
Het hoofd koel en de voeten droog

Oost

Een warm huis  
door gratis  
restwarmte 
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De tijdelijke inrichting rondom 
voor malig café De Omval is klaar. 
Het gebied zal er ongeveer 2 jaar  
zo bijliggen. Daarna start de bouw 
van plan Spectrum.

Het plein naast het spoor is opgehoogd. 
Ook is de vervuilde grond schoon
gemaakt en opgeruimd. Er is gras  
in gezaaid. De betonnen tegels die zijn 
geplaatst, kunnen gebruikt worden  
als bankjes. Vanaf hier hebt u een 

prachtig uitzicht op de Weesper
trekvaart.

Planning
Volgend jaar start de gemeente met  
het opstellen van het plan voor de  
definitieve openbare ruimte. Dit gebeurt 
in overleg met de buurt. Het jaar daarna 
start de bouw van plan Spectrum.  
Het gebouw van het vroegere café  
De Omval krijgt hierin ook een plek. 
Het wordt een soort buurthuis.

Prachtig uitzicht op de Weespertrekvaart

Foto Edwin van Eis

Foto Jan Vonk

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

‘Je loopt hier in  
de longen van  
de stad’

Pagina 6

‘Kleddernat ben ik 
op de postzakken 
gaan liggen’ 
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Behalve dat de herfst voor prachtige beelden zorgt, regent het vaak en hard. De stad 
heeft het zwaar bij extreme regenbuien. Net zoals bij extreme hitte en droogte. Het 
veranderende klimaat heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Er gebeurt veel  
om te zorgen dat Amsterdam deze gevolgen aankan. Op pagina 7, 8 en 9 leest u hier 
meer over, en over wat u er zelf aan kunt doen.

en 5 leest u waar het geld van de 
gemeente volgend jaar naartoe gaat 
om Amsterdam en de bewoners uit 
de crisis te helpen. Maar ook om het 
onderhoud en de groei van de stad  
te betalen.

Begroting
De vallende blaadjes in de herfst 
 zijn ook het startsein voor het einde 
van het jaar, en daarmee voor het 
begin van de toekomst. Met de 
Begroting 2022 richt het college van 

burgemeester en wethouders de blik  
op volgend jaar. 

Met 6,5 miljard euro is de begroting 
van Amsterdam de grootste gemeente
begroting van Nederland. Op pagina 4 

Vanaf 2 november heeft Amsterdam 
een nieuwe kinderraad. Er is ook 
een nieuwe kinderburgemeester. 

Nieuwe  
kinderraad
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De gemeente wil graag weten wat kin
deren bezighoudt en hoe de stad nog 
leuker zou kunnen zijn voor kinderen. 
Daarom vormt Amsterdam elk school
jaar een kinderraad met leerlingen van 
groep 7 of 8 van de basisschool.

Wat kinderen belangrijk vinden
De kinderraad vertelt de gemeenteraad 
wat kinderen belangrijk vinden. En wat 
hun wensen zijn. De kinderen kiezen 
zelf wie van hen kinderburgemeester 
wordt. De kinderraad kan helpen om 
andere kinderen dingen te leren over 
democratie, politiek, participatie, de 
gemeente en hun eigen rechten.

Leren 
De kinderen in de kinderraad leren  
op deze manier veel over democratie, 
participatie. Ze ervaren dat inspraak en 
betrokkenheid in de maatschappij zin 
heeft. amsterdam.nl/kinderraad

http://www.amsterdam.nl/english
http://amsterdam.nl/kinderraad


Jeugdland Amsterdam is een Hemelse 
Tuin rijker. Het terrein van de voormalige 
kinderboerderij is nu een groene oase 
met een blotevoeten- en zintuigenpad. 
De tuin werd in september geopend met 
het eerste oogstfeest.

’Uit de zaadjes van 1 pompoen kunnen wel 500 pompoenen groeien’

Groen

In de Hemelse Tuin staan allerlei eetbare 
dingen zoals groenten, kruiden, graan, 
bosvruchten en bloemen. Het avontuur
lijke blotevoeten en zintuigenpad is 
voor kinderen met en zonder beperking. 
Ook zijn er veel jonge bomen, een vijver 
en een bijenstal. De stadslandbouw, 
nieuwe bomen en toegankelijkheid zijn 
een bijdrage van het stadsdeel.

500 pompoenen
De Hemelse Tuin is een idee van Roos 
Kuipers. Eerder ontwikkelde ze het 

Eetbare Eiland op Jeugdland. Voor de 
Hemelse Tuin werd ze geïnspireerd door 
de slimme en veelzijdige natuur en het 
enthousiasme van de kinderen. Kuipers: 
“We hoeven de aarde niet uit te putten, 
we kunnen haar ook laten bloeien. Dat 
uit de zaadjes van 1 pompoen wel 500 
pompoenen kunnen groeien, verwon
dert eindeloos.”

Kookworkshops
Kinderen kunnen in de Hemelse Tuin 
meedoen met de kookworkshop Van 
Zaadje tot Maaltijd. De recepten staan in 
het eerste gelijknamige Jeugdland 
Kookboek. Tijdens de workshop kunnen 
ze bijvoorbeeld vlierboesembeignets, 
brandnetelsoep, wortelhummus of 
rabarbercompote maken. De workshops 
zijn iedere woensdag om 14.00 uur. 
Meedoen is gratis. Reserveren hoeft  
niet, elk kind kan op de dag zelf een 
kaartje ophalen bij de bar. 

Roos en de kinderen werken in de tuin | Foto Nosh Neneh

Bezoek Jeugdland
Jeugdland is dinsdag tot en met zondag 
open en gratis toegankelijk. Wilt u met 

een groep komen, dan zijn hier wel  
kosten aan verbonden.
jeugdlandamsterdam.nl

Frits Brommet (73) zorgt al 8 jaar voor zijn partner Jürgen 
Riedl-Brommet, die MS (Multiple sclerose) heeft. “Ik hou nog 
steeds heel veel van hem, dat is mijn grootste motivatie.”

‘De simpelste dingen kan hij niet meer zelf’

Wonen

Zorg

Brommet heeft de afgelopen jaren nood
gedwongen een groot deel van de dage
lijkse zorg op zich genomen. “De 
simpelste dingen kan hij niet meer zelf. 
In de ochtend help ik hem uit bed  
en maak ik zijn urinezak leeg. Ik zet zijn 
medicijnen neer en help hem naar het 
toilet als dat nodig is. Ik maak het eten 
klaar en help hem ’s avonds weer in bed. 
Ik ben er de hele dag mee bezig.”

Hulp van studenten
Gelukkig heeft Brommet wel hulp van  
de thuiszorg en de studenten die hij zelf 
heeft ingehuurd uit het persoonsgebon
den budget. “Op maandag en woensdag 

komt een student die de zorg een paar 
uur overneemt. Dan kan ik iets voor 
mezelf doen, bijvoorbeeld naar een 
museum gaan. Ook als ik ’s avonds naar 
mijn leesclub ga, komt er een student. 
Dat geeft wat lucht.”

Geen gelijkwaardige partners meer
Toch heeft Brommet het soms behoorlijk 
zwaar. “We hadden het ons natuurlijk 
allemaal heel anders voorgesteld. Omdat 
zijn verstandelijke vermogens de laatste 
tijd ook nog achteruitgaan, zijn we niet 
echt gelijkwaardige partners meer. Ik ben 
vooral mantelzorger geworden. Dat is soms 
wel pittig ja. Ik kijk nu toch maar naar 
plekken waar hij af en toe kan logeren.”

Vriendschappen onderhouden
Waarom Brommet de zorg volhoudt is 
duidelijk. “Ik hou nog steeds heel veel 
van hem, dat is mijn grootste motivatie. 

En verder is het voor mij belangrijk om 
mijn vriendschappen te blijven onder
houden. De tijd die ik voor mezelf heb, 
besteed ik zo goed mogelijk. Dat heb ik 
gewoon nodig.”
 
  

Het kan zijn dat ook uw huis op palen 
staat. De fundering, de constructie die een 
gebouw draagt, is de basis van een huis. 
Door de jaren heen kunnen funderingen 
slechter worden. Dat kan zorgen voor  
het verzakken van uw huis. Daarom is  
het belangrijk dat u als huiseigenaar weet 
wat voor fundering er onder uw huis zit 
en wat de staat ervan is. 

Weet welke fundering er onder uw huis zit

Op amsterdam.nl/funderingsloket 
kunt u hier meer over lezen. 
Als u specifieke vragen hebt over uw pand, 
dan kunt u terecht op het telefonische 
spreekuur. Het spreekuur is elke maan
dag en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. 
Het telefoonnummer is 06 2280 5941.  
Of stuur een mail naar funderingsloket@
amsterdam.nl.

In Amsterdam is de kwaliteit van de  
fundering van extra belang vanwege  
de drassige bodem. Het is daarom  
belangrijk dat u weet wat voor fundering 
u hebt, hoe oud die is en hoe u problemen  
herkent. Want het herstellen van een  
fundering is een kostbare zaak. Op 
amsterdam.nl/funderingsloket staat 
waar u op moet letten. En u vindt er een 
stappenplan voor als u uw fundering  
gaat vervangen.

De fundering onder uw huis
Van sommige panden in Amsterdam  
zijn funderingsgegevens bekend, maar 
van een groot aantal gebouwen heeft  
de gemeente alleen oude gegevens.  
In het online bouwarchief kunt u veel 
historische informatie terugvinden. 
Bijvoorbeeld oprichtings tekeningen  
of tekeningen van grote verbouwingen 
waarbij (plaatselijk) funderingsherstel 
heeft plaatsgevonden. 

Foto Olivier Middendorp

Foto Edwin van Eis

Dag van de mantelzorg,  
10 november
Op 10 november krijgen mantel
zorgers de waardering en erken
ning die ze verdienen. In een digitale 
mantelzorgspecial leest u over  
ervaringen van mantelzorgers.  
Er staan tips in en een overzicht  
van de activiteiten in Amsterdam 
rond de Dag van de mantelzorg.  
Kijk op: mantelzorgspecial.nl
Informatie over mantelzorg:  
amsterdam.nl/mantelzorg 

Als u niets in het archief kunt vinden, is 
de fundering waarschijnlijk meer dan 
100 jaar oud. Ook is het altijd goed om 
bij uw buren na te gaan wat zij weten 
over de fundering. Als dit niets oplevert 
kunt u een funderingsonderzoek laten 
uitvoeren om te achterhalen wat voor 
een type fundering er onder uw pand zit. 
Dat is kostbaar, dus doe dat pas als er  
duidelijke signalen zijn dat er problemen 
zijn. U vindt het bouwarchief op  
amsterdam.nl/funderingsloket >  
funderingsgegevens

Waar u op moet letten
Onderstaande signalen kunnen aan geven 
dat er iets mis kan zijn met uw fundering:

 • Klemmende deuren of ramen.
 • Scheuren bij kozijnen, in de gevel,  
in de draagmuren of tussenmuren.
 • Scheve vloeren en muren.
 • Buurpanden waar funderings
problemen zijn. 
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Bewoners kunnen met al hun hulpvragen 
naar een buurtteam. Bijvoorbeeld over 
geld, wonen, zorg en meer. Een mede-
werker denkt met u mee en zoekt samen 
met u naar een oplossing die bij u past. 
Gratis.

‘We helpen onze klanten zo lang dat nodig is’

Zorg

Sayonara van Brest werkt bij buurtteam 
Vogelbuurt in Noord. “Bij de eerste 
afspraak probeer ik duidelijk te krijgen 
wat precies het probleem is. Soms is 
iemand al geholpen met een goede uitleg 
van een brief. We helpen vaak bij de aan
vraag van een persoonsgebonden budget 
of huishoudelijke hulp. Of bij de 
inschrijving bij Woningnet. We helpen 
ook mensen met vragen over hun huur
rechten. Of mensen die zich eenzaam 
voelen. Samen gaan we dan op zoek naar 
een passende activiteit. Laatst heb ik 
iemand aan een kookgroep geholpen.“

Afspraak maken
Kom met uw vragen naar de locatie 
van het buurtteam in uw buurt  
of maak een afspraak bij u thuis.  
U kunt altijd iemand meenemen. 
Maak altijd eerst een afspraak  
via 020 46 20 300 of mail naar 
 info@buurtteamamsterdamoost.nl. 

Buurtteam IJburg
Gezondheidscentrum Haveneiland, 
IJburglaan 727C
Buurtkamer IJburg, Ed Pelsterpark 8
Buurtkamer Zeeburgereiland, John 
Blankensteinstraat 1B

Buurtteam Zeeburg
Flevopoort, Kramatplantsoen 101 H
De Eester, C. van Eesterenlaan 266
De Meevaart, Balistraat 48A
De Archipel, Makassarplein 1

Buurtteam Oud-Oost
Post Oost, Wijttenbachstraat 36
Servicepunt Kraaipan, 
Hofmeyerstraat 67
Buurtcentrum Oosterpark,  
Derde Oosterparkstraat 159
Dienstencentrum Oosterpark, 
’sGravesandeplein 19

Buurtteam Watergraafsmeer
Dienstencentrum Watergraafsmeer, 
Kamerlingh Onneslaan 34
Servicepunt Het Brinkhuis, 
Landbouwstraat 63
Het Hoekhuis, Fizeaustraat 3
Het Parkhuis, Anfieldroad 110

Foto Edwin van Eis

Specialisten
Een vaste contactpersoon zoekt samen 
met de bewoner naar de oplossing die bij 
haar of hem past. Als dat nodig is, helpen 
ook de specialisten van de buurtteams 
mee. Of van andere organisaties, als de 
hulpvrager dat goed vindt. Bijvoorbeeld 
een woningcorporatie, de wijkverpleging 
of de gemeente.
buurtteamamsterdam.nl/oost

De 3 kruispunten zijn: 
 • Apollolaan/Beethovenstraat 
 • Frederiksplein/Westeinde 
 • Kamerlingh Onneslaan/Nobelweg 

Deze kruispunten worden gebruikt  
als voorbeeld voor andere kruisingen  
in de stad.

De experimenten
Op elk kruispunt loopt een ander gedrags
experiment. In de ene situatie kan het 
namelijk helpen om fietsers te stimuleren 
om het goede voorbeeld te geven, terwijl 
het bij een ander kruispunt beter werkt 
om door rood rijden echt lastig te maken. 
Of ‘door groen rijden’ juist leuker te 

Op 3 plekken in de stad wordt 
onderzocht wat werkt om fietsers te laten 
stoppen bij rood licht. Het onderzoek 
wordt gedaan op kruispunten waar 
fietsers regelmatig door rood rijden.

Rood is rood, groen is groen

Afval

Verkeer

maken. Op het kruispunt Kamerlingh
Onneslaan/Nobelweg staat bijvoorbeeld 
een speciale teller voor ‘roodstoppers’.

Gedrag
Om te bepalen welke experimenten  
zouden kunnen werken, is het gedrag 
van fietsers al eerder onderzocht. Hoe  
en wanneer een fietser ervoor kiest om 
door rood te rijden, verschilt per situatie. 
Soms maken roodrijders gebruik van de 
vaart die zij al hebben en soms maken 
fietsers gebruik van de ruimte die er is om 
door het verkeer te kunnen zigzaggen. 

Grote ergernis
In Amsterdam fietst ongeveer een kwart 
van de fietsers regelmatig door rood. Dat 
levert soms levensgevaarlijke situaties op. 
Niet voor niets staat het in de top 3 van 
grootste ergernissen onder Amsterdamse 
weggebruikers.
amsterdam.nl/fiets

Iedereen wil een schone straat. In de 
ideale wereld ruimt iedereen zijn eigen 
troep op en zijn alle straten dus altijd 
schoon. In de echte wereld is dat helaas 
niet het geval. Maar door elke dag  
1 stukje zwerfafval op te rapen helpt u 
mee om Amsterdam een stuk schoner  
te maken. 

‘Zwerfvuil opruimen vind ik de normaalste zaak van de wereld’

Wanneer 25 procent van Nederland 1 stuk 
zwerfafval per dag opruimt, ligt er snel 
nergens meer zwerfafval. Steeds meer 
Amsterdammers steken hun handen uit 
de mouwen. Doe ook mee. Kijk voor  
tips en meer informatie op  
amsterdam.nl/elkedageentje 

“Een goede Amsterdammer laat geen 
troep achter”, zegt Roy Carter uit  
NieuwWest. Gewapend met een schep, 

grijper, afvalring en vuilniszak gaat  
hij elke dag de straat op om zijn buurt 
schoner te maken. 

De baas in de stad
Carter: “Als ik ’s ochtends op straat loop, 
zie ik ratten en meeuwen eten van het 
afval op straat. En die beesten zijn niet 
eens meer bang. Maar wie is nou de baas in 
de stad? Toch niet de ratten en de meeu
wen? Wij wonen in zo’n mooie stad dat 
we samen moeten zorgen dat Amsterdam 
de schoonste stad van de wereld wordt.”

Normaalste zaak van de wereld
Ook werkende moeders Ayce Erbay en 
Fatma Polat maken tijd voor een schone 
stad. Polat: “Zwerfvuil opruimen vind  
ik de normaalste zaak van de wereld.  
Als ik mensen afval op straat zie gooien, 
zeg ik er ook wat van. Gooi je troep in  
de prullenbak.”

Foto Olivier Middendorp

Dat vroeg om actie
Erbay: “Van mijn vader moest afval  
altijd netjes weggegooid worden. Nu ik 
zelf een dochter heb, begrijp ik nog beter 
waarom. Toen ik met haar naar de 

speeltuin ging, stopte zij alles wat ze op 
de grond vond in haar mond. Dat vroeg 
om actie. Ik raap onderweg afval op  
en houd het bij me tot ik een afvalbak 
tegenkom.”

Een speciale teller voor ‘roodstoppers’ | Foto Jan Vonk
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 Centrum  In Centrum staat de Aanpak Binnenstad 
 centraal. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat het aanbod 
in de binnenstad vooral gericht is op Amsterdammers 
en mensen uit de regio. Het gaat bijvoorbeeld om horeca, 
winkels en openbare ruimte. Bezoekers blijven welkom. 
In de aanpak gaat het ook om het tegengaan van onder
mijning, de toekomst van raamprostitutie en een 
beheersbare cannabismarkt.

 Nieuw-West  Het Masterplan NieuwWest wil de 
 leefbaarheid en veiligheid in het stadsdeel blijvend 
 verbeteren. In het Masterplan staat wat op korte en lange 
termijn nodig is om de jeugd in NieuwWest uitzicht te 
bieden op een zorgeloze schooltijd, een passende baan en 
later een goede woning in een veilige buurt. De inhoud 
van het Masterplan NieuwWest wordt samen met 
bewoners en ondernemers in NieuwWest bepaald.

 Zuid  Bewoners en ondernemers in Zuid krijgen hulp 
bij het herstel na corona. Samen met bewoners en 
ondernemers wordt aan leefbare buurten gewerkt die 
schoon, groen en duurzaam zijn. De positie van kwets
bare bewoners wordt versterkt. En er is aandacht voor 
de ingewikkelde problemen in buurten als de 
Diamantbuurt en de Marathonbuurt.

 West  Armoede, eenzaamheid en sociale uitsluiting 
zijn onderwerpen waar West tegen strijdt. Samen met 
bewoners wordt gewerkt aan schone, groene en verkeers
veilige straten. Er is ook aandacht voor wonen en werken 
in balans. Dit zijn belangrijke zaken die West niet alleen 
levendig, maar ook leefbaar moeten houden.

 Noord  In Noord wordt geïnvesteerd in de bereikbaar
heid en de openbare ruimte. Dit gebeurt via de Aanpak 
Ongedeeld Noord. De investeringen maken het mogelijk 
om de huizen die gebouwd moeten worden ook echt te 
bouwen. Ook wordt geïnvesteerd in maatschappelijke en 
culturele voorzieningen. En in het groen en de pleinen 
van het stadsdeel.

 Zuidoost  De opgroeiende jeugd in Zuidoost heeft 
recht op dezelfde kansen als iedere andere jongere.  
Het Masterplan Zuidoost heeft als doel daar de komende 
20 jaar aan te werken. Het plan moet leiden tot een 
structurele verbetering voor alle bewoners, en de jeugd 
in het bijzonder. Het Masterplan Zuidoost gaat over 
wonen, werken, opgroeien en het ontwikkelen  
van talenten.

...en verder in Amsterdam

Foto Edwin van Eis

Foto Edwin van Eis

Foto Edwin van Eis

Foto Marlise Steeman

Foto Edwin van Eis

Op pagina 5 leest u de belangrijkste onder
werpen uit de begroting voor volgend 
jaar. De hele begroting kunt u lezen op 
amsterdam.nl/financien.

In de begroting van de gemeente staan de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente. Waar het geld vandaan komt, en waar het aan wordt uitgegeven. 
Bij de Amsterdamse begroting gaat het om een bedrag van in totaal  
6,5 miljard euro.

De grootste gemeentebegroting van Nederland

Waar het geld vandaan komt
De inkomsten komen vanuit het Rijk en 
uit Amsterdam zelf. Amsterdam krijgt 
ruim 3 miljard euro van het Rijk. De rest 
van het geld komt uit lokale heffingen  

als parkeergeld, toeristenbelasting en  
de Onroerendzaakbelasting (OZB).  
Ook haalt de gemeente inkomsten uit de 
rioolheffing, leges (voor bijvoorbeeld 
vergunningen) en de afvalstoffenheffing. 
Voor deze zaken maakt de gemeente 
natuurlijk ook kosten, zoals voor de 
 vergunningverlening en het ophalen en 
verwerken van afval. In 2022 betaalt een 
eenpersoonshuishouden 331 euro afval
stoffenheffing. In totaal zijn de inkomsten 
uit de lokale heffingen ruim 1 miljard euro. 

284 miljoen euro uit erfpacht
Andere bronnen van inkomsten zijn 
opbrengsten uit grond, winstnemingen 
en erfpacht. Het uitgeven van grond in 
erfpacht levert de gemeente in 2022 een 
geschat bedrag van 284 miljoen euro op. 

Waar het geld naartoe gaat
De uitgaven van de gemeente zijn verdeeld 
in 12 categorieën die beleidsprogramma’s 
heten. In de begroting staat per beleids
programma verder uitgelegd waar het geld 
aan wordt uitgegeven. En wat ermee 
bereikt moet worden.

Onderwijs
Ieder kind verdient alle kansen om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen, los van 
zijn of haar achtergrond. Daarom gaat er 
volgend jaar ruim 263 miljoen euro naar 
onderwijs. Dat geld gaat onder andere 
naar extra hulp voor leerlingen met (het 
risico op) achterstanden en naar het terug
dringen van het tekort aan leerkrachten. 

Wonen en groen
Voor wonen en groen trekt het college 
van burgemeester en wethouders volgend 
jaar ruimt 385 miljoen euro uit. Door de 
grote druk op de Amsterdamse woning
markt moet er flink worden gebouwd. 
Het uitgangspunt is dat er veel sociale 
huurwoningen en middeldure huur
woningen bij komen.

Een goede en pretttige openbare ruimte 
is ontzettend belangrijk om de stad leef
baar en gezond te houden. Met het geld 
worden bijvoorbeeld de parken schoon
gehouden. En wordt er gezorgd voor 
meer groen, van geveltuinen en perkjes 
tot een nieuw stadsbos. 

Stadsdelen
Op deze pagina leest u per stadsdeel 
welke onderwerpen en thema’s extra 
aandacht krijgen.

Oost 
In Oost wordt gewerkt aan een prettige 
en leefbare openbare ruimte in het 
Oostelijk Havengebied. Jongeren op 
IJburg denken zelf mee over wat nodig  
is om voor alle jeugd kansen te scheppen. 
En ze voeren zelf ook activiteiten uit.  
In de Dapperbuurt wordt cocreatie 
 versterkt. Cocreatie is samenwerking  
op basis van gelijkwaardigheid. Waarbij 
iedereen in de samenwerking invloed 
heeft op het resultaat.

Begroting

In het Oostelijk Havengebied wordt gewerkt aan een fijne openbare ruimte | Edwin van Eis

Foto Sharon Jane
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In de Dapperbuurt staat het eerste 
duurzaamheidscentrum van Amsterdam. 
Het was al een tijdje open. Door corona 
was dat wel beperkt. Nu is het Afvalpaleis 
in de Dapperstraat 82 open voor iedereen. 
U kunt er zo binnenstappen. 

Afvalpaleis vol gratis weggeefspullen

Stadsdeelbestuurder Rick Vermin is 
enthousiast over het Afvalpaleis: “Er is 
een weggeefwinkel. Hier kun je goede 
spullen die je niet meer gebruikt afgeven. 
Iemand anders kan die spullen weer  
gratis meenemen. Of je vindt daar dat 
ene voorwerp dat je nodig hebt en dus 
niet hoeft te kopen. Een winwinsituatie.  
Het scheelt geld, het voorwerp hoeft  
niet gemaakt te worden en dat bespaart 
weer grondstoffen.” 

Repair Café
“Kapotte spullen kunnen misschien  
wel gemaakt worden in het Repair Café 
op woensdagmiddag. Hier kun je zelf  

je kapotte spullen repareren onder  
des kundige begeleiding van handige 
Harry’s en Henriëttes. Je kunt ook iets 
dat voor iemand anders waarde heeft ter 
reparatie achterlaten in de werkplaats,” 
aldus Vermin. “Soms heeft iemand echt  
mazzel, vertelde een medewerker mij. 
Toen kwam iemand binnen met een 
kapotte rijstkoker. Hij kon gelijk een 
andere rijstkoker meenemen die net was 
gerepareerd. Zijn oude rijstkoker staat 
straks gerepareerd en wel klaar voor de 
volgende. Zo gaan spullen langer mee  
en zit je niet langer met ongekookte  
rijst thuis.”

Modelwoning
“Ook leuk om te bekijken is de model
woning waar je kunt zien hoe je energie 
kunt besparen. Met de hoge gasprijzen 
van nu is dat voor iedereen handig.  
Want soms kan een kleine ingreep al veel 
opleveren. Bijvoorbeeld radiatorfolie. 
Dat is simpel en doeltreffend, geeft meer 

Nieuws van het stadsdeelbestuur

Spullen hergebruiken is beter voor de planeet | Foto Jan Vonk

wooncomfort en een lagere gasrekening. 
Kom je op vrijdagochtend, dan kun je 
tips krijgen of vragen stellen over de 
energietransitie en energiebesparing.”

Meer informatie
Het Afvalpaleis is een duurzame  

community, ontwikkeld door het  
stadsdeel en Jungle Amsterdam.  
Het Afvalpaleis is gevestigd op  
de Dapperstraat 82. Het is open  
van maandag tot en met vrijdag van  
11.00 tot 17.00 uur. 
jungle.amsterdam/afvalpaleis

In 2022 gaat het meeste geld naar Werk, 
Inkomen en Participatie. De gemeente 
investeert daar ruim 1 miljard euro in.  
Dit geld wordt gebruikt voor zaken als 
inkomensvoorzieningen, inburgerings
activiteiten en schuldhulp. 

Er gaat ook ruim 1 miljard euro naar 
Volksgezondheid, Jeugd en Zorg. 
Hiermee worden onder andere de 
opvang voor dak en thuislozen,  
de specialistische jeugdhulp en de  
uitgaven voor de maatschappelijke 
ondersteuning betaald. 

Een ander groot programma is Verkeer, 
Vervoer en Waterstaat. Daar wordt  
ongeveer een half miljard euro aan 
besteed. Dit geld gaat bijvoorbeeld naar 
de infrastructuur van het openbaar  
vervoer en naar het herstel en onderhoud 
van bruggen en kademuren.

In de begroting staat ook een aantal 
nieuwe financiële besluiten. 

Zo krijgt de jeugdzorg volgend jaar 66 
miljoen euro extra. De jaren daarna tot en 
met 2025 gaat in totaal 153 miljoen euro 
extra naar de jeugdzorg. Dit geld heeft  
het Rijk beschikbaar gesteld ter compen
satie van de tekorten in de jeugdzorg.

10,7 miljoen euro extra
Voor het schuldenbeleid, de bijzondere 
bijstand en de begeleiding naar nieuw 

Om Amsterdam en Amsterdammers te helpen uit 
de crisis te komen wordt volgend jaar ruim 850 
miljoen euro in de stad geïnvesteerd. Dat staat in 
de Begroting 2022 van het college van burgemeester 
en wethouders. U kunt de begroting lezen op 
amsterdam.nl/financien.

Nieuw in de begroting Het meeste geld 
gaat naar…

Amsterdam is hard geraakt door de  
gevolgen van de coronapandemie. De 
stad krabbelt langzaam op. Er zijn veel 
sectoren die hard geraakt zijn door de 
coronacrisis, bijvoorbeeld de creatieve 
sector. Hier is het herstel nog niet inge
zet. Tegelijkertijd neemt door de crisis  
de ongelijkheid in de stad toe. Daarom 
vindt het college van burgemeester en 
wet houders investeren nu van groot 
belang. 

Het is nodig voor een sociale, inclusieve, 
duurzame en economisch sterke stad. De 
coronacrisis heeft een negatief effect op 
de financiën van de gemeente. Maar toch 
presenteert het college een sluitende 
begroting, die onder aan de streep op nul 
eindigt. Dit betekent dat de schuld toe
neemt. Ook zet het college van B en W 

alles op alles om Amsterdam uit de crisis 
te investeren.

4 miljard tot 2025
Tot het jaar 2025 gaat het in totaal om  
4 miljard euro aan investeringen. Dit  
zijn investeringen in onder andere  
sport faciliteiten, speeltuinen, parken, 
jongerencentra, buurthuizen, scholen, 
kunst en cultuurvoorzieningen,  
infrastructuur, noodzakelijk onderhoud 
aan de stad, (in erfpacht uitgegeven) 
bouwgronden en de energietransitie  
(van fossiele naar duurzame energie).

De raad bepaalt
De Begroting 2022 wordt op 10 en  
11 november behandeld in de gemeente
raad. Dan bepaalt de gemeenteraad of  
de begroting wordt goedgekeurd.

Nieuws van het bestuur

Nieuwe wethouder

‘Meer betaalbare 
woningen en groen’ 

Jakob Wedemeijer is sinds  
6 oktober wethouder Wonen, 
Bouwen, Ontwikkelbuurten, 
Openbare Ruimte en Groen, 
Reiniging en Dierenwelzijn.

Wethouder Wedemeijer: “Het is een 
eer om mij nu als wethouder voor  
de hele stad in te mogen zetten. Ik 
heb zin om de komende maanden 
hard te werken aan meer betaalbare 
woningen en meer groen in de stad. 
2 onderwerpen die belangrijk zijn 
voor veel Amsterdammers en waar  
ik de komende tijd met hen, het  
college en de gemeenteraad mee 
aan de slag ga.”

Wedemeijer was hiervoor stadsdeel
bestuurder in Zuidoost. Ook is hij  
2 jaar wethouder geweest in 
Eindhoven, met de portefeuil
les Actieve stad, Diversiteit en 
Vergunningen. Daarvoor is hij 18 jaar 
advocaat geweest op het gebied  
van asiel en vreemdelingenrecht.

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.

werk als gevolg van de coronacrisis  
wordt volgend jaar 10,7 miljoen euro 
extra uitgetrokken. 

Ondernemers
Het college van burgemeester en wet
houders komt ook ondernemers tege
moet. Zij krijgen een lastenverlichting 
van 5,7 miljoen euro. Zij hoeven over 
2022 bijvoorbeeld geen terrassen
belasting te betalen. De invoering van  
de vermakelijkhedenretributie voor  
evenementen wordt uitgesteld tot 2023.

College investeert Amsterdam uit de crisis
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Van ’t Wout tuurt door zijn verrekijker 
naar de toppen van de bomen. Hij heeft 
zojuist zijn elektrische wagen gepar
keerd. “Kijk, een witte buizerd”, zegt  
hij verheugd. En even later: “Hoor je  
dat gepiep daar tussen de bomen? Dat is 
een buizerd die bedelt om eten.” Er is 
maar weinig wat hem ontgaat hier in  
het Schinkelbos, een relatief nieuw en  
onbekend stuk van het Amsterdamse 
Bos, ten zuiden van de A9. Officieel is  
dit al Aalsmeers grondgebied, maar het 
hele Amsterdamse Bos wordt beheerd 
door de gemeente Amsterdam. 

De natuur het werk laten doen 
“Daar gaan onze leasepony’s”, grapt  
Van ’t Wout. Hij wijst naar de 5 
Exmoorpony’s die langs de weg lopen. 
“Ze staan genetisch dicht bij de wilde 
paarden van vroeger. Samen met de 
Schotse Hooglanders begrazen ze het 
Schinkelbos. Zelf grijpen we zo weinig 
mogelijk in. Op deze manier krijg je veel 
natuurlijkere overgangen dan wanneer 
we zouden maaien. Dieren houden daar
van. Er ontstaat zo een grotere biodiver
siteit. Dat wil zeggen: meer verschillende 
soorten planten en dieren.” Behendig 
loopt hij tussen de kudde Hooglanders 
door die het pad blokkeren. “Bezoekers 
kunnen het beste 20 meter afstand  
houden, de dieren niet aanraken of  
voeren”, zegt hij. “Kijk eens wat grappig. 
Hier heeft een vos een keutel boven op 

Elk jaar bezoeken 6 miljoen mensen  
het Amsterdamse Bos. Ze komen er om  
te ontspannen, te sporten of van een 
evenement te genieten. Voor de regio  
is het bos een belangrijk natuurgebied. 
Boswachter Abe van ’t Wout zorgt er 
samen met zijn collega’s voor dat de 
natuur in topvorm blijft. De boswachters 
zijn de gastheren van het bos. Ze geven 
voorlichting aan bezoekers, houden 
toezicht en handhaven zonodig de regels. 

‘Je loopt hier in de longen van de stad’

een Hooglandervlaai gelegd als een soort 
van competitie.” Vragen aan een bos
wachter wat zijn lievelingsdier is, is een 
beetje hetzelfde als informeren bij ouders 
naar hun lievelingskind. Van ’t Wout kan 
wel 2 vogels noemen die hij interessant 
vindt door hun aparte gedrag: “De veld
uil en de klapekster. Die laatste legt  
bijvoorbeeld voedselvoorraden aan  
door zijn prooi op takken en struiken  
te prikken.” Hij laat op zijn telefoon  
een foto zien van een op een tak gespietst 
muisje. 

Laagvliegende vliegtuigen
Van ’t Wout komt uit een familie van 
boswachters en natuurbeschermers. 
Hoewel er in Nederland veel andere 
schitterende natuurgebieden zijn om in 
te werken, is hij erg gehecht aan ‘zijn’ 
Amsterdamse Bos. Tijdens zijn studie 
heeft hij er stage gelopen. “Ze vroegen 
me te solliciteren. Eerst begon ik als bos
beheerder maar nu ben ik al jaren bos
wachter, en doe van alles binnen het 
Amsterdamse Bos wat over natuur
beheer gaat. Wat ik zo bijzonder vind  
aan het werk hier, is het zoeken naar een 
goede balans: de balans tussen de stad en 
het groen, maar ook tussen het steeds 
grotere aantal bezoekers en het zo goed 

mogelijk zorgen voor de natuur. Een deel 
van het bos ligt onder de aanvliegroute 
van Schiphol en die vliegtuigen maken 
herrie. Zolang het lawaai vrij constant is, 
kan veel natuur in het Amsterdamse Bos 
daar best wel tegen. We zien ook dat  
dieren zich aanpassen aan de drukte. 
Zoals de wespendief, een roofvogel, die 
zich zo goed schuil kan houden, dat het 
me tijden duurt om hem te vinden.”

Bonte herfstkleuren
Van ’t Wout sluit zijn ronde af in een 
donker stuk loofbos aan de zuidkant van 
de grote speelweide. “Ook zo’n mooi 
voorbeeld van een plek waar we de 
natuur zijn gang laten gaan. We kijken 
hoe het bos zich ontwikkelt als we niks 
doen en gewoon wachten. Zo wordt de 
naam boswachter wel heel letterlijk”, 
lacht hij. “De herfst is een prachtige tijd 
in het bos. Er staan veel boomsoorten, 
waaronder Amerikaanse soorten, die 
prachtig verkleuren. Je kunt hier enorm 
goed ontspannen. Het Amsterdamse Bos 
is een echte zuurstoffabriek, je loopt  

hier in de ‘longen’ van de stad. Het is  
ook een ideaal medicijn tegen een vol 
hoofd. Een uurtje wandelen en je bent 
weer helemaal kalm. Iedereen is welkom 
om ervan te genieten, met respect voor 
elkaar en voor de natuur. We zijn ten
slotte allemaal van elkaar afhankelijk.”

Tentoonstelling 
Joodse  
werkkampen
Het Amsterdamse Bos is aangelegd 
als een werklozenproject in de jaren 
30 van de vorige eeuw. Die geschie
denis van het bos kennen veel 
Amsterdammers wel. Veel minder 
bekend is dat er in het bos tijdens de 
Tweede Wereldoorlog speciale werk
kampen waren voor Joodse mannen, 
die daar verplicht tewerk werden 
gesteld. Hun tragische geschiedenis 
wordt nu voor het eerst uitgebreid 
belicht in een tentoonstelling in de 
Boswinkel van het Amsterdamse 
Bos. De tentoon stelling is tot en met 
3 april 2022 gratis te bezoeken. 
amsterdamsebos.nl/
joodsewerkkampen

Interview

Boswachter Abe van ‘t Wout bij de Exmoorpony’s | Foto’s Edwin van Eis

‘Het bos een ideaal 
medicijn tegen  
een vol hoofd’

‘Zo wordt de naam 
bos -wachter wel  
heel letterlijk’

‘Een uurtje wandelen en je bent weer helemaal kalm’ 

Schotse Hooglanders begrazen het Schinkelbos
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‘Liever doen dan praten’

Jannekee Jansen op de Haar, uitvoerend directeur 
bij Jungle Amsterdam:

‘Zoveel mogelijk groene 
plekken’

Mahmoud Mohammed: “Ik ben aangesloten bij het 
Groenplatvorm Zuidoost. Dat zijn bewoners van 
Zuidoost die graag bezig zijn met groen en die samen 
kennis willen delen. We helpen mensen met informatie 
over groene projecten. Zo organiseren we allerlei activi
teiten, zoals fietstochten langs groene plekken en film
avonden. Daarnaast ondersteunen we graag groene 
ideeën van bewoners.”
 

De stad aanpassen aan een veranderend 
klimaat heet ‘klimaatadaptatie’. 
Amsterdam heeft voor de periode tot 
2050 plannen gemaakt om de stad  
aan te passen. Die kunt u lezen op 
amsterdam.nl/klimaatadaptatie. 

Grote schade
Als er niets gebeurt is er een groot risico 
op schade door extreem weer. Schade aan 
de stad, door ondergelopen straten of aan 
groen door hitte en droogte. Maar ook 
voor Amsterdammers en Amsterdamse 
dieren, die veel last kunnen hebben van 
extreme hitte. 

Zelf in actie komen
De plannen voor de komende jaren staan 
beschreven in een zogenoemde uit
voeringsagenda. In de uitvoeringagenda 
staan niet alleen concrete acties van de 

Het is de hoogste tijd voor actie. Het 
klimaat verandert en het weer wordt 
daardoor steeds extremer. Afgelopen 
zomer waren er op veel plekken in Europa 
extreme hoosbuien met overstromingen 
als gevolg. Amsterdam moet zich aan-
passen aan meer kans op water overlast 
door hevige regen en overstromingen.  
En aan heter en droger weer. 

Het hoofd koel en de voeten droog

gemeente. Amsterdammers worden ook 
aangemoedigd zelf in actie te komen. 
Geïnspireerd door de vele goede voor
beelden van klimaatprojecten die er al  
in de stad zijn. Want Amsterdam  
klimaatbestendig maken lukt het beste 
als bewoners, ondernemers, woning
bezitters en kennisinstellingen samen 
meedoen. Alleen zo houdt de stad het 
hoofd koel en de voeten droog. 

Beter omgaan met extreem weer
De komende jaren gaat Amsterdam  
nog harder aan de slag met oplossingen  
voor de volgende 4 weersextremen: 
hitte, droogte, wateroverlast en over
stromingen. Sommige oplossingen pak
ken meerdere problemen tegelijk aan: 
meer groen zorgt bijvoorbeeld voor 

betere water afvoer en houdt tegelijk  
de stad koeler. De Amsterdamse maat
regelen hebben invloed op alles wat 
wonen, werken en het bezoeken van 
Amsterdam prettig en waardevol maakt.

Slimmer met water
Een voorbeeld van een oplossing tegen 
wateroverlast is de betere opvang van 
regenwater; in de openbare ruimte, op 
daken en op privéterreinen. Zodat het 
regenwater gebruikt kan worden in 
droge perioden. U kunt dan denken aan: 
slimme blauwgroene daken, water
opvangende kunstgrassportvelden, 
groenstroken en gebouwen waar douche 
en regenwater wordt hergebruikt. 
Daarnaast werkt Amsterdam aan de 
herinrichting van pleinen, straten  

en buurten. Met aandacht voor koele 
plekken, groen en waterberging. Maar 
ook aan hele simpele oplossingen, zoals 
regentonnen in de Amsterdamse tuinen 
op schoolpleinen, waar tegels zoveel 
mogelijk hebben plaatsgemaakt voor 
groen. Op pagina 8 en 9 staan voor
beelden van wat er al in de stad gebeurt 
en wat u zelf kunt doen. 

Alles op alles
Amsterdam en de Amsterdammers 
moeten samen alles op alles zetten om 
de stad droog en koel te houden. Zo blijft 
Amsterdam ook in de toekomst een 
prettige stad om in te wonen, werken  
en om te bezoeken. 

Klimaat

Er zijn al veel Amsterdammers die werken aan een stad die klaar is voor het klimaat van de 
toekomst. 2 van hen vertellen over hun motivatie om zich in te zetten voor hun buurt en de stad.

Foto’s Edwin van Eis

“Samen met een vijftigtal bewoners hebben we een 
groenplan gemaakt voor hun buurt. Per straat hebben 
we gekeken wat er bijvoorbeeld vergroend kan worden. 
Samen hebben we geveltuintjes aangevraagd, zodat  
het regenwater makkelijker weg kan. We hebben in  
een binnentuin nu een eigen kwekerijtje zelfs. Het is 
belangrijk dat projecten kleinschalig beginnen, want 
verbinding is belangrijk voor het succes. Succesvolle 
projecten ‘exporteren’ we ondertussen naar andere 
buurten en steden. Belangrijk voor de verbinding is  
dat mensen makkelijk terecht kunnen. Ze kunnen  
binnenlopen voor een praatje, of iets uitzoeken in  
de weggeefgwinkel. Duurzaam werkt het best als  
het hand in hand gaat met sociaal.”
jungle.amsterdam

“Ik heb al lang zelf een moestuin. Ik verbouw mijn 
eigen groenten, ook pepers en kruiden uit mijn thuis
land Eritrea. Ik merk dat veel mensen in Zuidoost een 
moestuin willen. Ze willen graag zelf hun eigen eten 
verbouwen. Mensen die nog niet zo goed weten hoe  
ze een moestuin aanleggen, kunnen we daarbij helpen. 
In mijn eigen moestuin zorg ik niet alleen voor voedsel 
voor de mens, maar ook voor dieren. Zodat ook de 
vogels en bijen iets aan mijn tuin hebben. Al dat groen 
is goed voor mensen en helpt bij een veranderend  
klimaat. Het zorgt voor een goede afvoer van regen
water, en houdt de stad koel. De gemeente moedigt 
trouwens bewoners aan hun tegels uit de tuin te  
wippen, maar de gemeente is zelf de grootste tegel
bezitter van Amsterdam. Er valt in de openbare ruimte 
nog veel steen weg te halen. Laten we samen zoveel 
mogelijk groene plekken in de stad creëren.”

“Bij Jungle Amsterdam geven we onafhankelijk advies 
over duurzaamheid. Maar we dóén nog veel liever dan 
we praten. Het is nu vooral tijd voor actie. We hebben 
verschillende kleine projecten in de Dapperbuurt en 
Stadsdeel Oost. Het werk is ontzettend dankbaar, 
omdat we voornamelijk werken met Amsterdammers 
met weinig geld. Zij dragen relatief weinig bij aan de  
klimaatverandering, maar hebben wel zeer veel last van 
de gevolgen. Deze groep mensen wordt vaak vergeten. 
Nu de energie duurder wordt komt er langzaam aandacht 
voor ze. Wij helpen al veel langer. Met de fixbrigade  
bijvoorbeeld, om huizen energiezuiniger te maken.”
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Overal in de stad wordt gewerkt aan een klimaat-
bestendige omgeving. Dat zijn grote projecten  
in de wijken, en kleine aanpassingen op pleinen  
en in tuinen. Al deze maatregelen samen moeten  
ervoor zorgen dat Amsterdam ook in de toekomst  
beter bestand is tegen hitte, droogte, wateroverlast 
door hevige regenval en overstromingen.  
Zo houden Amsterdammers straks het hoofd koel,  
en de voeten droog. 
 
Kijk voor meer tips over wat u zelf kunt doen  
op rainproof.nl of nieuwamsterdamsklimaat.nl  
Of ga naar amsterdam.nl en zoek op ‘groene buurt’. 
Zoek voor subsidies op ‘groene subsidies’.

Amsterdam  
gaat voor  
droge voeten  
en een  
koel hoofd

Groen schoolplein in Venserpolder

 Zuidoost  Steeds meer scholen doen mee aan het groener maken van 
hun pleinen of het opvangen van regenwater. Dit najaar hebben ruim  
40 scholen zich aangemeld voor een gratis schoolbosje en regenton.
Het plein van basisschool De Schakel in Venserpolder bestond uit veel 
steen en weinig groen. Samen met leerlingen en buurtbewoners is  
een ontwerp gemaakt voor een nieuw plein. Het plein is groener en  
er zijn plekken om elkaar te ontmoeten. De leerlingen houden ook  
een schoolbos bij. Op een groen schoolplein is het zomers koeler en  
kan regenwater beter wegstromen.

Tegels eruit, groen erin 

Veel groen en minder tegels helpen uw tuin en de stad koeler te houden. 
Steen houdt namelijk warmte vast en geeft deze af aan de omgeving. Ook 
zorgt een groene tuin voor meer verschillende planten en dieren. Bij regen 
loopt in een groene tuin het water beter weg. Dat is goed voor u én de stad. 
In 2021 zijn tijdens het Nationaal Kampioenschap Tegelwippen meer dan 
170.000 tegels gewipt. Daarmee is Amsterdam ruim 2 voetbalvelden 
 groener geworden.

Nieuwe riolering en  
een betere waterafvoer 

 Zuid  Er wordt nog steeds hard gewerkt om de Rivierenbuurt klimaat
bestendig te maken. De buurt ligt laag, bij hevige regen kan dus water
overlast ontstaan. Bij langdurige droogte kan het grondwaterpeil juist  
te laag komen te staan. Op een aantal plekken wordt de rioolcapaciteit 
vergroot. Ook worden wadi’s aangelegd om de druk op de riolering te 
verminderen. In een wadi kan het water langzaam wegzakken en tegelijk 
opgeslagen blijven voor hete dagen. Samen met bewoners wordt de  
buurt groener gemaakt en er komt meer ondergrondse groeiruimte voor 
bomen. Ook loopt er een proef met waterdoorlatende bestrating.  
amsterdam.nl/projecten/ (zoek op Rivierenbuurt)

Foto Amsterdam Rainproof

Foto Marco Keyzer
Zon Regen Droogte Overstroming
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Wat u zelf 
kunt doen

Met vaak simpele  
dingen kunt u thuis 
ook zorgen dat u  
minder last hebt van 
extreme buien, hitte 
en droogte. Een paar 
tips op een rij: 

Schaduw
U kunt makkelijk voor 
schaduw zorgen door 
parasols of schaduw
doeken. Ook bomen 
en beplanting kunnen 
voor schaduw zorgen.

Tuin
Een groene (gevel)tuin 
is goed voor verkoeling 
en het vasthouden van 
water, wat weer helpt 
tijdens droge perioden. 
Vooral klimaatbesten
dige planten zorgen 
voor meer schaduw en 
kunnen beter tegen 
hitte. Zorg in uw 
tuin ook voor zoveel 
mogelijk groen. Of in 
ieder geval bestrating 
die water doorlaat. 
rainproof.nl/
wat-kan-ik-doen/tuin 

Het dak op
U kunt heel veel  
doen met uw dak.  
Een blauwgroen dak 
zorgt voor verkoeling. 
Dat kan in huis tot  
wel 7 graden schelen. 
Een blauwgroen dak 
houdt ook regenwa
ter vast. 
rainproof.nl/
wat-kan-ik-doen/dak

Vang regenwater op
Regenwater kunt u 
gebruiken om de  
planten in uw tuin of 
op uw balkon water  
te geven. En met een 
speciaal hergebruik
systeem zelfs voor uw 
wasmachine of de wc. 

Voorkom schade
Zorg dat uw dakgo
ten schoon blijven. 
Dat zorgt ervoor dat 
de kans op schade 
door extreme regen of 
overstroming veel  
kleiner wordt. Ook  
het waterdicht maken 
van kelders is een 
belangrijke stap om 
uw spullen veilig te 
houden en schade  
te voorkomen. 

Koelte
Doe bij hitte overdag 
uw ramen dicht en  
zet ze ’s nachts open. 
Dat zorgt voor  
verkoeling in huis.  
Net als rolluiken en 
een zonnescherm.
ggd.amsterdam.
nl/gezond-wonen/
hittetips

Rainproof experimenteren

 Nieuw-West  Stadsboerderij Osdorp heeft een deel van de boerderij 
bestempeld als Rainproof Proeftuin. Hier experimenteren buurtbewoners 
en vrijwilligers met simpele technieken om water te besparen, grond
water aan te vullen en het riool te ontlasten. De stadsboerderij wil graag 
regenwater gaan opvangen om te hergebruiken voor het besproeien van 
de biologische moestuin en het afspoelen van de oogst. 

Proef met zoutbestendige planten 

 Centrum  In de zomermaanden gebruikt de gemeente water uit de  
grachten voor het besproeien van planten. Dit water kan juist in warme 
periodes een verhoogd zoutgehalte bevatten, waar planten niet goed 
tegen kunnen. Het gras wordt geel, planten verdorren en de bomen  
verliezen vroeg hun bladeren. Op het Marineterrein loopt een proef 
waarin bewatering met brak water centraal staat. Het doel is om beplan
ting tijdens extreme droogte beter te kunnen onderhouden. Want  
beplanting is heel belangrijk. Bomen zorgen voor verkoeling en planten 
vormen een bron van biodiversiteit in de stad. 

De langste geveltuin 
van de Indische buurt

 Oost  In 2021 zijn  
er 1.000 geveltuinen  
bijgekomen in de stad. 
In de Indische Buurt  
is vorig jaar de langste 
geveltuin van de buurt 
aangelegd. De tuin 
loopt langs het  
ouderencomplex aan  
de Javastraat, 
Gorontale  s traat en 

Makassarstraat. Een geveltuin draagt bij aan een groener straatbeeld door 
een rij tegels te verwijderen langs de gevel aan de straatkant en hier een 
tuintje aan te leggen. Daarnaast kan het van de gevel afstromende regen
water de grond in. Buurtbewoners onderhouden zelf de geveltuin. Zo 
zorgt de tuin ook nog eens voor sociale contacten en gezelligheid.

100 groene plekken extra in de stad 

Voor 2023 komen er 100 extra groene plekken in de stad. Groen helpt  
bij het tegengaan van de negatieve effecten van teveel regen, droogte en 
hitte. Ook zorgt extra groen voor meer verschillende planten en dieren. 
De groene plekken worden zoveel mogelijk over de stadsdelen verdeeld. 
Dit maakt Amsterdam niet alleen klimaat bestendiger, maar levert de 
komende tientallen jaren ook veel extra werk op. Bekijk alle plekken op 
maps.amsterdam.nl/groenprojecten

Blauw-groene RESILIO daken  
op sociale huurwoningen

In 5 Amsterdamse buurten krijgen huurders van woningcorporaties  
de Key, de Alliantie en Stadgenoot een blauwgroen dak. Het gaat om  
de Oosterparkbuurt, Rivierenbuurt, Indische Buurt, Kattenburg en 
Slotermeer. Deze buurten zijn uitgekozen omdat ze een hoog risico  
hebben op wateroverlast en schade bij plensbuien. Bovendien zijn de 
daken aan vervanging toe. In totaal wordt er 10.000 vierkante meter  
slim, blauwgroen dak aangelegd. Blauwgroene daken hebben een groene  
laag met planten en een blauwe laag dat regenwater kan opvangen,  
vasthouden en loslaten als dat nodig is. De daken geven verkoeling aan  
de onderliggende woningen en het gaat wateroverlast tegen.  
resilio.amsterdam

Bouwen voor het klimaat van  
de toekomst 

 Oost  Centrumeiland op IJburg is een nieuw stuk land dat uitgroeit 
tot een groene en duurzame wijk.De komende jaren komen er in  
totaal zo’n 1.500 woningen. Het hele eiland wordt aangepast op het 
extremere weer van nu en in de toekomst. Het eiland is bolvormig, 
waardoor het hoogste punt op ruim 5 meter boven NAP ligt. Het 
regenwater kan makkelijk weglopen in de zandbodem. Dankzij het 
hoogteverschil zal het regenwater via stegen, goten en pleintjes  
een weg naar de groene plekken vinden en zich daar verzamelen.  
Een deel van de groenvakken wordt een wadi. In een wadi kan het 
water langzaam wegzakken en tegelijk opgeslagen blijven voor hete 
dagen. Van (toekomstige) huiseigenaren wordt verwacht dat zij  
ook bijdragen. Bijvoorbeeld door regenwater zelf op te vangen.
amsterdam.nl/centrumeiland

Foto Amsterdam Rainproof

Foto A2 Studio

Foto Amsterdam Rainproof

Foto Edwin van Eis

Foto Wieke Braat
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Op 14 januari 1960 kwam  
heel Tuindorp Oostzaan door 
een dijkdoorbraak onder  
water te staan. 10.000 mensen 
moesten wadend door het 
water de wijk ontvluchten.  
Hun huizen bleven maanden-
lang onbewoonbaar. 

‘Kleddernat ben ik op de postzakken gaan liggen’ 

Het was erg koud die ochtend. Op de 
daken van de huizen lag een laagje 
sneeuw. In de wijk reden geluidswagens 
van de politie rond om de mensen  
wakker te maken. Het gat in de dijk  
van Zijkanaal H was inmiddels tientallen 
meters lang. Eerder die ochtend bij 
toeval ontdekt door een bestuurder  
van een legertruck die op de dijk reed. 
Al het water van het zijkanaal van het 

Noordzeekanaal stroomde op volle 
kracht zo de 2,5 meter lager gelegen 
Noorder IJpolder in. Snel werden in 
een dichtbijgelegen boerderij alle  
hulpdiensten gealarmeerd. Om 11 uur 
’s ochtends stond het water al zo hoog 
dat men met bootjes door de wijk  
kon varen. Heel wat bewoners zijn  
met roeibootjes in veiligheid gebracht. 

Saamhorigheid
Wat veel inwoners vandaag de dag nog 
bijstaat is het grote gevoel van saam
horigheid in de tijd na de overstroming. 
De bewoners van Tuindorp Oostzaan 
vormen een hechte gemeenschap. 
Bewoner Ton van Baardwijk spreekt 
nog steeds over ‘het dorp’ als hij over 
de wijk vertelt. Hij was 14 jaar toen 
Tuindorp Oostzaan overstroomde.  
“Ik zat in die tijd op de ambachts
school. Toen ik opstond die ochtend 

zag ik uit het raam een zwarte vlek in 
de sneeuw. Toen ik wat beter keek, 
bleek het een boomstronk te zijn die 
meestroomde met het stijgende water. 
Mijn vader probeerde met zand nog 
een dijkje te maken voor de voordeur, 
maar het water steeg veel te snel. 
Uiteindelijk ben ik door het water heen 
gekomen en op de dijk geklommen. 
Daar kon ik meerijden met een post
wagen. Kleddernat ben ik op de post
zakken gaan liggen. Ik heb de hele dag 
nog lopen bibberen in een geleende 
pyjama.” Het duurde uiteindelijk 33 uur 
totdat het gat gedicht was. 

Een dikke laag blubber 
Sommige mensen weigerden hun huis 
te verlaten omdat ze bang waren voor 
plunderingen. Daar moest de politie 
aan te pas komen. Nog dezelfde dag 
kwamen 900 militairen om het dorp  
af te zetten met prikkeldraad en het  
te bewaken tegen diefstal en plun
deringen. Na 11 dagen was de hele  
dijk gerepareerd en het water weg
gepompt. Daarna moest de elektriciteit 

en de riolering nog in orde gemaakt 
worden. Toen begon de ellende  
eigenlijk pas. Alles zat onder een dikke 
laag blubber. Huisraad was beschadigd 
en vloerbedekking en behang konden 
worden weggegooid. “Het was  
15 jaar na de Tweede Wereldoorlog,  
de meeste mensen hadden net  
de boel een beetje op orde”, aldus  
Van Baardwijk. 

Wonen op een groot schip
De bewoners van het tuindorp moesten 
tijdelijk ergens anders worden onder
gebracht. Sommigen kwamen terecht 
in de jeugdherberg op de Kloveniers
burgwal, het gezin Van Baardwijk  
kwam tijdelijk op het passagierschip  
De Zuiderkruis aan de Javakade. “Dat 
was net vakantie voor mij”, besluit  
Van Baardwijk. “In die tijd ging men 
niet echt op vakantie. En nu zaten we 
op een groot schip waar we elke dag  
keurig eten voorgeschoteld kregen.  
Op het schip werkten veel Javanen,  
dat maakte het voor ons jeugd nog 
specialer. En ja, de meisjes natuurlijk.” 
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Door uit naastenliefde een kamer te ver
huren helpt u iemand die even geen thuis 
heeft en die niet terecht kan bij familie of 
vrienden. En het levert u een financieel 
extraatje op. Want de huurder betaalt 
natuurlijk huur. Voor alle voorwaarden 
en voordelen kunt u contact opnemen 
(zie kader). 

Extra tassen boodschappen
Bert van der Loo verhuurt een kamer aan 
Tijmen*: “We hebben er allebei wat aan: 
Tijmen heeft betaalbare woonruimte en 
ik hou er wat aan over. Ik leef van een  
uitkering, met het geld van de huur kan 
ik elke maand een paar extra tassen met 
boodschappen halen.”

Veel onrust
Tijmen: “Ik had nooit geldproblemen.  
Ik woonde op mezelf, maar altijd in 
onderhuur. Verhuurders maken dan al 

Wie thuis een kamer over heeft kan  
deze legaal verhuren aan een 
Amsterdammer die tijdelijk onderdak 
nodig heeft. Een jongere die wel op  
eigen benen wil staan, maar nog niet 
helemaal zelfstandig kan wonen. Of 
iemand die door verlies van werk of  
een scheiding even geen thuis heeft. 

‘Ik was niet op zoek naar gezelschap, maar het is wel gezellig’

Foto Richard Mouw

snel misbruik van de situatie. De huur 
werd regelmatig verhoogd zonder dat ik 
daar iets tegen kon doen. Toen ik aan een 
opleiding voor maatschappelijk werker 
begon, kon ik de huur niet meer betalen. 
Ik sliep bij vrienden en familie. Ik was er 
blij mee, maar het gaf veel onrust.”

Geen gezelschap, wel gezellig
“Voor ik me aanmeldde om een kamer  
te verhuren, heb ik goed gecheckt of ik 
geen problemen zou krijgen met mijn 
uitkering”, vertelt Van der Loo. “Daarna 

ging Onder de Pannen op zoek naar een 
geschikte kandidaat. Het moest voor mij 
ook goed voelen. Ik heb een paar keer  
nee gezegd bij een kandidaat, dat kan  
ook gewoon. Ik was niet op zoek naar 
gezelschap, maar het is wel gezellig om 
iemand in huis te hebben. En ik ben  
heel blij met Tijmen.”
 
Het goede moment
Doordat Tijmen onderdak heeft, heeft 
hij tijd en rust om zijn zaken op orde te 
brengen en op zoek te gaan naar een 

Wonen

eigen woning. Hij heeft een urgentie
verklaring voor een sociale huurwoning 
aangevraagd bij de gemeente. “Dat is 
bijna rond. In februari ben ik klaar met 
mijn opleiding. Als ik werk heb, kan ik 
een zelfstandige woonruimte huren. 
Onder de Pannen kwam voor mij precies 
op het goede moment.”

*de volledige naam van Tijmen is bekend 
bij de redactie
Lees meer op amsterdam.nl/nieuws 

Meer informatie en  
voorwaarden
Onder de Pannen en Stichting Kamers 
met aandacht werken met hun  
eigen voorwaarden en regels. Neem 
voor alle informatie contact op. 

Onder de Pannen
onderdepannen.nl. Bellen kan  
ook, naar 020 53 17 600. Of  
stuur een mail naar  
onderdepannen@deregenboog.org. 

Kamers met Aandacht
kamersmetaandacht.nl. Bellen  
kan ook, naar 06 1113 4685. Of  
stuur een mail naar  
info@kamersmetaandacht.nl.
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De aannemer begint in het zuiden  
(bij de Schollenbrug) aan de kant van  
de gebouwen. Daarna is de waterkant 
van de straat aan de beurt. Daarbij  
wordt vanaf roeivereniging De Hoop 
naar het zuiden toe gewerkt. Door  
op deze manier te werken blijft de 
Weesperzijde bereikbaar voor fietsers  
en voetgangers. Ook autoverkeer kan 
zoveel zoveel mogelijk in 1 richting  
rijden. Soms is het nodig om een deel 
van de weg af te sluiten. Ondergronds 
worden namelijk veel kabels en  
leidingen vervangen of vernieuwd. 

Auto te gast
De Weesperzijde wordt ingericht als 
fietsstraat, waarbij de auto te gast is. De 
Weesperzijde heeft nu 2 rijrichtingen 

Het stadsdeel werkt inmiddels een  
aantal jaar met gebiedsplannen. In het 
gebiedsplan staan de focusopgaven en  
de belangrijkste prioriteiten per gebied. 
De opgaven in een gebiedsplan functio
neren als een soort vliegwiel voor wat  
er echt nodig is in een buurt. Soms duurt 
het even om dat vliegwiel op gang  
te krijgen, maar uiteindelijk gaat het 
draaien en levert het resultaten op. 

Nieuwe netwerken
Resultaten zijn bijvoorbeeld zichtbaar  
in de integrale buurtaanpakken zoals in 
de Dapperbuurt, Betondorp en het 
Sumatra plantsoen. Daar zijn nieuwe net
werken ontstaan. Terwijl de projecten  
op straat soms nog moeten beginnen. 
Voor het thema Duurzaamheid zijn  
veel stappen vanuit de gebieden zelf 
gezet. En ook de opgave Veiligheid in 
OudOost loopt goed.

De werkzaamheden aan het zuidelijk deel van de Weesperzijde zijn gestart. 
Dat is het deel tussen de Schollenbrug en roeivereniging De Hoop. Dit werk 
is onderdeel van een grote opknapbeurt van de Weesperzijde.

Het stadsdeel bereidt zich voor op het gebiedsplan 2022. Het komend jaar 
wordt bijzonder omdat er een nieuw dagelijks bestuur komt.

Lekker wroeten in de aarde of een beetje onkruid wieden. Heerlijk ontspannend 
kan dat zijn. Als u geen tuin hebt of gewoon zin hebt in een praatje, kom dan 
eens naar de Buurttuin Oost Indisch Groen. Deze buurttuin aan de rand van het 
Flevopark bestaat inmiddels 10 jaar. 

Grote opknapbeurt Weesperzijde

Gebiedsplannen 2022  
in december vastgesteld

‘Van die oude vloer hebben 
we een dak gemaakt’

Impressie van de vernieuwde Weesperzijde

Nieuwbouw op de Kop Weespertrekvaart in Overamstel | Foto Edwin van Eis

voor de auto. Tijdens en na de her
inrichting wordt de Weesperzijde een 
eenrichtingsstraat van zuid naar noord 
tot en met de Burmanstraat. In sommige 
zijstraten verandert de rijrichting. 

Meer ruimte fietsers en voetgangers
In het voorlopig ontwerp voor het  
middendeel is meer ruimte voor fietsers 
en voetgangers. Er komt meer en beter 
groen. Het kruispunt Weesperzijde/
Ruyschstraat wordt beter en veiliger 
gemaakt. De openbare ruimte rond 
basisschool Pinksterbloem wordt  
ook verbeterd. De werkzaamheden  
voor het middendeel starten naar ver
wachting halverwege 2023, nadat de 
werkzaam heden in het zuidelijk deel 
zijn afgerond. 

Nieuwe focusopgaven
De meeste opgaven hebben langeter
mijndoelen en komen weer terug in de 
gebiedsplannen van 2022. Maar er zijn 
ook nieuwe focusopgaven. Op IJburg, 
Zeeburgereiland bijvoorbeeld ‘positief 
gebruik van bijzondere plekken’. In 
Watergraafsmeer is ‘Buurtverbinding 
ontwikkelgebieden’ een focusopgave. 
Daarbij gaat het niet meer alleen om 
Overamstel maar ook over Sciencepark 
en Amstelstation en omstreken. Een 
andere nieuwe focusopgave in Water
graafsmeer is ‘Sportpark Drieburg’.

Meer informatie
Het dagelijks bestuur van Oost stelt  
het gebiedsplan 2022 in december vast. 
Daarna komt de informatie te staan op 
amsterdam.nl/gebiedsplannen.

Verkeer

Gebiedsplan Groen

Eelco Baarda is verantwoordelijk voor  
de tuin. “Op woensdag en zaterdag is de 
tuin vanaf 15.00 uur open. Iedereen is 
welkom. We hebben een tuingroep en 
een kookclub. Mensen komen even langs, 
helpen mee in de tuin of brengen com
post. Sommige buurt bewoners vieren 
hier de verjaardag van hun kinderen.”

Winterklaar
“Als de tuin open is ben ik er aan het 
werk. De tuin aan het bijhouden. 
Onkruid wieden, nieuwe planten aan
planten, de binnengekomen compost 
verwerken. Binnenkort gaan we weer 
compost strooien en dit afdekken met 
een bladerdek. Dan kan de tuin weer 
goed de winter door.” 

Mededelingenbord
“Maar ook in de winter is de tuin open 
hoor. Mocht de tuin een keertje dicht zijn, 
dan staat dat bij de mededelingen bij de 
ingang. De komende tijd hebben we weer 
tijd voor projecten waar we anders niet 
aan toekomen. Binnenkort gaan we een 
kas bouwen.” 

Kookclub
“We hebben niet echt een eindtijd.  
Zeker op woensdag is de tuin vaak langer 
open. Dan heeft de kookclub iets gekookt 
en dat eten we dan samen op. Buurt
bewoners zijn van harte welkom. Er is 
een appgroep voor aanmeldingen.  
Zo weet de club voor hoeveel mensen  
zij moeten koken”, geeft Baarda aan. 

Vloer als dak
“Oh ja, misschien nog wel leuk om te 
zeggen dat we een bijzonder dak op de 
keuken hebben”, besluit Baarda. “We 
hadden eerst een dak van textiel. Maar na 
een paar stormen was dat weggewaaid. 
Toen een bewoner in de flat hiertegen
over z’n vloer had vervangen, hebben  
wij van die oude vloer een nieuw dak 
gemaakt. Heel duurzaam!”

Praktische informatie
Buurttuin Oost Indisch Groen is elke 
woensdag en zaterdag open vanaf  
15.00 uur. De tuin ligt aan de rand van 
het Flevopark tegenover de grote flat  
op de hoek Kramatweg/Insulindeweg.

Uitstel noordelijk deel Weesperzijde 
De herinrichting van het noordelijk deel 
van de Weesperzijde is uitgesteld. In het 
voorlopig ontwerp van het noordelijk deel 
is opgenomen dat 16 parkeerplekken weg 

gaan. Maar de parkeerdruk in de omlig
gende Swammerdambuurt is nu al te 
hoog. Daarom is besloten om de opknap
beurt van dit deel nog niet uit te voeren.
amsterdam.nl/weesperzijde 

Eelco Baarda onderhoudt de Buurttuin Oost Indisch Groen | Foto Jan Vonk
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Nieuws

De bijlmerbios

Het Bijlmerbios Film(t)huis opende begin oktober haar 
deuren. In een zaal die  aanvoelt als woonkamer krijgt u 
een koptelefoon om de voorstelling nog beter te kunnen 
volgen. 

Bezoeker Saskia Bosnie: “Het filmhuis is een aanwinst 
voor Zuidoost. Het kan een plek worden waar cultuur 
en educatie samenkomen. En een plek zijn waar de 
 verbinding tussen mensen en cultuur dieper wordt.  
De Bijlmerbios biedt bewoners de kans om met elkaar in 
gesprek te gaan, begrip voor elkaar te krijgen en elkaar te 
leren kennen. Ik zie graag films die bepaalde conflicten 
en spanningsvelden laten zien, want zo is de realiteit 
ook. De films die nu op het programma staan, zijn daar 
een goed voorbeeld van.”
bijlmerbios.com

Jacoba van Tongeren  
redde duizenden levens
Verzetsleider Jacoba van Tongeren is geëerd met een 
standbeeld. Van Tongeren leidde verzetsgroep Groep 
2000 en redde daarmee duizenden het leven. Ze was  
in 1944 en 1945 de enige vrouw binnen de top van het 
Amsterdamse verzet.

Het beeld staat op de hoek van de Van Walbeeckstraat  
en de Antillenstraat, schuin tegenover het huis waar  
Van Tongeren tijdens de oorlog woonde. 

Van Tongeren (19031967) gaf tussen 1940 en 1945 
 leiding aan Groep 2000. Deze  verzetsgroep bestond  
uit ongeveer 140 mannen en vrouwen. Van Tongeren 
bedacht een cijfercode voor de namen van de groeps
leden en onderduikers. De leden van de groep kenden 
alleen dat nummer van elkaar en niet de naam. 
Daardoor konden ze elkaar niet verraden. 

Nieuwe kindercommissie 
Noord
In de Kindercommissie Noord laten kinderen horen wat 
ze belangrijk vinden. Zij geven advies aan het dagelijks 
bestuur van het stadsdeel. Kinderen kunnen 1 jaar lid zijn 
van de commissie. Vanaf november 2021 gaat de nieuwe 
commissie aan de slag. 

De kindercommissie komt 11 keer per jaar samen om te 
praten over belangrijke onderwerpen. Deze onderwerpen 
kiezen ze zelf. Denk aan pesten, verkeersveiligheid, 
 discriminatie en racisme. 

Met de Kindercommissie krijgen kinderen de kans om 
hun mening te laten horen. Zij kunnen op deze manier 
ook spreken voor de kinderen uit hun wijk. Zo ervaren 
ze op jonge leeftijd dat er naar hen geluisterd wordt. 
amsterdam.nl/kindercommissienoord

32 bezoekers per vierkante 
meter in het Vondelpark
Op 1 november was het precies 25 jaar geleden dat het 
Vondelpark de status van rijksmonument kreeg.  
Daarom zijn er tot 3 december 2 exposities in het park. 
Bij de ingang Roemer Visscherstraat/Vondelkerk is een 
expositie over de geschiedenis van het park. In het hele 
park is ‘Kunst aan de Schinkel’ te zien. 

Elk jaar komen er rond de 15 miljoen mensen in het 
Vondelpark. Dat is bijna 32 bezoekers per vierkante 
meter. Ter vergelijking: in Central Park in New York is 
dit ongeveer 5 bezoekers per vierkante meter. 
Het Vondelpark werd tussen 1864 en 1877 aangelegd  
en heette  oorspronkelijk Het Nieuwe Park. In 1867 is 
het Vondelmonument geplaatst, waarna het de naam 
Vondelpark kreeg.

Zuidoost

Zuid

Nieuw-West

West

Noord

Berichten uit de andere stadsdelen

Foto Edwin van Eis

Gratis sporten voor vrouwen

Voor vrouwen in Slotervaart is er nu elke maandagochtend 
gratis sportles. 
Mirjam van Dinther is buurtsportcoach. In september  
is zij begonnen met gratis sportlessen voor vrouwen. 
“Sporten moet zoveel mogelijk een vaste plek in je leven 
krijgen. Het is belangrijk voor je gezondheid, maar ook 
voor je sociale leven. Ik weet dat er bij vrouwen veel 
behoefte is aan sportlessen, vanuit de moskee hoorde ik 
dat er vraag naar was. Bij de eerste les waren er meteen 
25 dames. We doen een uitgebreide warmingup en 
allemaal basis bootcamp oefeningen. Alle spieren komen 
aan bod.”

De sportlessen zijn gratis en toegankelijk voor alle 
 vrouwen in NieuwWest. 
amsterdam.nl/sport

Nieuwe marktboxen 
 Waterlooplein
Wie op deze donkere, koude avonden over het 
Waterlooplein loopt ziet het meteen. Er is iets bijzonders 
aan de nieuwe marktboxen. Behalve dat ze als opberg
ruimte dienen voor de marktondernemers, verlichten 
ze het plein in de avonduren… als lampionnetjes.

De marktboxen zijn aan de buitenzijde lichtdoorlatend. 
Het warme, gedempte licht is in de boxen aangebracht. 
Als de avond valt en het licht aangaat is het alsof de 
voorbijganger een inkijkje krijgt in een huiskamer. Met 
een beetje fantasie ruikt u rookworst en ziet u gezinnen 
MensErgerJeNiet spelen.

De daken bestaan uit een groen, glooiend landschap. 
Hier zijn bloemen en drinkbakjes voor vogels.

Centrum

Foto Mariet Dingemans Foto Sanne Couprie

Foto Hans Mooren

Foto Edwin van Eis

Kijk voor meer nieuws op amsterdam.nl/stadsdelen

Foto Richard Mouw
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Kijk voor alle informatie op de website 
amsterdam.nl/zorgverzekering. Als u 
daarna nog vragen hebt kunt u bellen 
met de gemeente op 020 252 6000.  
U kunt daar ook een informatiepakket 
aanvragen. Daarin zit een aanvraag
formulier en meer informatie. 

Alles gaat automatisch
Vanessa Grives maakt al 6 jaar gebruik 
van de collectieve zorgverzekering via  
de gemeente: “Door omstandigheden 
kwam ik na mijn scheiding in de bijstand 
terecht. Mijn klantmanager wees mij  
tijdens onze gesprekken op de verzeke
ring. Deze was eigenlijk heel makkelijk  
af te sluiten. Ik voldeed al aan de  
voorwaarden. Ik ben heel erg blij met 
deze verzekering, want ik heb er hele
maal geen omkijken naar. De kosten 
worden namelijk automatisch afge
schreven. Zo kun je ook geen schulden 
opbouwen.”

Geen verrassingen 
“Je bent hier goed verzekerd. Je krijgt 
korting op het tarief van de basis ver
zekering. Ik heb daardoor ook een aan
vullende verzekering kunnen nemen.  

Amsterdammers met een laag inkomen  
en weinig vermogen kunnen bij de 
gemeente een collectieve zorgverzekering 
aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer zij  
een uitkering ontvangen, of (parttime) 
werken en weinig verdienen. 

‘Ik ben goed verzekerd zonder zorgen’

Zo kom ik niet voor verrassingen te staan 
als mijn zoontje bijvoorbeeld straks  
een beugel nodig heeft. Als we zorg 
nodig hebben, weet ik dat we deze  
kunnen krijgen. Dat brengt rust.”

Aanvullende verzekering
Een basisverzekering is voor iedereen in 
Nederland verplicht. Een aanvullende 
verzekering mag, maar hoeft niet. Met 
een aanvullende verzekering krijgt u 
zorgkosten vergoed die niet in de basis
verzekering zitten. De goedkoopste  
aanvullende verzekering is gratis. 

Kinderen tot 18 jaar zijn altijd gratis  
meeverzekerd met hun ouders.

Tandarts tot 18 jaar gratis
Kinderen tot 18 jaar krijgen tandarts
kosten vergoed uit de basisverzekering. 
Ook betalen zij geen eigen risico voor 
tandartskosten. De kosten van een  
beugel (orthodontie) voor kinderen  
tot 18 jaar worden echter niet vergoed.  
Als u denkt dat uw kind een beugel moet, 
kan het slim zijn om een aanvullende 
verzekering die beugelkosten (deels) ver
goedt bij uw zorgverzekering te nemen.

Voorwaarden
Met de juiste zorgverzekering voor
komt u dat u teveel betaalt. Welke 
zorgverzekering het beste bij u past, 
hangt af van uw situatie. Kijk op 
gezondverzekerd.nl/amsterdam  
welk pakket het beste bij u past. Half 
november ontvangt u van uw zorg
verzekeraar een brief of email met  
de premie voor uw zorgverzekering  
in 2022. Overstappen van uw huidige  
verzekering naar een andere zorg
verzekering kan tot en met 31 december 
2021.

Vanaf 1 januari veranderen de regels van het Aanvullend Openbaar  
Vervoer (AOV). Alleen Amsterdammers met een beperking krijgen  
vanaf dan nog een AOV-Pas.

Minder kilometers en alleen nog voor 
 Amsterdammers met een beperking

Voor mensen die veel hulp nodig hebben 
hij het reizen (Transvision) verandert er 
niets. Mensen die weinig hulp nodig 
hebben bij vervoer (RMC) kunnen nog 
maximaal 1.500 kilometer per jaar reizen 
met de AOVpas. Zij krijgen automatisch 

75 werd, AOV aanvragen. Dat verandert 
nu. Als u na 1 januari 2022 75 jaar wordt, 
krijgt u alleen nog een pas als u een 
beperking hebt. 

Brief
Iedereen die in 2021 een AOVpas heeft 
en met RMC reist, krijgt een brief met 
alle informatie op een rij. Bel de Wmo 
Helpdesk als u vragen hebt. Het gratis 
telefoonnummer is 0800 0643. De Wmo 
helpdesk is bereikbaar van maandag tot 
en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.  
U kunt ook kijken op amsterdam.nl/aov 
of langsgaan bij het Sociaal Loket bij u  
in de buurt.

Niet meer betaalbaar
Het AOV is in de huidige vorm op de 
lange termijn niet meer betaalbaar voor 
de gemeente. Dat komt onder andere 
omdat er steeds meer Amsterdammers 
van 75 jaar en ouder zijn. En omdat  
ouderen steeds langer zelfstandig blijven 
wonen. Amsterdam wil daarom dat 
alleen mensen die er echt afhankelijk  
van zijn, gebruikmaken van het AOV.

OV-Coach
Voor Amsterdammers die hulp nodig 
hebben om te (leren) reizen met het 
openbaar vervoer is een OVcoach 
beschikbaar. Samen met de coach oefent 
u uw route. Vraag de gratis OVcoach  
aan via ov-coach.nl, bel 020 308 45 00 
(gratis) of mail naar ovcoach@meeaz.nl.

Dienstverlening

Werk, participatie en inkomen

Vanessa Grives: ‘Als we zorg nodig hebben, weet ik dat we deze kunnen krijgen’ | Foto Olivier Middendorp

Foto Edwin Van Eis

Stadspas

‘Wel zo gezellig’

Marinka Hukema is 33 jaar. Sinds  
2 jaar heeft ze een Stadspas. Door  
persoonlijke omstandigheden is 
zij afgekeurd. Ze heeft geen werk. 
Hukema: “Ik houd altijd in de gaten 
welke acties er zijn. Ik ga regelmatig 
zwemmen en ik heb een gratis  
abonnement bij de bibliotheek. 
En soms zijn er acties waarbij je  
gratis iemand mee mag nemen.  
Wel zo gezellig. Dan neem ik mijn 
moeder of een vriendin mee. Ik 
zou willen dat er meer aan huisdie
ren wordt gedacht. Bijvoorbeeld 
een tegoedbon voor een dierenwin
kel. Dan kan ik goedkoper een leuk 
speeltje of snoepjes kopen voor  
mijn hond.” | Foto Edwin van Eis

bericht als ze bijna 1.250 kilometer 
gereisd hebben. 

Alleen bij een beperking
Wie nu een AOVpas heeft, raakt hem 
niet kwijt. Voorheen kon iedereen die  
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Indische Buurt, Oostelijk Havengebied
 • Timorpleinbuurt:  
Jan Huppen 
tel.: 06 1330 1311 
email: jan.hup pen@am ster dam.nl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Economie in Dapperbuurt en Oostpoort:  
Carla Hayatmahomed  
tel.: 06 1208 5388 
email: c.hayatmahomed@amsterdam.nl 

Watergraafsmeer
 • Watergraafsmeer: 
Fred Scheepmake 
tel.: 06 1083 3154 
email: fred.scheepmaker@amsterdam.nl

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

 • Watergraafsmeer: 
Bassima van Leeuwaarde  
tel.: 06 2051 9315 
email:  
bas si ma vanleeuwaar de@am ster dam.nl

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

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

Onze gebiedsmakelaars in Oost

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

Stadsloket
Alleen op afspraak. Met ingang van  
1 maart zijn de openingstijden 
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, 
parkeren, Sociaal Loket, huwelijk,  
inzage documenten en voorbespreken 
vergunning. Maak een afspraak via  
amsterdam.nl/afspraak of bel 14 020, 
maandag tot en met vrijdag van  
8.00 tot 18.00 uur.

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

Bekendmakingen 
Voor bekendmakingen en kennis
gevingen van de laatste 8 weken.  
Over bijvoorbeeld vergunningen  
en ontheffingen, mede delingen  
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

Contactgegevens 

Samenwerken aan moestuinen
Wouter Stoeken: “Sinds een jaar of 10 kunnen bewoners, 
ondernemers en instellingen bij mij terecht met ideeën voor de 
buurt. Veel ideeën gaan over meer groen. Het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen (KIT) aan de Mauritskade heeft een grote 
binnentuin en veel kennis op het gebied van duurzaamheid. Door 
het KIT te koppelen aan initiatieven uit de buurt werken zij nu 
samen aan bijvoorbeeld moestuinen. Voor volle prullenbakken en 
losse stoeptegels kunt u helaas niet bij mij terecht. Bel dan naar 
14 020 of ga naar amsterdam.nl/mor.”

Wouter Stoeken
Gebiedsmakelaar Dapperbuurt en 

Weesperzijde in Oud-Oost

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.

Contact en informatie

Jaargang 8, nummer 5, november 2021
Amsterdam is een uitgave van de gemeente 
Amsterdam. In deze krant staat informatie van  
de gemeente Amsterdam. 
Bezoekadres: Amstel 1 
Postadres: Postbus 202, 1000 AE  Amsterdam 
Telefoon: 14 020 
Email: redactiekrant@amsterdam.nl 
amsterdam.nl/krant 

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

Verspreiding vindt plaats van maandag tot en met 
vrijdag.De krant wordt huis aan huis verspreid, 
ook bij brieven bussen met een JA of NEENEE
sticker omdat het om overheids informatie gaat.  
De volgende editie van Amsterdam verschijnt  
13 tot en met 17 december 2021.

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

So
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Amsterdam op Instagram

Throwback Thursday
Het is vandaag @fietsnaarjewerkdag.nl. 
Daarom deze speciale throwback 
 thursday naar fietsen door de jaren heen.
Fotograaf Harry Pot

De avond valt in ons mooie Mokum
Dank @simon.mascia, voor deze  
mooie foto!
Foto Simone Mascia

De beste stad
Wist je dat onze stad door lezers van het 
Britse Time Out magazine uitgeroepen 
is tot de beste stad van de wereld?  
Oké oké, op één na beste dan… 
Foto: Ernesto Schats

Colofon

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 

14 Amsterdam | november 2021

mailto:jan.huppen@amsterdam.nl
mailto:s.schoonhoven@amsterdam.nl
mailto:d.ronner@amsterdam.nl
mailto:eva.pas@amsterdam.nl
mailto:s.vissers@amsterdam.nl
mailto:m.mantel@amsterdam.nl
mailto:m.van.der.Hart@amsterdam.nl
mailto:adil.maftouhi@amsterdam.nl
mailto:j.van.Dalen@amsterdam.nl
mailto:w.stoeken@amsterdam.nl
mailto:e.varda@amsterdam.nl
mailto:stephany.veen@amsterdam.nl
mailto:c.hayatmahomed@amsterdam.nl
mailto:fred.scheepmaker@amsterdam.nl
mailto:s.oulad.youssef@amsterdam.nl
mailto:bas-si-ma-vanleeuwaar-de%40am-ster-dam.nl?subject=
mailto:Karien.Kooiman@amsterdam.nl
http://www.amsterdam.nl/buurten
http://amsterdam.nl/oost
http://facebook.com/stadsdeeloostamsterdam
http://amsterdam.nl/afspraak
http://amsterdam.nl/veelgevraagd
http://amsterdam.nl/bekendmakingen
http://meldingen.amsterdam.nl
http://amsterdam.nl/zorgenwoonoverlast
http://amsterdam.nl/sociaalloket
http://amsterdam.nl/afval
http://amsterdam.nl/mor
mailto:redactiekrant@amsterdam.nl
http://amsterdam.nl/krant
mailto:redactiekrant@amsterdam.nl
mailto:bezorging@amsterdam.nl
http://fietsnaarjewerkdag.nl
http://amsterdam.nl/nieuws
http://amsterdam.nl/nieuwsbrief


Het begon zo’n 6 jaar geleden op de  
Jaap Edenbaan. Nicolaï: “Ik schaats daar 
weleens en hoorde op een gegeven 
moment hoeveel restwarmte vrijkomt 
bij het koelen van de ijsbaan. Genoeg  
om 500 huizen te verwarmen. ‘Wat een 
verspilling’, dacht ik. Het idee dat ik  
daar iets mee moest doen, liet me niet 
meer los.” 

Gratis restwarmte
“Zeker toen ik het datacentrum op het 
Amsterdam Science Park (Equinix) 
sprak. Bij het koelen van hun computers 
komt genoeg restwarmte vrij voor 5.000 
woningen. Een warmtepomp moet deze 
warmte nog iets verhogen zodat het 
warm genoeg is om deze woningen te 
verwarmen en van warm water te voor
zien. Equinix bood aan om de rest
warmte gratis beschikbaar te stellen voor 
het warmtenet. Toen hebben we met ons 
vieren energiecoöperatie MeerEnergie 
opgericht. Een buurtcoöperatie zonder 

De caravan staat bij goed weer van donder
dag tot en met zaterdag tussen 14.00 en 
18.00 uur op het Krugerplein. Regel matig 

Ardine Nicolaï is de drijvende kracht achter MeerEnergie, een 
buurtcoöperatie met ruim 800 leden. Deze groep betrokken bewoners 
werkt aan een eigen warmtenet in Middenmeer. Dit doet MeerEnergie 
samen met datacentrum Equinix, infra-bedrijf Firan en de gemeente. 

Bij Karima’s caravan kunt u terecht voor koffie en een praatje. Ook zijn er creatieve 
activiteiten voor jong en oud. De witte caravan met stoeltjes is inmiddels niet meer  
weg te denken van het Krugerplein.

‘Hoe meer mensen meedoen, hoe goedkoper het wordt’

‘De caravan is voor iedereen’

Ardine Nicolaï: ‘Bewoners in Middenmeer kunnen zich aansluiten bij MeerEnergie’

Noud Verhave en Nagla el Sayed in gesprek met buurtbewoners op het Krugerplein

Groot onderhoud
Amsterdam volgt de Europese klimaatafspraken: in 2040 is elke woning en  
elk gebouw in Amsterdam aardgasvrij en wordt het verwarmd door een  
duurzaam energiesysteem. In 2019 is een motie van GroenLinks aangenomen  
om tegelijk met het groot onderhoud in Middenmeer een warmtenet aan te 
leggen. Dat werk gaat in januari starten. Op het warmtenet worden 5.000  
huizen aangesloten. Het is nog niet bekend wie uiteindelijk de warmte mag 
gaan leveren.

Middenmeer

Krugerplein

Heb je wel geld, dan betaal je wat meer. 
En zo is de caravan voor iedereen.”

Verstandig genieten
“De afgelopen maanden hebben we  
een aantal keren muziekoptredens en 
presentaties gehad. Op een gegeven 
moment gaf Afrogrooves een concert 
van zeker 3 kwartier. Allemaal mensen 
stonden op het plein te dansen en te 
genieten. Op afstand van elkaar. Echt 
fantastisch dat dit zo gebeurt.”

Voor en door de buurt
“In het najaar komt er nog een concert en 
op 21 december vindt hier het deelritueel 
Transvaal plaats. In een zee van kaarsen 
vieren we dan het samenleven in de 
Transvaalbuurt. 2022 willen we goed 
starten met een nieuwjaarsborrel voor  
en door de buurt op 8 januari.” Karima’s 
caravan wordt mede mogelijk gemaakt 
door stadsdeel Oost en ondernemers  
uit de buurt. 

‘Vergeet nooit te dromen’
Een enorme lampionplant kronkelt sinds deze zomer langs de 38 meter hoge, 
gitzwarte schoorsteenpijp van het OLVG locatie Oost. Het kunstwerk  
‘Vergeet nooit te dromen’ van de Amsterdamse kunstenaar Iris Le Rütte stal 
meteen al veel harten bij de patiënten.

De keuze voor de oranje lampionplant, officieel ‘Physalis’ (wat ‘blaas’ betekent),  
is niet toevallig. Le Rütte: “De lampionplant heeft een prachtige stralend oranje 
geneeskrachtige vrucht. Deze vrucht werd lang geleden al tegen allerlei klachten 
gebruikt en wordt nu ingezet voor de ontwikkeling van medicijnen tegen kanker. 
Daarnaast doen de tere lampionnen denken aan licht en natuur.”
Het project is een initiatief van Le Rütte en oudkinderarts Robert van Andel.  
Het aluminium plaatmateriaal is met de nodige vakmanschap meegebogen met 
de ronding van de schoorsteen. Nu is de laatste bout aangedraaid en slingert  
de lampionplant veilig en weelderig om de pijp van het OLVG. 
Le Rütte maakte eerder een reeks van 78 silhouetten van dieren voor de ramen 
van de kinderafdeling op locatie Oost. Ze hoopt dat ook dit nieuwe werk een  
verrijking is en dat de kijkers zich beter gaan voelen, en nooit zullen vergeten  
te dromen. Al is het maar een beetje.
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Foto Richard Mouw

Foto Pascal Scheurwater

Foto Richard Mouw

winstoogmerk. We hebben 6 jaar lang  
al het werk vrijwillig gedaan.”

Mede-eigenaar warmtenet
Buurtbewoners kunnen zich aansluiten 
bij MeerEnergie en zo medeeigenaar 
worden van het warmtenet. Hoe meer 
mensen meedoen, hoe goedkoper het 
voor iedereen wordt en hoe groter de 
kans dat dit project slaagt. “We moeten 
bewijzen dat we een volwaardig  
energiebedrijf zijn”, geeft Nicolaï aan. 
“En daarvoor is het nodig om te weten 
met hoeveel mensen we zijn. Bewoners  
kunnen nu nog geen contract afsluiten, 
want dat is er nog niet. Maar ze kunnen 
wel lid worden. Zowel huiseigenaren als 
huurders kunnen lid worden. De leden 
van MeerEnergie gaan straks meebepalen 
of zij straks overstappen op een onaf
hankelijk warmtenet zonder winstoog
merk of warmte af gaan nemen van  
een commerciële grote aanbieder.” 
meerenergie.nl

zijn er muziekoptredens en workshops. 
Zoals een hoepeldisco, een fotospeurtocht, 
schilderworkshop of een dansles.

Karima’s caravan
Noud Verhave van Moving Arts Project  
is een van de initiatiefnemers: “Al voor 
corona wilden Els Nederlof, Nagla el 
Sayed en ik iets op de pleinen organi
seren waar mensen elkaar konden  
ontmoeten. Tijdens corona werd die 
behoefte alleen maar duidelijker. Buiten 
konden mensen elkaar nog wel op een 
veilige manier ontmoeten. Zo ontstond 
het idee van een mobiele kiosk. We 
hebben trekker ‘Karima’ en we vonden 
een caravan met deurtjes die we hebben 
opgeknapt. Zo ontstond Karima’s  
caravan. Een clubje vrijwilligers uit  
de buurt helpt mee.” 

Caravan voor iedereen
“Na de start half mei ging het al snel 
lopen. Hapjes en drankjes gaan op basis 
van donaties. Als je geen geld hebt hoef  
je niks te betalen. Zoals daklozen,  
ongedocumenteerde vluchtelingen of 
mensen die leven op de armoedegrens. 
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“Dit moet erin”, zegt Weusten een paar 
keer. “Wat wij hier doen, bestaat alleen 
maar dankzij het grote enthousiasme van 
Betondorpers, vrijwillige medewerkers 
en de organisaties waar we mee samen
werken.” Zijn aandeel in alle activiteiten 
is denken, plannen en organiseren en 
mensen bij elkaar brengen. 

Brink Terrasje
Zijn eigen voortuin is ook een ontmoe
tingsplaats voor wie maar langs komt. 
Bijvoorbeeld buurjongen Ilias (11) met 
een citroengeranium in zijn handen: 
“We kweken zelf plantjes en ik deel  
die uit aan wie ze maar hebben wil in  

de buurt. Citroengeranium is tegen  
de muggen voor op je slaapkamer.” 
Weusten vult aan dat Ilias en zijn jonge 
vrienden ook helpen met klusjes en 
speelgoed uitlenen aan kinderen. 
“Betondorp verjongt, er komen nieuwe 
gezinnen wonen. Dat mixt goed met  
de oudere Betondorpers. Onze activi
teiten zijn voor iedereen.”

Eugene Weusten zit in de zon voor  
zijn huis in Betondorp. Aan De Brink,  
het hart en de ziel van die buurt.  
Weusten en zijn levensgezel Naomi  
de Rooy maken daar deel van uit.  
Met Betondorp Live!, ‘De Brink  
op Zaterdag’ en Duurzaam Groen 
Betondorp zijn ze er diep geworteld.

‘Onze activiteiten zijn voor iedereen’

De voortuin van Eugène Weusten is een ontmoetingsplek voor wie langsloopt | Foto Kick Smeets

Betondorp Live! 
Dat is de naam waaronder alle activi
teiten georganiseerd worden. Maar het  
is ook een echt live muziekevent. “Tot 
corona organiseerden we in het Brinkhuis 
liveoptredens van muzikanten uit 
Amsterdam en daarbuiten. De zaal was 
altijd vol. Als alle coronaperikelen voor
bij zijn, gaan we daar natuurlijk weer  
van alles organiseren.” 

De Brink op Zaterdag
“In juli, augustus en september is er elke 
zaterdagmiddag het buitenevenement 
‘De Brink op Zaterdag’. Organisaties  
uit de wijk staan er, we doen kinderspel
letjes en activiteiten voor alle leeftijden,  
er is eten en drinken en livemuziek. 
Allemaal gratis, behalve natuurlijk het 
eten en drinken,” zegt Weusten. Hij 
schat dat er bij droog weer honderden 
mensen langskomen. “In de zomer van 

2022 is diversiteit ons centrale thema. 
Diversiteit in afkomst, culturele achter
grond en geaardheid: Betondorp in  
Alle Kleuren.”

Ontmoetingsplek
“Namens andere buurtbewoners heb ik 
gepleit voor een markt op de Brink. Daar 
is de gemeente mee aan de slag gegaan. 
Nu zijn er 6 standplaatsen voor markt
kramen. We doen ons best om hier ook 
een fijne ontmoetingsplek van te maken.”

Plukken en eten
Weusten en zijn partner weten veel  
van kruiden en planten. “Wij proberen 
hier vooral inheemse soorten te kweken.  
Met de buurtkinderen verzamelen we 
zaden en kweken daar weer planten  
van. Die geven we weg.” In 2017 zijn  
er via Duurzaam Groen 45 eetbare 
bessen struiken in de wijk geplant. 

Binnenkort komen daar dankzij het 
stadsdeel nog zo’n 20 appel, peren  
en pruimenbomen bij. “Zo leren  
kinderen fruit kennen en planten  
onderscheiden.” Voor zijn eigen deur 
staan 11 verschillende bessensoorten 
waar je via een kruipdoorsluipdoor 
paadje langs loopt. 

Oost begroot
Van de 8 plannen die Betondorp 
indiende in 2020, werden er maar liefst  
3 beloond. “Dat zegt iets over de sfeer  
en spirit in de buurt. Met het geld voor  
‘De Brink op Zaterdag’ hebben wij  
praktische spullen gekocht zoals stoelen, 
tafels, marktkramen en een podiumtent. 
Die spullen lenen we ook uit aan andere 
organisaties in de wijk. Als die maar  
geen winst maken”, zegt Weusten. 

Bijzondere Amsterdammer

Het gerenoveerde Amstelstation

Anne Mae kwam vanmorgen voor het eerst in de hal 
van station Amstel en is nu weer onderweg naar huis. 
Ze draait even in het rond om de hal in zich op te 
nemen. “De open ruimtes spreken me erg aan. Er is  
veel glas gebruikt. Deze hal is een goede plek om elkaar 
te ontmoeten. De faciliteiten vind ik ook goed. Oh,  
en daar in de hoek staat een piano! Dat is ook leuk.”

Ji Hun Park uit Korea woont nu 1 jaar in Nederland.  
Hij is van Utrecht onderweg naar zijn werk in de 
Wibautstraat. Hij brengt veel tijd op het station door  
en zit er graag op een bankje. “Ik vind het een mooie 
mix van kunst en muziek. Ik houd van de schilderingen. 
Normaal zijn stations niet zo’n fijne plek om te zijn, 
maar dit station bevalt me.”

Vera Beemster woont in de Spaarndammerbuurt  
en komt regelmatig op station Amstel omdat haar 
vriend in Oost woont. “Ik vind de hal erg overzich
telijk geworden. Het ziet er binnen en buiten veel 
beter uit nu. Vroeger vond ik het station om eerlijk  
te zijn een beetje een oud krot, mag ik dat zeggen?  
Je kunt nu goed overstappen. Ik vind het fijn dat er 
een cafetaria is en het infoloket is ook handig.”

‘Goede plek  
voor ontmoeting’

‘Mooie mix van kunst  
en muziek’

‘Je kunt nu goed  
overstappen’

De renovatie van de stationshal van het Amstelstation is klaar. De hal is zoveel mogelijk teruggebracht naar de 
oorspronkelijke staat. De muurschilderingen van Peter Alma en versieringen zijn weer zichtbaar. Alle winkels zijn aan  
de binnen- en buitenkant gerenoveerd en hebben nieuwe puien gekregen. Het is een fijne stationshal geworden,  
waar het prettig verblijven is voor bewoners, passanten en reizigers.
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‘In 2022 is diversiteit 
ons thema: Betondorp 
in Alle Kleuren.’
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