 
tussen oude bomen en veel groen. 
Caton: “Mensen kunnen bij ons een 
fiets huren, of koffie met thuisgemaakte 
taart nemen en genieten van optredens 
met muziek en praten over het leven.”  
 
Hulpverlenershart 
Caton is van origine therapeut binnen 
de jeugdzorg en forensische GGZ: “Ik 
werkte langere tijd voor mensen in de 
geestelijke gezondheidszorg, onder an-
dere met autisme. Mensen die om een 
eigen aanpak vragen. Het werk veran-
derde. En dat klopte niet meer met mijn 
hulpverlenershart. En nu ben ik onder-
nemer en doe ik alles bij De Boshalte.” 
 
De bezoekers 
“Bij De Boshalte is plaats voor iedereen. 
Voor buurtbewoners, stadskinderen, 
buurtbewoners uit de GGZ, medewer-
kers van de VU, bezoekers van het Am-
sterdamse Bos en onze senioren vooral. 
We letten op onze gasten; we vragen 
hoe het met ze gaat.”  
 
Coronacrisis 
“Met de coronacrisis in maart moest het 
terras dicht. Alleen de kiosk bleef open. 
De Boshalte was voor de senioren een 
dagelijkse routine, voor een kopje koffie 
en een praatje vooral. ‘Een lichtpuntje’, 
zeiden ze. We gingen ook naar de men-
sen toe. Met muziekoptredens in de tui-
nen van de seniorencomplexen en we 
zorgden voor maaltijden. Ook hadden 

we een telefoonlijn voor de senioren 
die te veel afgesloten waren van de bui-
tenwereld.”  
 
Het winterpaviljoen 
“Sinds het najaar staat het winterpavil-
joen naast het terras van De Boshalte. 
Ja, alsof het er altijd gestaan heeft. Be-
zoekers van De Boshalte zijn verrukt 
over het ontwerp. En wij kunnen onze 
programma’s in de herfst en winter 
voortzetten.” 
 
Programma in het najaar  
“We beginnen met een ‘1,5 meter Maal-
tijd voor Iedereen’, een programma met 
muziek, klassiek, jazz en moderne mu-

ziek, lommerrijke wandelingen met 
meditaties door een lifecoach. Vooral 
voor onze senioren in de buurt. En we 
gaan door met de telefoonlijn. De 
covid-19 situatie heeft ons weer laten 
zien hoe fijn en nodig muziek en bo-
venal de contacten tussen mensen zijn. 
We hebben sinds de zomer een duur-
zaam, ecovriendelijk, rolstoeltoeganke-
lijk toilet. Dat is gelukt met onder 
andere een crowdfundactie, maar ook 
met subsidie van het stadsdeel. Fantas-
tisch hoeveel lieve mensen ons geld 
gaven.” 
 
Sociaal ondernemen  
“Wij zijn een sociale onderneming. Een 

Allemaal lieve mensen bij De Boshalte 

 Amsterdamse Bos   Aan de ingang van het 
Amsterdamse Bos, over het spoor rechts, 
staat de kiosk en het fraaie paviljoen De 
Boshalte. Drijvende kracht is de hartelijke 
Stefanie Caton, voormalig GGZ-therapeut 
en nu sociaal ondernemer.

Meedoen

Veegploeg Makom veegt weer

groot aantal van de medewerkers volgt 
een leertraject. Ik ben blij met het werk 
dat ze doen. Ik wil activiteiten, de fiets-
verhuur met de verkoop in de kiosk en 
de activiteiten voor buurtbewoners en 
senioren zo economisch en duurzaam 
mogelijk organiseren. Ik ben blij met de 
ondersteuning vanuit verschillende or-
ganisaties: UWV, maatschappelijke or-
ganisaties in de buurt en de gemeente. 
Iedereen is met iedereen verbonden.” 
 
Stichting De Boshalte, Bosbaanweg 1,  
elke dag open.  
 
www.stichtingdeboshalte.nl 
www.facebook.com/StichtingDeBoshalte

Sinds de coronamaatregelen in juni zijn 
versoepeld, gaat de veegploeg weer op 
dinsdag, vrijdag en zondag de buurt in. 
Buurtbewoners zijn blij en laten hen re-
gelmatig weten dat ze ‘goed bezig’ zijn.  
 
Goodwill 
Alexander (45) komt al jaren bij 
Makom en begeleidt de mannen van 
de veegploeg. “Vorige week waren er 
een paar dronken. Ik heb ze gewoon de 
straat opgestuurd en laten vegen. Dat 
levert meer respect op bij buurtbewo-
ners dan wanneer ze op een bankje 
gaan hangen.” Kathleen Denkers, lo-
catiehoofd van Makom: “Onze jon-
gens houden de straten schoon. Dat 
levert veel goodwill op. Andersom is 
de buurt heel goed voor ons. We krij-
gen brood, groenten, kleding. Dat blijf 

ik bijzonder vinden. Het is een wissel-
werking. Wij zijn goed voor de buurt en 
de buurt is goed voor ons.” 
 
Over Makom 
Makom is 1 van de 8 inloophuizen van de 
Regenboog Groep in de stad. Makom 
Van Ostadestraat biedt opvang, zorg en 
dagbesteding aan ruim 100 bezoekers 
per dag, die dak- of thuisloos zijn. Ze 
komen voor een maaltijd, een douche en 
kleding. Elke week is er een filmavond of 
open podium met karaoke en gedichten 
voordragen. Ook komen enkele een-
zame buurtbewoners op bezoek. Zo’n 35 
vrijwilligers zorgen voor begeleiding en 
opvang. Buurtbewoners zijn welkom 
om een kijkje te nemen. Meer informatie 
op www.deregenboog.org/waar/ 
makom-inloophuis.

 Goed bezig    Makom is een inloophuis voor dak- en thuislozen in de 
Van Ostadestraat, vlak naast de Oranjekerk. Een aantal vaste bezoe-
kers - de ‘veegploeg’ - houdt de omgeving rond het Van der Helstplein 
en de Van Ostadestraat schoon. Met steun van stadsdeel Zuid.

Sociaal ondernemer Stefanie Caton: ‘Wij kunnen onze programma’s in de herfst en winter voortzetten’  |  Foto Alphons Nieuwenhuis


