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Verkiezingsdebat
Wonen: 17 februari
De gemeenteraads- en deelraadsverkiezingen
zijn op 7 maart. Dit keer is Wonen een 
belangrijk onderwerp voor de hurende
Amsterdammers (78 procent). Het woningte-
kort wordt steeds groter en er dreigen forse
huurverhogingen en huurliberalisaties door
de plannen van minister Dekker. De Huurders-
vereniging Amsterdam organiseert daarom op
17 januari van 16.00-18.30 uur een verkie-
zingsdebat over: Wonen!

Na een korte inleiding van de Huurders-
vereniging Amsterdam geven de lijsttrekkers
van de Amsterdamse politiek ieder een korte
uiteenzetting van hun standpunten. Aan de
hand van enkele gedurfde stellingen debatte-
ren de lijsttrekkers, onderling en met het pu-
bliek. Een panel van deskundigen toetst de uit-
spraken van de politici aan de realiteit. 
Deelnemers zijn Lodewijk Asscher (PvdA),
Maarten Poelgeest (GroenLinks), Ivan Manuel
(D66), Hester Maij (CDA), Remine Alberts (SP),
Laetitia Griffith (VVD) – onder voorbehoud, en
Jupijn Haffmans (AA/DG) Locatie: Akantes,
Nieuwe Herengracht 95. Toegang gratis.

Voor meer informatie Huurdersvereniging
Amsterdam, tel. 6206882
info@huudersvereniging-amsterdam.nl
www.huurdersvereniging-amsterdam.nl

Huurdersvereniging Amsterdam steunt Stadig

Uw volgende huurwoning wordt
waarschijnlijk onbetaalbaar!

Hans van Harten betoogt ook dat deze nieuwe,
‘wat hogere’ maximale huren alleen bij nieuwe
huurders gevraagd kan worden, dat dit nu
vaak ook al kan en alleen maar meer wordt.
Wij weten ook dat verhuurders nu al de maxi-
male huur vragen. Juist daarom maken wij ons,
net als Stadig, zorgen over wat er dadelijk met
de huur gaat gebeuren. Dat particulieren nu al
meestal 100 procent van het maximale vragen,
is bekend. Maar dat corporaties dat ook steeds
vaker doen, mag ook wel eens in de krant.

‘Grote Beweging’
Dat Dekker volgens van Harten onder politieke
druk is bezweken en slechts 6 procent kan libe-
raliseren, klopt niet: zes procent is meer dan de
toegezegde vijf procent. Nog belangrijker is,
dat in 2008 of 2010 van de huren 25 procent
kan worden geliberaliseerd, waarbij nog
steeds niet duidelijk is of zittende huurders
zullen worden beschermd.
Natuurlijk heeft Van Harten volledig gelijk als
hij schrijft dat door gelijktijdig een heffing op
verhuurders in te voeren, dit de corporaties
veel geld gaat kosten. Geld, dat ook besteed
zou kunnen worden aan maar liefst 750 nieu-
we sociale huurwoningen per jaar.
De Amsterdamse woningcorporaties hoeven
echter niet te klagen, zij hebben bergen boter
op hun hoofd. Juist zij hebben via hun bran-
chevereniging Aedes gepleit voor meer vrij-
heid in het huurbeleid, in ruil voor een bijdra-
ge aan de huursubsidie (nu resp. heffingsbij-
drage en huurtoeslag genoemd). Dat was de
kern van hun eigen plan met de naam ‘De
Grote Beweging’. Om dit te compenseren
moeten de huren nog meer omhoog en dat
gaat natuurlijk het makkelijkst in gebieden
waar de marktdruk erg groot is. 
De stelling van Hans van Harten dat het te
vroeg is voor doemscenario’s willen wij dan
ook omdraaien. Het is bijna te laat voor doem-
scenario’s.

Léon Vlasblom
Huurdersvereniging Amsterdam
Nieuwezijds Voorburgwal 32,  tel 6206882
www.huurdersvereniging-amsterdam.nl
e-mail: info@huurdersvereniging-amsterdam.nl

Die berekeningen tonen aan dat, als de plan-
nen van minister Dekker onverkort doorgaan,
de nieuwe maximale huren van huurwoningen
in Amsterdam met gemiddeld 60 euro per
maand stijgen. Van Harten heeft het in dit ver-
band over een ‘wat hogere huurstijging’.
Daarbij varieert deze ‘wat hogere’ stijging van
gemiddeld 9 euro in Noord tot 120 euro in
Zuid. En het is juist dit effect dat Stadig – vol-
gens de Huurdersvereniging Amsterdam 
terecht – doet vrezen dat de kloof tussen arm
en rijk in de stad zich ook spoedig geografisch

zal aftekenen. Want het betekent ook dat juist
in de stadsdelen waar al de minste sociale
huurwoningen zijn, nu de meeste gelegenheid
ontstaat voor liberalisatie: het vrijgeven van de
huren. Een ander gevolg is dat mensen blijven
zitten waar ze nu wonen, verhuizen betekent
immers een forse huurverhoging, waarbij som-
mige buurten ontoegankelijk lijken te worden
voor mensen met lage en middeninkomens. In
geval van woningnood moeten we niet de
huren willen vrijgeven.

Er wordt in de media de afgelopen weken veel gediscussieerd over de plannen 
van minister Dekker. In een ingezonden stuk in Het Parool van 30 januari jl. stelt 
Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, 
dat het te vroeg is voor doemscenario’s over tweedeling in de stad. Hij reageert 
daarmee op de berekeningen van wethouder Wonen, Duco Stadig.

Berichten uit de Westelijke Binnenstad
Dit blad is de gecombineerde voortzetting

van de Jordaankrant (sinds 1973) én
Wijkkrant de Gouden Reael (sinds 1950) 

De nieuwbouwplannen voor het Haarlemmer-
plein dreigen vertraagd te worden. Een 
buurtbewoner die al lange tijd bezig is met
een bezwaarprocedure tegen het bestem-
mingsplan Haarlemmerplein, heeft op het
laatste moment bij de Raad van State een
verzoek tot schorsing van het bestemmings-
plan ingediend. Over dat verzoek tot schor-
sing moet eerst in februari een zitting gehou-
den worden. In de loop van maart zal hier-
over een uitspraak komen. 

Mocht de schorsing worden toegewezen, dan
levert dat een flinke vertraging op. Een half
jaar later volgt dan de zitting van de bodem-
procedure. Mocht de bezwaarmaker (gedeel-
telijk) in het gelijk gesteld worden, dan moet
een gedeelte van het bestemmingsplan over-
gedaan worden, wat een vertraging van nog

eens een jaar kan betekenen. Als het verzoek
om schorsing wordt afgewezen blijft de vertra-
ging beperkt en zal, aldus stadsdeel Centrum,
in het tweede kwartaal van dit jaar alsnog de
eerste paal geslagen kunnen worden.
Veel buurtbewoners, die hoopten op de lang-
verwachte nieuwbouw op het plein, voelen
zich op hun beurt in hun (buurt-)belang ge-
schaad en zullen actie ondernemen bij de Raad
van State.
De bezwaren van de indiener van het schor-
singsverzoek betreffen waarschijnlijk de groot-
te van de geplande parkeergarage onder het
gebouw. Op een uitnodiging van de redactie
van Jordaan&GoudenReael om zijn bezwaren
in deze krant toe te lichten, wenste de be-
zwaarmaker niet in te gaan.

Dick van der Heijden

Vertraging dreigt 
voor Haarlemmerplein

Open Ateliers
Jordaan 2006
Tijdens de Pinksterdagen op 3, 4 en 5 juni
2006 vindt de tweejaarlijkse Open Ateliers
Jordaan plaats. Deze laagdrempelige en altijd
goed bezochte, professionele kunstmanifesta-
tie wil het directe contact tussen publiek en
kunstenaars bevorderen. 

Er doen zeventig kunstenaars uit alle discipli-
nes van de beeldende kunsten mee; van schil-
ders tot beeldhouwers en van (digitale) foto-
grafen tot keramisten. Beginnende kunste-
naars openen hun ateliers evenals hun ervaren
collega’s. Het publiek heeft de mogelijkheid
om direct in het atelier van de kunstenaar
werk te bekijken en eventueel te kopen. 

Als extra attractie zullen in een aantal ateliers
optredens worden verzorgd en zal er dit jaar
ook samenwerking plaatsvinden met andere
culturele organisaties. Mogelijk wordt er 
ook aandacht besteed aan Rembrandt; onze
voorganger heeft zijn laatste jaren in de
Jordaan gewoond (Rozengracht) en gewerkt
(Bloemgracht). De Open Ateliers Jordaan is
een belangrijke manifestatie waar een groot,
divers, Amsterdams en buitenstads en buiten-
lands publiek op afkomt. Men kan genieten
van origineel werk van kunstenaars, hun 
ateliers, Amsterdam en de Jordaan.

Frans Salman, coördinator Open Ateliers
Jordaan, f.salman@chello.nl

Minister 
in Claverhuis
De Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan
(BOJ) was diep teleurgesteld toen voor de
derde maal het bezoek van minister Dekker op
het laatste moment werd afgezegd. De minis-
ter had beloofd op 8 februari vragen van ou-
deren te beantwoorden in het Claverhuis. 
Tot onze vreugde kunnen wij melden dat het
bezoek van de minister toch doorgaat, en ge-
pland is voor maandag 20 februari om 19.30 uur.

Buurtcentrum Claverhuis, Elandsgracht 70 

‘Mens en dier nog steeds samen onderweg’
Deze foto-expositie gaat over de verschillende ‘functies’ van het dier voor de mens. 
Er worden werken gepresenteerd van fotograaf en milieudeskundige Guus Geurts. 
Hij maakte deze opnamen op zijn reizen naar tal van Aziatische landen en naar de VS.
Buurtgenoot Guus Geurts wil niet alleen informeren, maar ook aandacht vragen voor 
de biodiversiteit en de culturele waarden in niet-Westerse gebieden. Beide dreigen 
ten onder te gaan in de actuele neoliberale tsunami. Een voorbeeld: op Sumatra dreigt 
de orang-oetan te verdwijnen door uitbreiding van de palmolieplantages. 

Galerie De Opsteker, Noorderstraat 61, tel 638 69 04 Info@opsteker.nl www.opsteker.nl 

Wer jetzt kein Haus hat…
Onzekerheid, doemscenario’s, paniek zelfs.
Steeds feller wordt de discussie rond de plannen
van minister Dekker. In deze krant komen 
voor- en tegenstanders aan het woord 2, 4, 7

Bloopers van de deelraadsfracties
Blunders, wapenfeiten en goede voornemens.
Nog een paar weken en we gaan naar de stem-
bus. Hoe denken de politieke partijen zelf over
hun prestaties van de afgelopen vier jaren? 7

Minister Sybilla Dekker
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drijfs-, studio- en atelierwoningen met een
goed mix van wonen en werk. Dit zal een sti-
mulans zijn voor de creatieve sector van de-
sign, mode, industriële productontwikkeling
enz. Interessante werkgelegenheid die beter
aansluit bij de binnenstad dan de verdwenen
grote kantoren. Ook kan in deze gebouwen
ruimte gemaakt worden voor de door de ge-
meente gewild kapitaalkrachtige bewoners,
zonder dat dat ten koste gaat van de huidige
bewoners van de binnenstad. 

Winkels onder woningen. Er wordt veel geld
gestoken in het weer bewoonbaar maken van
woningen boven de winkels in het citywinkel-
gebied, zodat het ‘s avonds daar niet zo’n
dooie boel is. Met minder energie en geld kun-
nen winkels en kleine werkruimtes onder wo-
ningen behouden blijven. Veel van de onder-
stukjes waar vroeger kleine bedrijfjes geves-
tigd waren, zijn verdwenen. De levendige
winkelstraten van de Jordaan verdwijnen
doordat de winkel gebruikt worden als wonin-
gen. Beter dan te streven naar het behoud van
grote kantoren kan de gemeente hier de socia-
le structuur van de binnenstad stimuleren. Bij
vernieuwbouw moet ook de werkruimte wor-
den gebouwd om nieuwe kleine bedrijvigheid
mogelijk te maken. Kleine bedrijvigheid die
kan uitgroeien en zo een economische kraam-
kamer is.

Straatmanagers. Bij de herinrichting van de
Haarlemmerstraat en -dijk heeft de door de
gemeente aangestelde straatmanager een be-
langrijke rol gespeeld. Zij zorgde voor een
goede communicatie tussen winkeliers en be-
woners. Dit systeem wordt nu ook in andere
wijken toegepast. De binnenstad heeft naast
het citywinkelgebied, met de winkelketens die
je overal vindt, de kleinere winkelstraten die
anders zijn. Deze winkelstraatjes maken de
binnenstad levendig. Bescherming van deze
functie in bestemmingsplannen en handha-
ving is noodzakelijk, maar een goede sociale
structuur beheert zichzelf. De taak van de
overheid ligt in het actief bevorderen van deze
structuren, met als voorbeeld de Haarlemmer-
straat en -dijk. Aansluiten dus bij de wensen
van winkeliers en bewoners.

De binnenstad geeft aan de hele regio een
grote meerwaarde. Amsterdam heeft een ge-
voelswaarde die voortkomt uit de historie en
de huidige binnenstad houdt historie levend.
Om dit, ook economisch belangrijke, Amster-
dam-gevoel te behouden mag er best geld en
energie gestoken worden niet alleen in het be-
houd van de bebouwing, maar ook in het be-
houd van de sociale structuur. 

Mierenhoop. Veel bewoners en bedrijven op
een klein stukje grond: 80.000 bewoners en
90.000 werkers op 800 hectare. En dan komen
daar dagelijks nog meer dan 100.000 bezoe-
kers bij. Alleen een economisch gebruik van de
ruimte, waarbij men zich te voet, per fiets of
met het openbaar vervoer verplaatst, maakt
deze mierenhoop leefbaar. Voor welzijn, socia-
le en culturele doeleinden moet extra geld uit-
gegeven worden. Maar naast deze steun moet
de overheid terughoudend zij, niet alles zelf
willen beheren. Daar is de overheid niet sterk
in, maar de mierenhoop wel.

Luud Schimmelpennink
Deelraadslid PvdA Amsterdam-Centrum

Bestaande kleine woningen wil  men tegen-
woordig vaak samenvoegen tot één grotere
gezinswoning. Maar na de verbouwing zijn
deze woningen zo duur geworden dat ze dat
gezinnen de huur niet kunnen opbrengen.
Dan worden ze verhuurd aan alleenstaanden

of tweeverdieners die zulke hoge huren wel
kunnen betalen. De gezinnen vertrekken dan
naar Almere of Purmerend waar ze voor het-
zelfde geld grotere huizen compleet met tuin
kunnen krijgen. 

Toch blijft de binnenstad aantrekkelijk.
Mensen die naar buiten zijn getrokken, komen
als de kinderen groot zijn vaak weer terug
naar de stad, of anders doen de kinderen dat
wel. Daarom moeten de kleine woningen van
de binnenstad behouden blijven. Dat is de
enige manier om die woningen betaalbaar te
houden. De binnenstad – en zeker de Jordaan
– is voor de liefhebber, voor mensen die bereid
zijn woonruimte op te offeren voor het plezier
van wonen in de binnenstad. 
Het samentrekken van woningen is een manier
om de oorspronkelijke bewoners te verdrijven
en de woningen in handen te brengen van ka-
pitaalkrachtige bewoners. Er is niets tegen ka-
pitaalkrachtige bewoners, maar voor hen zijn
in de binnenstad voldoende koopwoningen
beschikbaar. 

Iedereen praat nu over de creatieve stad. Als
ontwerper weet ik uit eigen ervaring hoe be-
langrijk de binnenstad voor creatieve proces-
sen is. Met zijn vele cafés, terrassen en restau-
rants levert de binnenstad een belangrijke bij-
drage aan de communicatie. De binnenstad is
de plaats om mensen te ontvangen en waar
mensen graag naartoe komen. Met zijn naar
inkomen en ervaring gemende bevolking is de
binnenstad de ideale behuizing voor de cre-
atieve stad. Ontmenging, de binnenstad als ex-
clusieve woonplaats voor de rijken, is dodelijk
voor de creatieve stad.

Veel grote kantoorgebouwen in de binnenstad
staan leeg. De overheid probeert krampachtig
deze kantoren te behouden en verbiedt het
omzetten naar woningen. Maar grote bedrij-
ven trekken naar de Zuid-as of gaan naar Zuid-
Oost en er komen geen andere grote bedrijven
of kantoren voor in de plaats. De leegstaande
gebouwen kunnen verbouwd worden tot be-

Sociale functies en sociale huren

Wonen en werken in 
de binnenstad

De huiseigenaar die eerder is opgepakt 
wegens illegale woningbemiddeling, is 
opnieuw veroordeeld wegens oplichten van
een huurder. De huurder stapte met steun 
van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag
met succes naar de rechter om het bedrag 
van € 7500,- aan sleutelgeld dat de huurder
ten onrechte aan deze woningbemiddelaar
moest betalen, terug te vorderen. 

Om de woning te kunnen huren moest de
huurder dit forse bedrag neerleggen. De rech-
ter oordeelde dat de bemiddelaar zich weder-
rechtelijk heeft willen verrijken en bepaalde
dat de huurder het geld terugkrijgt. In februari
2005 is de bemiddelaar bij de grootscheepse
actie ‘Siena’ tegen illegale woningbemidde-
lingsbureaus aangehouden. Bij een inval in het
kantoor van de bemiddelaar werd naast grote
sommen geld een vuurwapen aangetroffen.
Acht andere illegale bemiddelaars zijn ook van
hun bed gelicht. Illegale woningbemiddeling is
een lucratieve bezigheid die door een hardere
aanpak bestreden moet worden. Zodoende
kan voorkomen worden dat huurders ten
prooi vallen aan dit soort huiseigenaren.

Voor meer informatie: 
Marcel Suitela, projectleider Meldpunt
Ongewenst Verhuurgedrag,
Tel. 5230199 of 06 41726338. 
Of Advocatenkantoor Spaarndammerbuurt,
Marco Zweers, tel. 6868687. 

De stadsdelen Centrum en Westerpark heb-
ben het liggeld voor woonboten afgelopen
jaar met 20 procent verhoogd en in 2006 met
30 procent. Ondanks het feit dat het Bureau
Onderzoek en Statistiek vorige jaar tot de
conclusie kwam dat de woonlasten op met
name stalen schepen 3 procent hoger zijn dan
op de wal.

Een reactie van Eric Blauw van de Landelijke
Woonboten Organisatie: ‘Het stadsdeel houdt
er geen rekening mee dat een aantal posten
veel sneller zijn gestegen dan de inflatie, zoals
stookkosten, verzekering en werfkosten. Ook
het Beverprotocol, de zg. standaardverplaat-
sing, is voor verbetering vatbaar verklaard. Er
wordt nu een vast bedrag betaald aan de

bootbewoner voor de versleepkosten, het af-
en opbouwen van een steiger, het af- en aan-
sluiten van water, elektriciteit, kabel e.d.
Terwijl de kosten variëren, afhankelijk van het
hoogteverschil tussen boot en kade, en of men
dingen zelf kan aanleggen of niet, zoals bijv.
een alleenstaande moeder of oudere.’

Toenemende scheiding
Er zou een keuze kunnen zijn tussen twee mo-
gelijkheden: 1) Het standaardbedrag – met als
submogelijkheid dat bij overschrijding een ho-
gere vergoeding mogelijk is, maar dan wel met
inlevering van de hele papierwinkel. 2) De ge-
meente – die de verplaatsing dwingend oplegt
– verzorgt deze ook, zonder dat er geld aan de
bootbewoner uitgekeerd wordt. 

Hierbij merkt Erik Blauw op dat een bootbe-
woner géén recht heeft op huursubsidie, huur-
bescherming e.d. Kortom, stadsdeel Centrum
en Westerpark zijn door deze verhoging van
de precario medeverantwoordelijk voor de
toenemende scheiding tussen arm en rijk, die
in onze stad plaatsvindt, zowel op het water
als op de vaste wal.

Elly Pronk

Ook op de bijeenkomst in het Bethaniën-
klooster bleek dat de plannen van Dekker niet
te verdedigen zijn. Niet door Dekker zelf, en
niet door de overige liberale politici. Op een
vraag van ondergetekende of er nog wat dui-
delijkheid komt voor de mensen die een mo-
numentwoning huren, moest de minister het
antwoord schuldig blijven. Zij had toegezegd
eind 2005 ook voor hen die duidelijkheid te
scheppen. Gaan zij straks boven op de normale
huurverhoging ook nog eens de gevolgen on-
dervinden van een extra opslag van 30 procent
voor rijksmonumenten of wordt die regeling
afgeschaft? Ik wees erop dat het hier niet gaat
om monumentale grachtenpanden, maar op
monumenten van de volkshuisvesting die eind
19e eeuw nog voor de totstandkoming van de
Woningwet zijn gebouwd voor de laagste in-
komens en nodigde haar uit om die woningen
te komen bezichtigen. Op maandag 20 februari
komt zij naar onze buurt. Maar ze wilde niet
ingaan op mijn uitnodiging om dan een pas-
klaar antwoord te hebben. 
Wordt vervolgd.

Win Wassenaar, 
Huurdersvereniging Centrum

Illegale 
woning-
bemiddeling

Verhoging precario verjaagt 
lagere inkomens van het water

Minister Dekker
in Amsterdam
Op 23 januari jl. kwam minister Dekker 
haar beleid uitleggen op uitnodiging van haar
eigen partij, de VVD afdeling Amsterdam-
Centrum. De deelraadsfractie had zich een
week eerder geblameerd door een debat met
de overige politici in de commissie Bouwen en
Wonen op het laatste moment af te blazen. 

Bloemgracht 68-70, tel. 626 37 21

Fietsverhuur •• hijstouw & blok 

•• onderdelen •• sloten •• accessoires 

klaar-in-één-dag-reparatie-service 

officieel dealer van AZOR BIKE fietsen

HET WORDT WEER GAUW LENTE:

Banden, remmen, verlichting.
Wij zorgen ervoor dat ze 

in orde zijn!

Schimmelpennink aan het woord 
in Bethaniënklooster

Protesterend publiek voor Bethaniënklooster

020-626 44 36
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Er is Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht,
Moordrecht… allemaal even keurig, bij mijn
weten.
En dan Katendrecht; ik bedoel het bruisende,
wat verdachte Katendrecht van voor de oorlog. 
Met het pontje (logisch genaamd ‘Heen en
weer’) staken wij eerstejaarsstudenten over
van het belangrijke stuk Rotterdam – raad-
huis, groot spoorstation, hogeschool, hotels,
veel horeca, consulaten, deftige buurten,
bioscopen – naar de linker Maasoever. De reis
kostte drie cent, en voerde langs de Holland-
Amerikalijn waar soms iemand overstapte van
of naar een zeekasteel. 
Bij aankomst bereikten we een veelbesproken
gebied, misschien even beroemd in zeevaren-
de kringen als de Schiedamschedijk. 
Katendrecht, met zijn duffe naam, straalde
iets uit van wellust en mysterie. Het miste de
exotische fleur van een Chinatown als in San
Francisco, maar er waren wel Chinese restau-
rants: Tsong San Lao, ons vast eetadres met de
blonde, struise Sapi [?] als vrouw van de baas,
en Tsong Kok Low daar in de buurt – en ver-
moedelijk nog wel meer. Wat achteraf lag de
Delistraat, meen ik, met opiumkitten (van
horen zeggen). En iedereen wist dat er nogal
wat prostitutie heerste. Wij maakten daar
geen gebruik van, maar wel heb ik in een café
aldaar een bonenpikster gesproken, die in het
vak liefhebberde. Ze werkte in de bonenpik-
kerij van Van Nelle, waar de goede koffiebo-
nen van de slechte werden gescheiden. Die
vrouwen hadden een kwiek, getuigend lied.

Laat – de baas – de pest maar krijgen
Wij pikken van de week geen bonen meer
Laat – de baas – de pest maar krijgen
Wij pikken van de week niet meer
Wij. Wij. Wij zijn vrij 
Wij zijn de meiden van de bonenpikkerij

Na de maaltijd (fl. 0,75 voor een portie bami
of nasi goreng genoeg voor twee personen)
gingen we graag naar Walhalla. In die dans-
tent rustte een plateau op vier hoge palen, en
op dat plateau zat de muziek – een man of
vier. Veel sfeer. Lichte vrouwen. Uitheemse
bezoekers. Men kon er prachtig tango zien
dansen.

Voltooid verleden tijd.

DrsP

Abstract patroon van roestvrijstalen stroken

Het Gangenproject in 
de Willemsstraat
Over een geschikte locatie voor het Jordaanmuseum wordt grondig nagedacht.
Donderdagavond 16 februari houdt de Initiatiefgroep Jordaanmuseum een discussie-
avond in theater Het Perron, waarop de huisvestingsmogelijkheden voor het toekom-
stige museum worden besproken. Op deze avond vindt tevens de presentatie plaats
van het Gangenproject, een kunstzinnig plan van cultuurhistoricus Mieke Krijger en
architect Yuri Werner, dat voorziet in het aanbrengen van ‘roestvrijstalen plattegron-
den’ op de trottoirs van de Willemsstraat. Die plattegronden zijn projecties – schaal
1:10 – van de gangen die zich achter de gevellijnen van de Willemsstraat bevonden. 

De gangen in de Willemsstraat waren smal en
leidden naar achterhuizen waarvan elke
kamer door een volledig gezin werd bewoond.
Het kwam voor dat  een huis van vier etages
daar onderdak bood aan wel veertig personen.
Licht en lucht drongen er nauwelijks door. Het
waren deze mensonwaardige woontoestan-
den die aanleiding gaven  tot verschillende sa-
neringsgolven vanaf het midden van de 19de
eeuw. De Willemsstraat, toen nog de Gouds-
bloemgracht, kwam daarbij het eerst aan de

beurt. Van de 56 gangen die de Goudsbloem-
gracht in 1778 telde, zijn er in de huidige
Willemsstraat nog slechts zes over. 
Oudere Jordaanbewoners weten nog wel 
hoe het zit met de geschiedenis van die gan-
gen, maar intussen zijn hier hele nieuwe gene-
raties komen wonen, die minder bekend zijn
met het verleden van de buurt. Juist daarom
willen Krijger en Werner de sporen van dat
verleden in het hedendaagse straatbeeld zicht-
baar maken. 

Herprofilering
Architect Yuri Werner, van Japans-Duitse af-
komst, woont met man en drie zonen boven
haar studio in de Zuid-Jordaan. In 2003 stu-
deerde zij af aan de Academie voor
Bouwkunst, met een ontwerp voor een be-
drijfscomplex van kleine eenheden langs een
spiraalsgewijs oplopend pad. Het geheel
maakt van veraf een compacte indruk, maar
dichterbij blijkt het heel open van structuur te
zijn, zodat zich verrassende zichtlijnen voor-
doen. Zij kreeg voor dit ontwerp een eervolle
vermelding. Sindsdien werkt zij freelance als
architect, en doceert daarnaast bouwtechniek
aan de HTS. Vorig jaar stelde zij samen met de
Ondernemersvereniging Elandsgracht een
serie voorstellen op, om die veelbezochte win-
kelstraat publieksvriendelijker te maken. Titel
van het werkstuk: ‘Uitnodigend – Toegankelijk
– Herbergzaam’. Opvallend aan dit plan zijn de
vier ruime oversteekzones die tussen de par-
keerplaatsen op het middenstuk voor voetgan-
gers zijn vrijgehouden.
Over het Gangenproject zegt Werner: ‘De ge-
meente is toch al op veel plaatsen bezig met
herprofileren, dus als de Willemsstraat onder-
handen wordt genomen, is het financieel heel
aantrekkelijk daarmee tegelijk dit plan uit te
voeren. Het zou zelfs tot meer projecten van
deze aard kunnen leiden. In samenwerking

Wim Wandel 
1930-2005
Begin december overleed onze grote vriend,
grafisch ontwerper Wim Wandel. 
Hij was 75 jaar. Sinds het voorjaar van 2000
was hij nauw betrokken bij de vormgeving
van de Jordaankrant, en later bij buurtkrant
Jordaan&GoudenReael. Samen met ontwer-
per Jan Nanne ontwikkelde hij het stramien
voor onze krant. Wim wachtte altijd met enig
ongeduld de drukproef af, gretig als hij 
was om samen met Jan de laatste opmaak-
problemen op te lossen, of met een snelle
ingreep nog een stoutmoedige wending aan
de betreffende editie te geven. 

In de wereld van de typografie behoorde Wim
Wandel tot de groten. Afkomstig van het
Zeeuws-Vlaamse dorpje Schoondijke, kwam hij
begin jaren vijftig Amsterdam en studeerde
hier aan de Kunstnijverheidsschool, de huidige
Rietveld Academie. Hij kreeg les van legendari-
sche vormgevers als Gerrit Rietveld en A.C.
Copier. Na zijn studie ging hij als ontwerper
aan het werk bij het gerenommeerde Amster-
damse  reclamebureau Prad.  
Eind jaren zestig zette Wandel samen met
Wim T. Schippers de VPRO op stelten, maakte
de lettering voor de Fred Haché Show en Van

Oekels Discohoek. Daarnaast verzorgde hij de
typografie van belangrijke literaire werken.
Met ontwerper André van Lier werkte hij lange
tijd samen, onder de naam Design’Partners.
In de jaren tachtig zette hij de bibliofiele uit-
geverij Stichting Taal & Teken op en bracht een
serie bijzondere boekwerken uit van schrijvers
die geëerd werden met de P.C. Hooftprijs en de
Grote Prijs der Nederlandse Letteren. 

Wim Wandel was in zijn vak een bevlogen
man, in het dagelijks leven een uitgesproken
bohémien. Eigenschappen die vaak ten koste
gingen van zijn zakelijke belangen.
Uitbundige rijkdom en krappe tijden wisselden
elkaar af, maar op zijn gedrag had dat geen 
invloed. Wim scheen altijd in een feestelijke
stemming te zijn.  

In het kader van de stadsvernieuwing werd hij
vorig jaar – na veel tegensputteren – gedwon-
gen  te verhuizen van de Vijzelstraat naar de
Herenmarkt. Natuurlijk had hij oog voor het
stedenschoon in zijn nieuwe buurt, maar de
plotselinge stilte viel hem zwaar. Wim miste de
drukte van de trams en de auto’s voor zijn deur
en woonde nu veel verder weg van zijn gelief-
de sociëteit Arti et Amicitiae, waar hij at en
dronk en sprak met zijn vele vrienden. We zul-
len hem allemaal missen.

Astrid Brand

met een universiteit zouden we kaartonder-
zoek kunnen doen. Op elke plek doen zich an-
dere verwijzingen naar het verleden voor, en
die kunnen elk op een specifieke wijze worden
verwerkt. Dat leidt tot grotere afwisseling in
het stedelijk landschap.’ 
De roestvrijstalen plattegronden zullen op de
stoepen van de Willemsstraat een abstract pa-
troon vormen dat bij zonsondergang wordt
aangelicht. In het metaal zijn ronde kuiltjes aan-
gebracht. Elk kuiltje staat voor één woonka-
mer in de vroegere gang. Maar de kuiltjes doen
het ook prima als knikkerpotjes voor de jeugd.  

Discussieavond Initiatiefgroep Jordaan-
museum, presentatie Het Gangenproject
Theater Het Perron, Egelantiersstraat 128-130
16 februari 20 u, zaal open vanaf 19.30 u
Meer informatie tel 6244695

Hebt u de Zeppelin nog boven 
Amsterdam zien zweven?
Oudere buurtgenoten herinneren zich misschien nog hoe het grote, zilveren luchtschip
‘Graf Zeppeling’ in 1929 boven de stad vloog. In die dagen een ongekend schouwspel.
Buurtgenoot Adriaan Verhoef, die het zelf ook nog heeft meegemaakt, schreef een
boek over de Zeppelin. ‘Zeppelinbouwers’ wordt volgende week gepresenteerd in
Amsterdam. Meer informatie: www.adriaanverhoef.nl

De 1e
Bloemdwars
bloeit…
Voor wie het straatje nog niet kent is het
zeker een gemis, de 1e Bloemdwarsstraat,
met haar uiteenlopende winkeltjes, cafés en
galeries. De straat waarin Rembrandt ooit zijn
borrel heeft gedronken bij Café Chris, een van
de oudste cafés van Amsterdam, toeristen en
buurtbewoners samenkomen bij Coffeeshop
Paradox en voetballiefhebbers verzamelen bij
café De Gouden Florijn. Om de maag tevreden
te stellen is een echte ‘Jordaanbal’ bij Broodje
Mokum een aanrader. Moviestore ‘De Lach’
fleurt al sinds 1979 de straat op met haar
etalages vol licht en kleurrijke filmposters. 

Nieuwkomers zijn Orlova met prachtige na-
maakbonte spreien, kussens en plaids gevoerd
met stoffen uit verre landen en Barbara‘s
Paradise, een heus paradijsje waar men te-
rechtkan voor decoratieve cadeaus, meubels
en persoonlijk advies op het gebied van interi-
eur. Een eindje verder zit Architectenbureau
Spreeuwenberg in een door de beeldhouwer
Henk Spreeuwen-berg zelf ontworpen pand.
En wat is een Bloemstraat zonder bloemen-
winkel, bij Bloem en Zo, alles wat de naam al
verklapt. Tomdotcom doet de reparaties en
verkoop van nieuwe en tweedehands compu-
ters, in de stijl van een ouderwetse buurtwin-
kel. En ook om niet te missen, de Rive Gauche
van de Jordaan, waar o.a. Jan Sluijters en Isaac
Israels de muren sieren bij kunsthandel van
Dolf van Omme. Mocht U van al dit moois wil-
len bijkomen, kan dat bij Body Healing by
Ronen, een ideale plek om te ontspannen tij-
dens een heerlijke massage. Aan diversiteit en
originaliteit ontbreekt het zeker niet. Door het
enthousiasme van de ondernemers onderling
bloeit de 1e Bloemdwarsstraat op tot wéér een
gezellige winkelstraat in de Jordaan.

Marsha de Swaan

Fotomontage Gangenproject Willemsstraat
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Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is
er in Nederland een tekort aan woningen. Het
wordt tijd dat daar een einde aan komt.
Generaties zijn groot geworden met wachtlijs-
ten en voor een grote groep jongeren is er sim-
pelweg geen woning beschikbaar. Nu is de wo-
ningnood wel van karakter veranderd.
Woonden in menig huis in de jaren vijftig (van
de vorige eeuw) nog twee gezinnen, nu heb-
ben veel kinderen ouders die op verschillende
adressen wonen. De vraag naar woonruimte is
met de samenleving veranderd.

Marktpartijen
Ook het aanbod is veranderd. Er zijn veel meer
koopwoningen dan in 1950 en de diversiteit
aan woningen is groter dan ooit. Wie nu een
woning zoekt kan kiezen uit vrijstaande villa’s,
eengezinswoningen, appartementen, pen-
thouses, woonwagens en woonboten, service-
flats en wooninrichtingen. Die keuze wordt
voor een groot deel bepaald door wat iemand
ervoor overheeft. Het inkomen van de vragers
bepaalt op welk deel van de woningmarkt zij
terechtkunnen. Voor sommigen is de keuze be-
perkt. Criminelen en mentaal gehandicapten
worden opgesloten. Ook voor daklozen zijn er
opvanghuizen, voor chronisch zieken verzor-
gingstehuizen. De overgrote meerderheid van

de Nederlandse bevolking wordt echter voor
de huisvesting bediend door marktpartijen. 
Om haar ambitie waar te maken, is de minister
afhankelijk van anderen. Wel heeft ze een
aantal sturingsmiddelen in de vorm van wet-
ten en regels. Dekkers voorgangers hebben al
heel wat gesleuteld aan die regels, maar de
woningnood is er niet mee opgelost. Haar
plannen zijn zeker ambitieus, maar of ze sla-
gen is zeer de vraag.
Ten eerste wil Dekker de productie opvoeren.
Dat willen we allemaal. Maar de meningen
verschillen over wat voor soort woningen er
moeten worden bijgebouwd en waar die moe-
ten komen te staan. Ten tweede wil zij een wet
aangenomen krijgen die verhuurders met
meer dan 25 wooneenheden verplicht om mee
te betalen aan de uitgaven voor huurtoeslag.
Daarover is de discussie nauwelijks begonnen,
maar veel verhuurders staan er niet langs de
zijlijn te juichen en ook voor een grote groep
huurders die geen huurtoeslag krijgen is er
weinig reden om gerust te gaan slapen. En ten
derde wil zij het huurbeleid moderniseren.
Tegen dit laatste voornemen is de meeste kri-
tiek gekomen. Overal in het land verschijnen
affiches op de ramen van huurwoningen met
de teksten ‘Houd huren betaalbaar’ en ‘Stop
Dekker! Huurders niet vogelvrij’.

Gevolgen voor de huurders 
In Nederland zit nu 5 procent van alle huurwo-
ningen in de vrije sector. Hiervoor gelden geen
huurprijsplafonds en ook de huurverhogings-
percentages zijn vrij. Dekker wil die vrije sector
uitbreiden tot 25 procent. Per 1 juli zal daarom
20 procent van de huurwoningen in een over-
gangsregime terechtkomen. Het criterium
daarvoor is de hoogte van de WOZ-waarde. 
Voor de regio Amsterdam is die hoogte vastge-
steld op € 195.000. Alle huurwoningen met
een WOZ-waarde hoger dan dit bedrag kun-
nen bij nieuwe verhuur een huurprijs krijgen
die voorlopig nog wel aan een maximum is ge-
bonden, maar bij het halen van de regionale
productieaantallen in 2008 of 2010 worden die
huurprijsplafonds opgeheven. 
De zittende huurders van deze woningen krij-
gen huurverhogingen voor hun kiezen die

Demonstratie op de Dam: 8 april, 13.00 uur

Gaat Dekker 
de huurders uitroken?
Eind december kwam de minister met de uitwerking van haar plannen. Laten we
ons beperken tot de veranderingen per 1 juli dit jaar, want het jaar daarop is Dekker
geen minister meer en is haar partij, de VVD, naar de oppositiebanken verdreven.
Dat op zichzelf is een zegen voor het land, want het is ongezond dat een partij lang
op het regeringspluche zit. Na vele jaren liberalen op de portefeuille Volkshuisvesting
is het weer eens tijd voor een minister die weet wat dat woord betekent: zorgen
dat iedereen een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd heeft, voor een redelijke prijs.

jaarlijks oplopen. In de woorden van Dekker
mogen deze mensen zo ‘wennen aan markthu-
ren’. Als dat hun niet lukt, mogen ze van haar
omzien naar een andere woning. Dat zou een
koopwoning kunnen zijn of een goedkopere
huurwoning. Meer dan de helft van alle huur-
woningen in Amsterdam-Centrum heeft een
WOZ-waarde die hoger is dan € 195.000. 

Het tweede deel van de veranderingen per 
1 juli in het huurbeleid betreft het puntenstel-
sel. Tot en met 30 juni dit jaar worden er pun-
ten in rekening gebracht voor de woonvorm
en de woonomgeving en zijn er aftrekpunten
voor hinderlijke situaties. 
Op 1 juli vervallen deze punten en worden er
punten berekend voor de WOZ-waarde: per
€ 1000 wordt 0,17 punt in rekening gebracht.
Onderstaand lijstje geeft een idee van de ge-
volgen van deze wijziging. 
De zittende huurders kunnen dus, als ze in hun
papieren duiken en de WOZ-beschikking erbij

pakken, narekenen wat hun in juli te wachten
staat. Wie na 1 juli een andere woning wil
gaan huren, zal merken dat woningen in het
centrum van Amsterdam flink duurder zijn ge-
worden. 

Kiezers
We gaan de druk opvoeren om Dekkers plan-
nen tegen te houden. In Amsterdam hebben
we met de corporaties afgesproken dat vrijko-
mende huurwoningen niet allemaal voor
‘Dekkerprijzen’ worden aangeboden. Op deze
manier willen we de gevolgen van het plan
van de minister verzachten. Maar ons hoofd-
doel is en blijft om die plannen van tafel te
vegen. Daarvoor is druk op de politici in 
Den Haag nodig. Daarom komt er op zaterdag 
8 april een demonstratie op de Dam, aanvang
13.00 uur!!! 

De kiezers kunnen op 7 maart al duidelijk
maken welke partij een huurdersvriendelijk
standpunt innemen. In het comité Stop Dekker
werken de huurdersverenigingen in Amster-
dam samen met PvdA, Groen Links, Amster-
damAnders/deGroenen en de SP. Ook Bernard
Frank van Mokum Mobiel ’99 is fel tegenstan-
der van Dekker. VVD en D66 steunen Dekker,
terwijl het CDA zoals altijd twijfelt. 

De plannen van Dekker zijn nog tegen te hou-
den, en als dat onverhoopt niet lukt, sturen we
op zijn laatst in 2007 de bende van J.P. naar
huis bij de landelijke verkiezingen.

Huurdersvereniging Centrum strijdt voor 
betaalbare huurwoningen voor iedereen.
Versterk de vereniging: het lidmaatschap kost
€ 7,50 (met stadspas € 5,-). Donaties zijn wel-
kom op giro 9110448, en … kom ook in actie! 
Huurdersvereniging Centrum, tel. 6237272

Straat 1 2 3 4 5 6 7 8

Palmgracht 82 36 € 258 € 336 € 176.500 92 € 380 € 380 
1e Weteringdwarsstraat 72 39 € 294 € 294 € 216.500 94 € 389 € 428 
Lepelstraat 66 41 € 146 € 270 € 165.000 81 € 331 € 331 
Egelantiersgracht 92 42 € 369 € 380 € 196.000 109 € 457 € 503 
Huidekoperstraat 74 42 € 167 € 302 € 224.500 99 € 412 € 453  
Wagenstraat 75 44 € 168 € 306 € 221.000 106 € 443 € 487 
Palmstraat 77 45 € 230 € 314 € 189.500 97 € 403 € 403 
Langestraat 74 45 € 286 € 302 € 207.000 95 € 394 € 433  
Haarlemmerplein 71 48 € 131 € 290 € 199.500 125 € 528 € 581 
Rechtboomssloot 81 55 € 275 € 331 € 160.500 95 € 394 € 394 
Blauwburgwal 83 57 € 230 € 336 € 243.000 111 € 466 € 513 
Rozengracht 63 58 € 243 € 257 € 221.000 100 € 416 € 458 
Rozengracht 58 58 € 216 € 237 € 221.000 95 € 394 € 433 
3e Weteringdwarsstraat 137 65 € 232 € 582 € 267.000 169 € 726 € 799 
Rozengracht 142-3 101 72 € 342 € 421 € 239.500 141 € 600 € 660 
Plantage Parklaan 21-3 94 79 € 214 € 390 € 256.500 132 € 560 € 616 
Staalkade 5-1 110 81 € 267 € 461 € 361.500 156 € 672 € 739 

UITLEG CODES:
1 = aantal punten per 30 juni 2006 2 = aantal m2 vertrekken 3 = netto huurprijs 4 = maximale huurprijs tot 30 juni 2006
5 = WOZ-waarde (peildatum 2003) 6 = nieuw puntentotaal per 1 juli 2006 7 = nieuwe maximale huurprijs 
8 = nieuwe maximale huurprijs met 10% opslag (woningen met  een WOZ-waarde tussen € 195.000 en € 295.000)
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Beste bewoners
Jordaan-Zuid
De politie surveilleert regelmatig (on)opval-
lend in uw wijk ter voorkoming van onder
andere diefstal uit auto’s. Ondanks dat ge-
beurt het helaas nog steeds met enige regel-
maat, en, het kan ook u gebeuren!

Ik vraag u om preventief mee te werken. U kunt
dit doen door de volgende tips op te volgen:
Neem altijd de sleutel uit het contact als u
uitstapt, ook al is het maar voor even. 
Sluit de auto af.
Laat bij het verlaten van de auto altijd het
stuur in het stuurslot vallen.
Haal de radio (of het ‘frontje’) uit de auto.
Neem hem mee en verstop hem niet in de
auto.
Laat nooit kostbaarheden zoals camera, 
telefoon, koffer, autopapieren, geld, cheques
en creditcards in de auto achter.
Laat ook geen andere spullen, zoals een 
boodschappentas en kleding zichtbaar in 
de auto achter.
Laat zien dat u niets waardevols verbergt. 
Zet het dashboardkastje open. 
Heeft u een stationcar, dek een lege laad-
ruimte dan niet af.

U kunt eventueel een zogenaamde spiegel-
hanger in uw auto ophangen met de medede-
ling dat uw auto ‘leeg’ is. Deze felgele spiegel-
hangers kunt u gratis afhalen bij het politiebu-
reau Lijnbaansgracht. Tevens vraag ik u om
‘oplettend’ te zijn. Ziet u dat er in een auto
wordt ingebroken: onmiddelijk 1-1-2 bellen!
Ook vraag ik (met name hondenbezitters) als u
door de wijk loopt met name in de avonduren
‘een oogje in het zeil te houden’.
Ik hoop dat we op deze manier samen het aan-
tal autoinbraken kunnen reduceren.

Met vriendelijke groet, M. Engelander
Buurtregisseur Jordaan-Zuid
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plannen in kunnen dienen voor het ROC-ge-
bouw. De wethouder is ervan overtuigd dat
het gaat lukken om een koper te vinden die er
een bruisend cultuurgebouw van maakt. De
stadsdeelraad had niet meer het volle vertrou-
wen dat het dit keer wel goed gaat.
Om te voorkomen dat het in de toekomst weer
misloopt, heeft GroenLinks voorgesteld om de
hulp in te roepen van het projectmanagement-
bureau of de deskundigen van het grondbe-
drijf. Dit voorstel werd door de hele raad ge-
steund. Evenals het verzoek om de erfpacht-
voorwaarden ter toetsing weer aan de raad
voor te leggen.

De voorlopige verliezer is Atelier Sanne. Zij is al
geruime tijd de enige huurder in het gebouw
en probeert sinds twee jaar om zekerheid te
krijgen in het gebouw te kunnen blijven. Het is
onfatsoenlijk dat die zekerheid niet gegeven
kan worden. De deelraad wilde uiteindelijk die
garantie niet bieden. Het voorstel van
GroenLinks haalde het niet. De raad heeft wel
unaniem de wens uitgesproken dat Atelier
Sanne kan blijven en in de begroting van 2006
is een bedrag vrijgemaakt voor een subsidie
voor huurgewenning.

Wat gaat er nu verder gebeuren? Op het mo-
ment van het verschijnen van deze krant,
weten we dat nog niet precies. De wethouder
is de erfpachtvoorwaarden aan het maken. Het
projectmanagementbureau steunt de aanpak.

Er komt een open inschrijving voor goede
plannen die financieel haalbaar zijn. De proce-
dure daarvoor moet nog bekend gemaakt
worden. Er zijn kopers op de kust, maar wie
dat zijn en wat ze met het ROC-gebouw gaan
doen? Geen idee. Zou het allemaal toch nog
goed komen?

Loes de Jong, fractie GroenLinks 
stadsdeel Amsterdam-Centrum
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Het hele jaar heeft wethouder Iping gepro-
beerd een hoofdhuurder voor het pand te vin-
den die een haalbaar exploitatieplan zou
maken. Eerst werd er een bureau ingehuurd
om de haalbaarheid te onderzoeken. Dat ad-
vies heeft maanden op het stadhuis gelegen
voor er iets gebeurde. In juni werd dan toch
een keuze gemaakt voor een huurder: het
Westerhuis, een samenwerkingsverband van
De Appel, Het Toneel Speelt en het Maurits
Binger Instituut. Aan hen was de taak om een
exploitatieplan te maken.

Initiatiefgroep
Intussen rezen de vragen in de buurt. Niemand
wist meer wat er met het pand ging gebeuren.
Er waren allerlei ideeën voor het gebruik van
het pand, maar die vonden geen oor bij het
stadsdeel. Atelier Sanne wist niet of ze in het
pand kon blijven. Er werd een initiatiefgroep
opgericht die als spreekbuis diende voor de be-
langstellenden en die de wethouder ging vol-
gen. Op tal van momenten werden vragen ge-
steld en werd de politiek wakker geschud.
Alles wees erop dat er grote problemen waren.
Al in de zomer haakte één van de drie partijen
af. Maar toen was iedereen op vakantie en
leek niemand zich er druk over te maken dat
het niet zou lukken. Lange tijd was er op het
stadhuis niemand die vragen kon beantwoor-
den en het Westerhuis was pas na de zomer
bereikbaar.
De wethouder bleef zeggen dat het allemaal
wel goed zou komen. Dat hield ze ook vol tij-
dens de bijeenkomst die de initiatiefgroep in
het najaar organiseerde. De initiatiefgroep
wilde duidelijkheid en had een discussie geor-
ganiseerd in het ROC-gebouw, dat inmiddels al
verbouwd werd. Buurtbewoners, deskundi-
gen, politici maakten zich zorgen over de
voortgang. Els Iping bleef optimistisch.
Voorstellen om een projectmanager aan te
stellen of om meer tijd te nemen voor de plan-
nen veegde ze van tafel. Het was niet nodig,
het zou wel goed komen.
Tot in december het bericht kwam, dat het niet
gelukt was en dat het pand in erfpacht zou
worden uitgegeven. Dat wil zeggen dat het
verkocht wordt onder de voorwaarde dat het
een pand wordt voor cultuur, een mix van dure
en goedkope ruimte met een functie voor de
buurt en plaats voor startende ondernemers.

Onfatsoenlijk
We zijn weer terug bij af. Er komt een open
procedure, waarin belangstellende kopers

Een jaar geleden heeft het stadsdeel het ROC-gebouw gekocht met de bedoeling er
een verzamelgebouw voor cultuur van te maken, met ruimte voor buurtinitiatieven
en voor een culturele impuls in de Jordaan. Zo’n kans doet zich niet vaak voor, dus
iedereen in de buurt en in de politiek was verguld met de aankoop. Wat er vervol-
gens gebeurde heeft het karakter van een somber vervolgverhaal.

Somber vervolgverhaal…

ROC-gebouw Westerstraat
weer in de verkoop

A D V O C A T E N K A N T O O R

Seegers & Lebouille

Met problemen op het gebied 
van huur van woon- en 
bedrijfsruimte, werk en ontslag, 
uitkeringen, verblijfs-
vergunningen, huwelijk 
en echtscheiding, 
letselschade en strafrecht 
kunt u bij ons terecht.

Juridisch advies uitsluitend 

na telefonische afspraak

A D V O C A T E N K A N T O O R

Seegers & Lebouille
Egelantiersgracht 576
1015 RR Amsterdam

tel.: 420 08 88, fax: 638 30 22
advocaten@seegers-lebouille.nl

U gaat stemmen op 7 maart. De besluiten van
de gemeenteraad en stadsdeelraad hebben
immers direct betekenis voor uw dagelijkse
wereld. U kunt stemmen op de partij waarvan
u vindt dat de standpunten het meest aanslui-
ten bij het algemeen belang en bij uw eigen
belangen. Als u níet stemt, is dit eigenlijk ook
een stem, een proteststem. 

U kunt raadsleden en wethouders bellen of
hen direct aanspreken. Wethouders hebben
spreekuur op maandag tussen 18.30 en 19.30
uur. U kunt zich aanmelden op tel. 552 4444.
De maximale spreektijd is 15 minuten en de
spreekuren zijn snel volgeboekt. Maar u kunt
de wethouders ook bellen op het stadhuis, bij-
voorbeeld via de griffie. En raadsleden kunt u
bereiken op hun privé-telefoonnummers, aar-
zel niet: zij zijn er voor u.

U kunt inspreken tijdens commissie- of raads-
vergaderingen of hoorzittingen. U kunt zich
tot 16.00 uur de dag voor de vergadering aan-
melden op tel. 552 4366; u heeft drie minuten
spreektijd.

U kunt een brief schrijven aan de raad of aan
de wethouder. Brieven komen op de eerstvol-
gende raadsagenda en worden steeds serieuzer
in de besluitvorming meegenomen.  
Het adres van de raad is: Stadsdeel Amsterdam
Centrum, t.a.v. de Griffie, Postbus 202, 1000 AE
Amsterdam, of: raadsgriffie@amsterdam.nl. 
Brieven aan de wethouder moeten worden ge-
richt aan: Stadsdeel Amsterdam Centrum, t.a.v.
het Dagelijks Bestuur, Postbus 202, 1000 AE
Amsterdam.

U kunt politieke partijen benaderen. Dit kan
ook als u niet lid bent van de partij of van plan
bent dit te worden. Politieke partijen organise-
ren regelmatig bijeenkomsten in de wijk. U
kunt ook de partijfractie bellen. 

U kunt thema-avonden bezoeken. De stads-
deelraad organiseert iedere maand een avond
waarop iedereen – ook niet-deskundigen of
niet direct betrokkenen – kan komen praten
over een bepaald onderwerp. De thema-avon-
den worden aangekondigd in het Amsterdams
Stadsblad. Behandelde thema‘s zijn onder
meer de begroting, drugsoverlast, armoede.

U kunt inspraakavonden of politieke cafés van
de wethouders bijwonen. Een voorstel tot een

ingrijpende verandering leggen de wethou-
ders eerst voor aan de buurtbewoners.
Voordat de raad het voorstel beoordeelt, kun-
nen op de inspraakavond de buurtbewoners
hun mening geven over de gevolgen die zij
voorzien als er bijvoorbeeld flink gebouwd of
opgeknapt gaat worden. Af en toe houden
wethouders ook een politiek café, gewoonlijk
over minder dringende zaken. De data en tijd-
stippen van inspraakavonden en politiek cafés
staan in het Amsterdams Stadsblad. 

U kunt een burgerinitiatief nemen. Met een
burgerinitiatief kunt u vier dingen doen: een
raadsbesluit wijzigen, een raadsbesluit onge-
daan maken, uw eigen onderwerp op de agen-
da van de stadsdeelraad zetten en, als u uw zin
niet krijgt, een referendum starten. Over het
burgerinitiatief is informatie verkrijgbaar bij
de stadsdeelsecretaris (tel. 552 4457), of de
raadsgriffie (tel. 552 4366). Een burgerinitiatief
vergt een lange adem, want er moeten veel
procedurele stappen worden gezet, maar het
kan de moeite waard zijn.

U kunt zich verenigen tot een belangengroep.
Als u een overtuigend plan heeft om het 
welzijn in de buurt te verhogen, of u bent het
niet eens met de plannen van het stadsdeel, of
met het feit dat het stadsdeel geen plannen
heeft, dan hoeft u de bovenstaande acht 
manieren om de politiek te beïnvloeden niet
alléén uit te voeren. U kunt aan uw buren vra-
gen wat hun mening is en uw krachten bunde-
len. Lobbyen door een officiële belangen-
vereniging wekt indruk.

U kunt de pers bellen. Wanneer u van mening
bent dat er sprake is van een grove schending
van het algemeen belang, bereikt u over het
algemeen het meest wanneer u de lokale pers
benadert. Een officieel persbericht naar bij-
voorbeeld het Stadsblad is niet nodig, een
korte uitleg van de situatie is voldoende.

Let op! In de Stadsdeelfolder Zeven manieren
staat dat u voor meer informatie op het inter-
net kunt kijken op: www.stadsdeelcentrum.nl,
onder het kopje ‘politiek en organisatie’. Dit is
onjuist. U moet klikken op ‘stadsdeelbestuur’
en dan in de kolom die rechts verschijnt op
‘Uw invloed uitoefenen’.

Redactie Jordaan&GoudenReael

Slechts zeven manieren?

10 maal invloed van burger
op politiek
De stadsdeelraad Amsterdam-Centrum heeft voor u een mooi overzicht gemaakt
van ‘Zeven manieren om invloed te hebben op de politiek’. U kunt de folder afhalen
bij de informatiebalie op het stadsdeelkantoor, u kunt op internet kijken en u kunt
de raadsgriffie bellen, telefoon 552 4366. En tenslotte kunt u dit artikel lezen, want
u heeft meer invloed dan het stadsdeel denkt. 
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Russisch-orthodoxe diensten
In de Tichelkerk aan de Lijnbaansgracht kunt
u een Russisch-orthodoxe dienst bijwonen.
Deze parochie bestaat in Amsterdam al lange
tijd. Reeds in de 17de eeuw bevond zich aan
de Nieuwezijds Voorburgwal een Russisch-
orthodoxe kapel. Het interieur van de kerk 
is aangepast aan eisen van de orthodoxe 
eredienst. Biechtstoelen en banken zijn verwij-
derd, de verhoging van de altaarruimte in het
koor is ongedaan gemaakt. Tussen het drie-
beukige schip van kerk en altaarruimte staat
nu een lage scheidingswand met iconen. 
Elke zaterdag om 17.30 u en ’s zondags om
10.30 u is wordt er een dienst gehouden – 
het 1ste en 3de weekend van elke maand
voornamelijk in het Slavisch, het 2de en 4de
weekend voornamelijk in het Nederlands. 
Voor meer informatie: www.orthodox.nl

Discussie in ROC-gebouw 9 oktober 2005
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AA/DG
Het splitsen van panden en verkopen van
huurwoningen moet worden stopgezet ten
gunste van maximaal behoud van sociale
huurwoningen. Huurdersondersteuning moet
worden uitgebreid, nieuwbouw moet reke-
ning houden met alternatieve woonvormen
zoals woongroepen; leegstand moet hard
worden aangepakt.

Door meer ruimte aan fietsers en voetgangers
te geven en het gebruik van openbaar vervoer
stimuleren kan de komende jaren de automo-
biliteit met een verdere 15 procent worden
verlaagd. In de prijs van parkeervergunnin-
gen moet een gratis OV kaart inbegrepen zijn,
zodat mensen niet de auto maar de tram
nemen als ze binnen de stad zich verplaatsen.
Meer autovrije dagen – uiteindelijk een auto-
vrije stad –  en geen parkeerfonds.

Amsterdam Anders/De Groenen is voorstander
van de verruiming van de openingstijden voor
de horeca (zie ook ons vorige verkiezingspro-
gramma Amsterdam Centrum). Bij een derge-
lijke uitbreiding hoort ook aansluitend goed
openbaar vervoer in de nachturen. Het OV-
nachtnet dient te worden uitgebreid

CDA
Reserveer bij nieuwbouw maximaal twintig
procent voor sociale woningbouw, te verdelen
over de gehele stad.
Vereenvoudig de regelgeving voor het samen-
voegen van sociale huurwoningen tot een
nieuw gerenoveerd appartement.
Stimuleer de verkoop en splitsing van huur-
woningen.

Het verkeer dient, als grootste vervuiler, te
worden teruggedrongen. Let bij de beoorde-
ling van het parkeerbeleid op of deze de
luchtvervuiling kunnen terugdringen. Verkeer
is immers de grootste vervuiler.
Zorg dat op de gehele A10 tijdens spitsuren 80
km/uur wordt gereden.

D66
Meer woningen voor de middengroepen en
studenten (3500 containerwoningen nabij
binnenstad)
Nieuwe gebouwen die passen in het
beschermd stadsgezicht
Wonen boven winkels
Een deel van het corporatiebezit kan worden
verkocht, al dan niet aan zittende bewoners 

Voldoende ruimte voor de fiets in het verkeer,
doorgaande fietsroutes van hoge kwaliteit.

Het autoverkeer is in de afgelopen jaren fors
afgenomen. Het autoverkeer is in de afgelo-
pen jaren voldoende teruggedrongen; D66
streeft niet naar verdere afname. Bewoners en
ondernemers in de binnenstad moeten de
mogelijkheid hebben een auto te bezitten en
te parkeren. Bezoekers van de binnenstad dus
parkeergelegenheid voor bezoekers wordt
geconcentreerd aan de rand van de binnen-
stad en het aantal bezoekersplaatsen binnen
de Singelgracht wordt niet uitgebreid. 

Een meer divers horeca-aanbod 
Een horecamanager voor de binnenstad 
Vrijgeven van sluitingstijden

GroenLinks
Om een diverse bevolkingssamenstelling te
behouden moet minstens 40% van alle wonin-
gen in de binnenstad betaalbare huren 
hebben. Het stadsdeelbestuur moet bij de
centrale stad pleiten voor stopzetting van de
verkoop van sociale huurwoningen. De split-
sing en verkoop van particuliere huur-wonin-
gen wordt niet toegestaan. Kleine huurwonin-
gen moeten behouden blijven, want zij zijn
heel geschikt voor jongeren- en studenten-
huisvesting.

De binnenstad wordt autoluw, voor nood-
zakelijk autoverkeer blijft de binnenstad goed
bereikbaar, het aantal parkeerplaatsen wordt
verminderd.
Het stadshart wordt een op voetgangers afge-
stemd wandelgebied. In buurten krijgen de
meest gebruikte looproutes een kwaliteits-
impuls. Fietsen krijgt een krachtige stimulans,
De aanleg van veilige en vrijliggende fiets-
routes wordt geïntensiveerd.

Bewoners en bezoekers van de binnenstad
hebben belang bij een goed functionerende
horeca om prettig te kunnen uitgaan. Het
stadsdeel zorgt goed voor zijn ruim 1800
horecagelegenheden. In uitgaansgebieden is
meer mogelijk dan in woongebieden.

Mokum Mobiel
Meer betaalbare woningen voor jongeren en
starters. 
De huurprijzen van de sociale woningbouw
dienen beschermd te worden.
Voor een evenwichtige samenstelling van het
woningaanbod zal er meer gedifferentieerd
gebouwd en verbouwd moeten worden.
Bovendien moet splitsing en samen-voeging
van bestaande woningen niet onmogelijk
gemaakt worden. De productie van gewone

woningen en WIBO-woningen (Wonen In een
Beschermde Omgeving) mag niet achterblijven.
Bij bouwen gaat kwaliteit voor kwantiteit.

Mokum Mobiel pleit voor mobiliteit van álle
Amsterdammers en dus zeker niet alleen voor
automobilisten. Fietspaden moeten goed
onderhouden, duidelijk aangegeven en vol-
doende verlicht worden; fietsen die niet hin-
derlijk geparkeerd staan mogen niet wegge-
knipt worden, nodig zijn meer fietsenrekken
en -stallingen. De (binnen)stad moet voor
auto’s toegankelijk blijven, de maximumsnel-
heid van 50 km/h op het hoofdnet auto en 30
km/h in de woonbuurten moet gehandhaafd
blijven, wegen moeten niet versmald worden.
Het openbaar vervoer moet hoogwaardig en
betaalbaar zijn.

Mokum Mobiel pleit voor het vrijlaten van de
openings- en sluitingstijden van de horeca op
centraal stadsniveau. 
De klassieke Amsterdamse cafés dienen , net
zoals oude monumenten, individueel bekeken
te worden ten aanzien van beleid en wetge-
ving. Zoals b.v. het terrassen beleid. 

PvdA
Behoud sociale huurwoningen: plannen van
de rijksoverheid (minister Dekker) om de
huren ook in Amsterdam te liberaliseren wijst
de PvdA met kracht van de hand.
Woningbouwverenigingen hebben een sociale
functie en mogen alleen verkopen als de cor-
poratie elders in de binnenstad sociaal bouwt.
Om woningmisbruik tegen te gaan moeten
huurders moeten met hun vragen terecht
kunnen bij het wijksteunpunt Wonen. 

Investeren in inpandige beveiligde fietsen-
stallingen en parkeerplaatsen opheffen om
extra fietsenrekken neer te zetten. Ook in de
binnenstad moet het mogelijk zijn een kwali-
tatief goede fiets te bezitten èn te behouden.
Het hoofdnet fiets moet bestaan uit goede,
schone en comfortabele fietspaden. Weren
van de touring-car, net als zwaar vrachtver-
keer, uit het centrum. Alternatieven voor de
auto en parkeer-mogelijkheden aan de rand
van de binnenstad zijn voorwaarden voor een
verdere autoverluwing. 

Maatwerk en, in samenwerking met buurt en
ondernemers, een buurtgericht horecabeleid.
Verruiming van de openingstijden kan in de –
duidelijk omschreven – horecaconcentratie-
gebieden, maar in de woonbuurten zijn de
wensen van de bewoners het uitgangspunt. In
concentratiegebieden zoals het Leidse- en
Rembrandtplein mag meer dan in woon- en
leefgebieden zoals de Nieuwmarkt, de
Plantagebuurt en de Jordaan.

SP
Het grote aantal scheefwoners toont dat wat
meer vermogende burgers vaak tevreden zijn
met een kleine en goedkope woning; voor
deze behoefte moet dus veel meer gebouwd
worden. De verkoop van sociale huurwoningen
in het stadsdeel dient met alle juridische mid-
delen te worden tegengegaan. Tevens moet
alles op alles worden gezet om zoveel mogelijk
woningen te bouwen in de sociale huursector. 
In de binnenstad moet de verhouding van
sociale huurwoningen/marktsectorwoningen
40/60 zijn, in de andere delen van Amsterdam-
Centrum moet die tenminste 80/20 worden. 

De beleidsdoelstelling van afname van het
autoverkeer met 25% in 2005 (ten opzichte
van 1991) is níet genoeg. De binnenstad is
vanuit alle buitenwijken goed bereikbaar met
het openbaar vervoer zodat de bouw van
parkeergarages voor bezoekers in het stads-
deel overbodig is, en schadelijk voor het mi-
lieu, omdat het autoverkeer aantrekt, en voor
de lokale economie die geen bouwput wenst. 
Waar mogelijk worden straten autoluw; het
Opstappertraject moet worden uitgebreid.

Het stadsdeel moet vergunningen verlenen
aan entertainment dat de stadsdeelbewoners
vreugde oplevert. De principes zijn geen over-
last en (milieu)schade, en éerst de activiteit en
de bewoners, dan de commercie. Dus in toeris-
me-industrie en horeca hebben kleinschalige
bedrijven prioriteit en in het geval van konin-
ginnenacht komt het er dan op neer dat de
vrijmarkt absolute voorrang heeft op de hore-
ca, in tegenstelling tot wat nu het geval is.

VVD
Veel huishoudens met een relatief hoog inko-
men wonen in sociale huurwoningen; de
aanpak van deze scheefgroei is woningbouw
voor de middeninkomens en doorstroombe-
leid. Het aantal sociale huurwoningen is twee
keer zo groot als de omvang van de doel-
groep. Deze kunnen na splitsen of samenvoe-
gen in de markt worden gezet ten gunste van
met name de middeninkomens. 

Bereikbaarheid tgv het bedrijfsleven de keuze
van de burger voor een vervoermiddel staat
voorop. Echter de ruimte in de binnenstad is
beperkt dus het niet noodzakelijke autoge-
bruik moet worden ontmoedigd – deels is
vervoer per auto wél nood-zakelijk – opdat
het stadshart niet dichtslibt. Uitgangspunt
blijft het zich veilig kunnen verplaatsen, waar-
voor verkeersdeelnemers zelf medeverant-
woordelijk zijn. Vervoer per fiets moet wor-
den gestimuleerd met veilige fietsroutes en -
stallingen. Fietsers trekken zich het minst aan
van de verkeersregels en stallen hun fiets te
pas en te onpas, zodat consequente handha-
ving vereist is.

In het belang van de werkgelegenheid, vrij-
etijdsbesteding en de grootstedelijke sociale
functie de moet horeca voldoende mogelijk-
heden hebben voor expansie, met respect
voor de woonfunctie van de binnenstad. 
Vrije openingstijden horen daarbij, het is
immers niet aan de overheid om te bepalen
wanneer iemand naar huis moet, zeker niet 
in het centrum van de hoofdstad met zijn
internationale ambitie. 

ingezonden mededeling

Politieke deelraadspartijen op drie hoofdpunten

1 Huren, 2 Verkeer 
& 3 Horeca

stém op 7 maart 2006

vóór cultuur in het ROC-gebouw
vóór betaalbare ouderenhuisvesting
vóór behoud sociale woningbouw
vóór een groene Jordaan & Gouden Reael

www.groenlinks.nl/lokaal/amsterdam-centrum
groenlinks@centrum.amsterdam.nl 
Fractiebureau: 020-552 45 32
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Deelraadsfractie PvdA
Wat vindt uw fractie haar Belangrijkste
Wapenfeit in de Jordaan en de Gouden Reael?
Meer ruimte voor kinderen (uitbreiding 
14e Montessorischool, pannaveldje
Haarlemmerhouttuinen, opknappen speel-
plaatsen Theo Thijssenschool, Palmgracht,
Slootstraat, Noorderspeeltuin, Piramide,
Groenmarkt, skatepark Marnixplantsoen),
steun aan bewoners en ondernemers bij het
autovrij maken van de 2e Tuindwarsstraat en
we gaan eindelijk de openbare ruimte in de
Jordaan opknappen (buurtconferenties).

Hoeveel kandidaten in de top 5 van uw kies-
lijst stonden in 2002 niet in deze top 5?
Drie.

Wat is in de Jordaan en de Gouden Reael 
de grootste blunder die uw fractie heeft 
gemaakt?
We hadden veel eerder met bewoners en
ondernemers moeten praten over de plannen
voor het opengraven van een gracht.

Hoe kwam het dat uw fractie deze 
blunder maakte?
De gemeenteraad had dit idee eerder zonder
veel discussie besproken (o.a. Nota ‘Water -
het blauwe goud van Amsterdam’) en vanuit
de monumentenbeweging was er veel steun
voor. 

Welke blunder gaat uw fractie de komende
vier jaar zeer zeker niet maken in de Jordaan
en de Gouden Reael?
Zie boven. We gaan eerst praten en dan plan-
nen maken.

Deelraadsfractie GroenLinks
Wat vindt uw fractie haar Belangrijkste
Wapenfeit in de Jordaan en de Gouden Reael?
GroenLinks heeft het initiatief genomen om
tot meer broedplaatsen te komen, gebouwen
met een culturele bestemming in de binnen-
stad waarin kunstenaars de ruimte en vrijheid

hebben om hun creativiteit te kunnen uitbui-
ten. Daaruit is het voorstel gekomen het ROC-
gebouw een dergelijke bestemming te geven.

Hoeveel kandidaten in de top 5 van uw kies-
lijst stonden in 2002 niet in deze top 5?
Twee.

Wat is in de Jordaan en de Gouden Reael 
de grootste blunder die uw fractie heeft 
gemaakt?
Onze grootste blunder is in 2004 geweest bij
de behandeling van de begroting voor 2005,
waarbij we samen met de PvdA openlijk de
steun van de overige partijen hadden gewon-
nen voor tal van belangrijke zaken. In de vol-
gende raadsvergadering veegden deze partij-
en stuk voor stuk onze voorstellen van tafel. 

Hoe kwam het dat uw fractie deze 
blunder maakte?
Onze goedgelovigheid werd geschaad door de
achterkamertjespolitiek van de andere partijen.

Welke blunder gaat uw fractie de komende
vier jaar zeer zeker niet maken in de Jordaan
& Gouden Reael?
GroenLinks gaat zeker niet de blunder maken,
zoals het huidige Dagelijkse Bestuur, om over
de hoofden van de mensen te regeren, maar
door juist met de bewoners van de binnenstad
in contact te gaan en te luisteren naar hun
wensen en problemen.

Deelraadsfractie SP
Wat vindt uw fractie haar Belangrijkste
Wapenfeit in de Jordaan en de Gouden Reael?
Als actiepartij hebben we in jullie buurten al
de nodige acties gevoerd, tegen plan-Dekker,
zorgstelsel en voor verkeersveiligheid in de
Marnixstraat. Mooie wapenfeitjes toch?

Hoeveel kandidaten in de top 5 van uw kies-
lijst stonden in 2002 niet in deze top 5?
Vijf dus… 
(zie antwoord op volgende vraag)

Wat is in de Jordaan en de Gouden Reael de
grootste blunder die uw fractie heeft
gemaakt?
De grootste blunder van de SP is dat we vier
jaar geleden niet meededen aan de deelraads-
verkiezingen.

Hoe kwam het dat uw fractie deze blunder
maakte?
We maakten die blunder, omdat we toen nog
geen kandidaten hadden die geen blunders
zouden maken. Die hebben we nu wel.

Welke blunder gaat uw fractie de komende
vier jaar zeer zeker niet maken in de Jordaan
en de Gouden Reael? 
Blunderen met dure stokpaardjes als het ont-
dempen van grachten, het bouwen van een
peperduur nieuw stadsdeelkantoor en dito
vierkleuren-stadsdeelbrochures. 

Deelraadsfractie D66
Wat vindt uw fractie haar Belangrijkste
Wapenfeit in de Jordaan en de Gouden Reael?
Negen Straatjes in het nieuw met meer ruimte
voor voetgangers en fietsers, skatebaan voor

de jeugd, Egelantiersgracht eindelijk opge-
knapt, een groene Planciusstraat en 4 maart
wordt de Tweede Tuindwarsstraat autovrij.

Hoeveel kandidaten in de top 5 van uw kies-
lijst stonden in 2002 niet in deze top 5?
Top 5 D66 is een combinatie van ervaring
(Guido Frankfurther, Yellie Alkema, Rick ten
Have) en vernieuwing (Joris van Vuure, Elly
van Sluijs).

Wat is in de Jordaan en de Gouden Reael de
grootste blunder die uw fractie heeft
gemaakt?
De mobiele noodbrug ‘Pinokkio’ bleek een niet
te nemen obstakel voor kleine honden. Binnen
een paar dagen was dit dierenleed verholpen.

Welke blunder gaat uw fractie de komende
vier jaar zeer zeker niet maken in de Jordaan
en de Gouden Reael?
Na gebrek aan draagvlak in de buurt voor 
het opengraven van een gracht, kent het 
plan van aanpak openbare ruimte Jordaan
breed draagvlak. D66 wil doorgaan met
buurtconferenties.

Welke bloopers maakten 
de deelraadfracties? 
Buurtkrant Jordaan&GoudenReael wilde graag van de lijsttrekkers in stadsdeel-
Centrum weten hoe zij op hun beleid in de Jordaan en de Gouden Reael terugzien.
We legden hun het volgende voor: ‘Vier jaar is een te korte periode voor Grote
Werken. Uw partij heeft de buurten ruimschoots geïnformeerd over uw
Daadkrachtig Optreden. De tegenpartij heeft voldoende aandacht geschonken aan
uw Valse Ideologie. Jordaan&GoudenReael wil daarom graag van u weten wat u
zelf uw meest Beschamende Bloopers vindt. Wilt u zo goed zijn in maximaal 100
woorden alle vragen te beantwoorden?’

Wat wil minister Dekker met het huurbeleid?
Het beleid is erop gericht meer woningen te
bouwen zodat de vastgelopen woningmarkt
weer in beweging komt. In Amsterdam wonen
veel te veel mensen in een sociale huurwoning
waar ze gezien hun inkomen, bijvoorbeeld als
tweeverdieners, geen aanspraak op zouden
kunnen maken. Er is jarenlang in Amsterdam
veel te weinig voor die inkomensgroepen ge-
bouwd, dus hebben ze geen keuze. Om ver-
huurders aan te zetten meer woningen te bou-
wen of bestaande woningen te verbeteren,
krijgen zij de mogelijkheid de prijs/kwaliteit-
verhouding van huurwoningen aan te passen.
Het geld van woningcorporaties zit vooral in
hun huizen en kan dus niet zomaar worden
gebruikt om te investeren in nieuwbouw.
Bovendien is nieuwbouw duur en verdient een
corporatie zijn investering meestal niet terug
met de huur die voor de nieuwe woningen kan
worden gevraagd. Overigens hebben niet alle
corporaties veel geld. Wel moeten corporaties
geld vrijmaken voor nieuwbouw door huurwo-
ningen te koop aan te bieden. Een derde van
de verkochte corporatiewoningen is betaal-
baar voor de lage middeninkomens.

Wat betekenen de plannen van het kabinet
voor de koopkracht, speciaal voor mensen met
lagere inkomens? Niemand raakt zijn woning
kwijt. De huursubsidie blijft onverkort bestaan
en wordt verhoogd zodat huishoudens met
huursubsidie niets van de huurstijging merken.
Dat is één. De jaarlijkse huurverhoging na 2008
kan alleen doorgaan als de verhuurders daad-
werkelijk de afgesproken aantallen nieuwe
woningen hebben gerealiseerd. Lukt dat niet
dan staat de minister voor de toekomst geen
extra huurverhogingen toe. Dat is twee.
Met ingang van 1 januari is het gebruikersdeel
van de onroerende zaakbelasting afgeschaft.
Een voordeel dat geheel ten goede komt aan
huurders. Dat is drie.
De huurstijgingen zullen de komende jaren
aan een maximum worden gebonden en zeer
gematigd zijn. Ze komen zelfs lager uit dan
wanneer VROM het huidige beleid had voort-
gezet. Pas wanneer voldoende nieuwe wonin-
gen zijn bijgebouwd, ook voor lagere inko-
mens, en huurders dus wat te kiezen hebben
zullen de huren jaarlijks verder omhoog
mogen. Tegenover de mogelijkheid de huren
aan te passen staat de bijdrage die verhuur-
ders leveren aan de verhoging van de huursub-
sidie. Voor alle zittende huurders met huursub-
sidie geldt de volgende maximale huurverho-
ging: 2006 inflatie + 1,5%, 2007 inflatie +
2,5%, 2008 inflatie + 2,5%, 2009 inflatie + 3%.
Voor zittende huurders zonder huursubsidie
geldt: 2006 inflatie + 2%, 2007 inflatie + 3%,
2008 inflatie + 3,5%, 2009 inflatie + 4%. De
verhoging van 2008 en 2009 is afhankelijk van
de bouwproductie in de regio Amsterdam en is
dus nog niet zeker.

Het is aan de verhuurders of ze deze verhogin-
gen ook daadwerkelijk gaan doorvoeren; met
de corporaties, die immers een sociale functie
hebben, kunnen en moeten daarover afspra-
ken worden gemaakt door de gemeente. Voor
particuliere verhuurders gaat dit niet op.

Wat betekent het voor de zittende huurders
dat zijn woning tot de zogeheten gereguleer-
de categorie of tot de overgangscategorie be-
hoort? Voor Amsterdam geldt dat woningen
met een WOZ waarde van 195.000 tot 295.000
euro in de overgangscategorie vallen, daaron-
der in het gereguleerde segment. 
Voor zittende huurders met huursubsidie in de
overgangscategorie geldt dezelfde maximale
huurverhoging als in het gereguleerde gebied.
Voor zittende huurders zonder subsidie geldt
de maximale verhoging die hierboven is aan-
gegeven. 
Huren van woningen in de overgangscategorie
kunnen na 2008 worden verhoogd tot een
maximum als er voldoende is bijgebouwd. Die
maximum huurprijs geldt ook voor nieuwe be-
woners. Woningen in de overgangscategorie
kunnen op termijn als er voldoende is bijge-
bouwd in de geliberaliseerde sector vallen.
Wat is het maximum in het geliberaliseerde
segment? Voor mensen met huursubsidie geldt
dezelfde verhoging als in de gereguleerde ca-
tegorie; zittende huurders zonder subsidie be-
talen hetzelfde als huurders in de overgangs-
categorie. Voor nieuwe huurders geldt dat de
huurprijzen vrij zijn. Wat er verder na 2010
gaat gebeuren is nog onzeker omdat de
Tweede Kamer niet wilde dat er nu al beleid
zou worden gemaakt voor de langere termijn.

Ontstaat er segregatie, dus arme en rijke wij-
ken, door dit beleid? Wie dat zegt zet de boel
volledig op zijn kop. Doordat er tientallen
jaren in Amsterdam veel te weinig woningen
voor middeninkomens zijn gebouwd is er al
lang sprake van segregatie. Veel gezinnen
hebben Amsterdam noodgedwongen inge-
ruild voor Almere, Purmerend enzovoorts. De
westelijke tuinsteden bijvoorbeeld bestaan
vrijwel uitsluitend uit sociale woningen.
Gelukkig worden in een stadsdeel als Osdorp
nu ook woningen voor de middeninkomens
gerealiseerd. Die gaan als warme broodjes
over de toonbank en dat betekent juist een be-
tere menging die een positief effect heeft op
het woon- en leefklimaat. De PvdA, Groen
Links en enkele andere partijen willen de voor-
raad sociale woningen in het Centrum verder
vergroten, terwijl daar helemaal geen behoef-
te aan is, wel aan woningen voor middeninko-
mens. Het idee van de Pvda om een huurders-
belasting in te voeren om het scheefwonen
tegen te gaan verandert niets en bevordert de
doorstroming niet. Dat houdt alleen onrecht-
vaardigheden in stand. Door het bouwen van
meer woningen komt er meer lucht op de wo-
ningmarkt, waardoor de doorstroming op
gang kan komen. Het beleid van dit kabinet
probeert dat te bevorderen en verdient daar-
om steun in plaats van alleen maar ongebrei-
delde kritiek. Dan kan er ook een einde komen
aan de illegale onderverhuur van sociale wo-
ningen door mensen die zelf elders wonen. 

Teun van Hellenberg Hubar 
fractievoorzitter VVD Centrum
tel.: 020 625 14 37

Geen paniek rondom Dekker
Het woningbeleid van minister Dekker is al
herhaaldelijk in dit blad besproken. De zorgen
over mogelijke huurverhogingen zijn begrij-
pelijk, maar des te meer reden voor tegen-
standers om zich bij de feiten te houden en
geen onnodige paniek te zaaien. Daarom ook
is minister Dekker op ons verzoek 23 januari
in ons stadsdeel geweest en komt zij binnen-
kort hopelijk naar de Jordaan, om haar beleid
uit te leggen speciaal voor oudere bewoners.

Zittende huurders worden de komende vier
jaar ontzien, maar de minister weigert garan-
ties te geven dat zij ook na die tijd gevrijwaard
blijven van forse huurstijgingen. In antwoord
op vragen van stadsdeelbestuurder Els Iping
(PvdA) of de huurbescherming voor zittende
huurders blijft bestaan, antwoordde de minis-
ter dat dit in 2010 zal worden bekeken. Wel
geldt als voorwaarde dat de huren pas worden
losgelaten als er in de regio een bepaald aan-
tal woningen is bijgebouwd. Volgens de huidi-
ge planning is dat binnen enkele jaren het
geval.
Volgens gegevens van de dienst Wonen zijn de
gevolgen van het nieuwe huurbeleid ingrij-
pend voor de binnenstad. De 23.000 getroffen
woningen vormen tweederde van alle goedko-
pe huurwoningen. Voor huurders met een mi-
nimuminkomen komt een speciale regeling,
maar voor de grote groep met lagere midde-
ninkomens (inkomen tot de voormalige zie-
kenfondsgrens) zal een woning onbetaalbaar
worden. De samenstelling van buurten als de
Nieuwmarkt en de Jordaan zal daardoor on-
herkenbaar veranderen.

Alternatieven
Een groot probleem is de onzekerheid waar
huurders op dit moment in verkeren. De plan-
nen veranderen van week tot week en door
zich op de vlakte te houden over wat er na
2010 gaat gebeuren, wakkert de minister de
onrust onder bewoners alleen maar aan. De
PvdA is hier verontwaardigd over. Er zijn na-
melijk alternatieven. 
De minister wil de doorstroming op de wo-
ningmarkt bevorderen, maar bereikt ermee
dat er voor mensen met een normaal inkomen
straks geen woning meer beschikbaar is. Het is
echter ook mogelijk om het puntenstelsel uit
te breiden, zodat er voor middeldure huurwo-
ningen ook een maximumhuur gaat gelden.
Deze vaak wat grotere woningen worden dan
betaalbaar voor de huishoudens die nu in een
sociale huurwoning zitten en best willen ver-
huizen, maar de huidige vrije-markthuren niet
kunnen betalen. Zo komt de doorstroming ook
op gang, zonder dat de binnenstad haar ka-
rakter verliest.

Voor meer informatie: PvdA Amsterdam-
Centrum, tel. 552 4564

Huur 23.000 woningen vrij in 2010

Huurbeleid Dekker treft 
binnenstad hard 
De plannen van minister Dekker voor een nieuw huurbeleid leiden tot een 
huurexplosie in de binnenstad. Uiterlijk in 2010 zal de huur van 23.000 woningen
worden vrijgegeven. De eigenaar mag dan zelf de hoogte bepalen en is niet meer
gebonden aan het puntenstelsel. Dit kwam naar voren op een bijeenkomst van de
VVD, waar de minister een toelichting gaf op haar beleid.



Nieuw!
Eén keer per maand 

Koffieochtend
voor vrouwen

De eerstvolgende keer 
is op dinsdag 28 februari 

van 10.30-12.30 uur.

Mw. Drs. J. Wilbrink hoopt 
iets vertellen en te laten zien over

verschillende culturen.

Iedereen hartelijk welkom. 
Toegang gratis.

BIJBELCENTRUM 
‘Bij Simon de Looier’

Looiersgracht 70-72
Bel voor inlichtingen 020-6227742 

en vraag naar J. Krijgsman 
e-mail: bijbelcentrum@kliksafe.nl

www.solcon.nl/ploeger
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De invoering van de nieuwe wet heeft geleid
tot een behoorlijke terugloop (4 tot 10 pro-
cent) van het aantal aanmeldingen bij de op-
vangcentra. ‘We hebben in de hele binnenstad
elf kinderdagverblijven en elf centra voor na-
schoolse opvang, waarvan ongeveer vijf in de
Jordaan.’ Van der Grinten vertelt dat de ellen-
lange wachtlijsten van wel 500 à 600 aanmel-

dingen binnen drie maanden na de invoering
waren verdwenen. Ze denkt dat dit met name
ligt aan het feit dat de kersverse ouders zich
laten afschrikken door berichten uit de media.
‘’Het wordt duurder’, is een veel gehoord be-
richt.’ Bovendien vormt de toegenomen bu-
reaucratisering, ‘de papieren rompslomp’, een
belemmering. 

Van der Grinten denkt dat de terugloop vooral
te maken heeft met een gebrek aan kennis
over de nieuwe wet. ‘Als de ouders de prijzen
zien van de kinderdagverblijven, schrikken ze.
Onterecht! Als je de toelage ervan aftrekt kom
je vaak op een lager bedrag voor kinderop-
vang uit dan vóór 2005!’ Ouders die werken
hebben recht op deze toeslag. Voordat de wet
inging, was de helft van de opvangcentra ge-
subsidieerd. Voor een aantal ouders, met name
degenen met de hogere inkomens, kwam dit
voordelig uit. ‘Nu zijn de ouders met een lager
of gemiddeld inkomen vaak beter uit dan
toen. Dat is voor hen positief’, legt Van der
Grinten uit. De negatieve gevolgen treffen dus
met name de hogere inkomens. Ze laat een
tabel zien met berekeningen, afhankelijk van
het inkomen. ‘Ouders met vragen hierover
kunnen altijd langskomen of bellen met de
kinderopvang. We kunnen het dan samen met
ze berekenen. Uiteraard zijn hier geen kosten
aan verbonden.’

Kwaliteit
Een van de nadelen van de wet, vindt de direc-
teur, is de opgelegde maximale uurprijs die de
opvang mag hanteren. Dat doen veel centra
omdat ze anders geen bijdrage (toeslag) van
de overheid ontvangen. ‘Het betekent dat ie-
dereen wanhopig probeert om onder of op die
prijs te zitten. Hierdoor komt de kwaliteit
onder druk te staan. We zitten helaas net iets
boven die prijs, al vind ik dat het nog goed be-
taalbaar is. We kunnen er wel onder gaan zit-
ten, maar dan moeten bijvoorbeeld de koks of
extra leidsters eruit. Ook de taakuren die de
leidsters krijgen, om een cursus te doen of ge-
sprekken met ouders te voeren, willen we
graag in acht houden.’ Al deze zaken maken
volgens haar deel uit van de kwaliteit.
De wet schrijft verder voor hoe de kwaliteit
van de kinderopvang zou moeten zijn. Zo be-
staan er richtlijnen voor het aantal kinderen in
de groep en maatregelen voor veiligheid en
hygiëne. 
‘Wat wij nu zien, is dat het toch een heel bu-
reaucratisch gebeuren is geworden, zowel
voor ons als voor ouders. De leiding moet nu
allerlei verslagen maken waaruit de kwaliteit
van de kinderdagverblijven blijkt. En wat dan
opvalt, en wat ik zeer betreur, is dat er in ver-
houding weinig naar het pedagogisch beleid
wordt gekeken’, gaat Van der Grinten verder.
De wet mag dan als eis stellen dat er onder an-
dere een pedagogisch beleid (met normen en
waarden) moet zijn, controleurs van de GGD
kijken hier volgens haar nauwelijks naar.
Volgens haar letten de inspecteurs te veel op
kleine, niet noemenswaardige zaken. Zoals de
sieraden van de leidsters.

Armbandje
‘De rapporten van de GGD komen op internet
terecht, maar als daar dan in staat dat er goed
gekeken moet worden naar de sieraden die
leidsters dagen, en er wordt een opmerking

gemaakt over een armbandje van een leidster
dat onveilig zou zijn, dan denk ik: waar gaat
het hier nou eigenlijk over?’
Dat vindt Van der Grinten ook een nadeel van
deze wet: ‘Het demotiveert onze mensen ook,
de energie gaat ergens zitten waar die niet
zou moeten zitten. Ik zou het veel leuker vin-
den als ze zich enthousiast met andere dingen
zouden bezighouden, bijvoorbeeld met onze
manier van samenwerken!’
Van der Grinten geeft – met nadruk- aan niet
tégen de nieuwe wet te zijn: ‘Ik vind het wel
een stap in de goede richting! En als de werk-
gevers dan ook nog mee gaan betalen, dan
heb je kans dat het toch een betere regeling
wordt!’ Ze hoopt wel dat werkgevers verplicht
worden tot deze bijdrage. ‘Het zou fijn zijn als
kinderopvang voor meer ouders weer toegan-
kelijk wordt.’
Vooral de opvangcentra is de Jordaan en in
West zijn populair onder de jonge ouders.
‘Ook al zijn we iets duurder dan de gemiddel-
de opvang, we bieden wel kwaliteit. Zo heb-
ben wij een eigen kok die dagelijks de bood-
schappen doet en zorgt voor verse maaltijden.
Dit om de leidsters werk te besparen zodat ze
meer tijd voor de kinderen hebben. We willen
ook zoveel mogelijk continuïteit op de groe-
pen, zodat kinderen en ouders steeds dezelfde
gezichten zien.’
In 1981 begon Van der Grinten als leiding-
gevende in de kinderopvang. In 2005 werd 
ze benoemd tot directeur van de stichting
Kinderopvang Binnenstad. ‘De kwaliteit van
oudsher op kinderdagverblijven, daar zijn we
mee doorgegaan.’ 

Kinderopvang Binnenstad, 
Lindengracht 85, tel. 5210261
www.kinderopvangbinnenstad.nl

Natascha Pelgrom

Nieuwe wet sinds 1 januari

Wachtlijsten kinderopvang
binnenstad fors gekrompen
Sinds 1 januari 2005 geldt de nieuwe Wet Kinderopvang, die de financiering en de
kwaliteit van de kinderopvang regelt. De wet heeft bij de kinderdagverblijven
onder andere tot minder aanmeldingen geleid. Ook namen de wachtlijsten flink af.
Ouders, werkgevers en de kinderopvang zelf ondervonden veel veranderingen. Wat
zijn de positieve en negatieve effecten van de wet en wat vinden de ouders er ei-
genlijk van? We vroegen het aan Rietje van der Grinten, directeur van Stichting
Kinderopvang Binnenstad.

Op 16 januari is eindelijk de sanering van het
Touwenterrein op het Realeneiland begon-
nen. Sinds 1885 was op deze plek de verffa-
briek Touwen & Co. B.V. gevestigd. Het terrein
is daardoor ernstig vervuild geraakt. De sane-
ring vindt in drie fasen plaats. De eerste fase
duurt tot eind maart. De sanering zal tot eind
februari 2007 duren. In de zomer wordt er
niet gewerkt. Voorjaar 2007 wordt er dan
gestart met de bouw van circa 14 woningen,
600 m2 bedrijfsruimte en een ondergrondse
parkeergarage met 45 plaatsen.

Omwonenden hebben een website geopend,
touwen.cyas.nl, waarop de sanering te volgen
is. We citeren: ‘Deze site is vooral bedoeld om
omwonenden in de gelegenheid te stellen er-
varingen uit te wisselen tijdens de sanering
van het Touwenterrein in Amsterdam.
Daarnaast vindt u hier belangrijke telefoon-
nummers en links naar andere relevante sites,
zoals de website van stadsdeel Centrum met ac-
tuele informatie over de sanering. U kunt bin-
nenkort dagelijks zien wat er gebeurt via een
webcam die onderdeel is van deze website. 
Deze website is nadrukkelijk niet bedoeld voor
het melden van klachten. In geval van klachten
of urgente zaken kunt u contact opnemen met

de milieukundig begeleider of met de GGD of
het stadsdeel. 

Klankbordgroep
‘In het logboek hieronder kunt u ervaringen,
gedachten of ideeën uitwisselen. U kunt bij-
voorbeeld beschrijven hoe u de sanerings-
werkzaamheden ervaart. Uw reactie kunt u
kwijt in de daarvoor bestemde vakjes (‘com-
mentaar´). U kunt uw naam en e-mailadres op-
geven maar dat hoeft niet. Na het invullen van
uw reactie klikt u op OK. Uw reactie komt dan
onderaan de pagina te staan. De reacties (erva-
ringen) worden van tijd tot tijd gelezen door
de omwonenden en de gemeenteambtenaren
die deelnemen aan de klankbordgroep en
worden door hen besproken tijdens de perio-
dieke vergaderingen. Zo nodig kan er actie on-
dernomen worden n.a.v. ervaringen e.a.
Verder is de gedachte dat de ervaringen van
de buurt tijdens deze eerste fase van de sane-
ring worden gebruikt voor de voorbereiding
van fase 2 en fase 3 van de sanering.’

Website: www.touwen.cyas.nl 
(met o.a. een gigantische luchtfoto 
van de Westelijke Eilanden)

Dick van der Heijden

Horeca op 
oude spoorbrug
Op het Westerdokseiland wordt hard gewerkt
aan een nieuw binnenstedelijk gebied 
waar rijke historie en moderne architectuur
hand in hand samengaan. De Spoorbrug 
op het Westerdokseiland is één van de laatste 
draaibruggen in Nederland. De brug heeft
haar functie al lang verloren, maar is zowel 
in historisch als architectonische zin een 
markant object. 

De gemeente wil dit pronkstuk aan het IJ dan
ook graag behouden en heeft besloten om de
monumentale brug een publieke functie te
geven. Vanwege de locatie en het prachtige
uitzicht is gekozen voor een horecagelegen-
heid. De precieze invulling is op dit moment
nog niet bekend. 

De gemeente heeft afgelopen jaar een prijs-
vraag uitgeschreven waarop veertien voorstel-
len zijn binnengekomen. Na een voorselectie
zijn vier zeer uiteenlopende plannen uitgeko-
zen. De inzenders is gevraagd hun plannen
nader uit te werken met een ontwerp, ontwik-
kelings- en exploitatievoorstel. De winnaar
wordt deze maand bekendgemaakt en mag
het plan in uitvoering brengen. De gemeente
draagt eenmalig bij aan de realisering. Als alles
volgens plan verloopt, gaat de bouw in no-
vember van dit jaar van start en opent de nieu-
we horecagelegenheid medio 2007 haar deu-
ren. De eens vergeten brug wordt dan op een
bijzondere wijze in ere hersteld.

Bron: Nieuwsbrief Zuidelijke IJ-oever

Reumafonds 
zoekt collectanten
Het Reumafonds zoekt collectanten voor in
het centrum van Amsterdam. Anderhalf mil-
joen mensen in Nederland hebben een vorm
van reuma. In de week van 12 t/m 18 maart
houden we de jaarlijkse landelijke huis-aan-
huis collecte. Het geld wordt gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting,
hulpmiddelen en aangepaste vakanties.

Buurtgenoten: wilt u zich een paar uur vrij
maken? Meldt u aan als vrijwilliger voor de
huis-aan-huis collecte van het Reumafonds. 
Uw bijdrage is meer waard dan u denkt!
Informatie: Geertje van den Berg, tel. 5896471, 
E-mail: g.vandenberg@reumafonds.nl

Paulien Hilhorst, Bickerseiland

Bewonerswebsite 
sanering Touwenterrein

Publieke functie voor één van de laatste
draaibruggen in ons land

Rietje van der Grinten
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Geboren in Krommenie en naar de
Kunstacademie in Maastricht?
Ja, maar wij woonden toen al in Limburg. Ik
voelde me aangetrokken tot de beeldende
kunst. Zelf kom ik niet uit een artistiek milieu,
maar het komt wel voor in de familie. 
Eén van mijn ooms was kunstschilder. Ik mocht
worden wat ik wilde hoor, mijn ouders waren
heel lief. Ik had wat bijlessen nodig in tekenen
en trof een geweldig aardige lerares. In die
omgeving voelde ik me direct thuis, met die
schilderijen overal en die lekkere verflucht. Je
moest toen nog vier dagen toelatingsexamen
doen. Ik slaagde en ik vond het fantastisch op
de Academie. 

Koos je meteen voor decorontwerpen?
Aanvankelijk wilde ik beeldhouwer worden,
maar toen ik wekenlang in mijn eentje in de
academie een ronde vorm stond te kappen uit
een vierkant stuk steen, vond ik het te een-
zaam. Ik had ook veel belangstelling voor
theater en was lid van een toneelclub. Daar
werd ik gevraagd om decors te ontwerpen.
Dat is echt het mooiste wat er is. Ik heb nog
theater gestudeerd aan de Jan van Eyck
Academie en uiteindelijk heb ik vijftien jaar als
decorontwerper gewerkt. 

Bleef je in Maastricht?
Toen ik was afgestudeerd, in 1974, heb ik alles
wat ik bezat in een oude Opel gestouwd. Wat
er niet in kon, liet ik achter en ik ben naar
Amsterdam gegaan. 

Hoe kom je aan een idee voor een 
bepaald decor?
Ik zie het gewoon voor me. Ik houd van realis-
me in een decor, maar een beetje vervormd.
Vervormd realisme, zo noem ik dat. Het visuele
aspect van een toneelvoorstelling is belangrijk.
Vorm en inhoud samen maken een stuk. Het is
ook heel spannend. Ik maak een maquette, die
wordt besproken met de regisseur en met de
acteurs. Maar toch is het decor in de werkelijk-
heid altijd anders. Je werkt er met z’n allen aan
om er in te spelen en de voorstelling te maken.
Dat vind ik heerlijk.

Ontwerp je ook kostuums?
Kostuumontwerpen zit in mijn opleiding, maar
dat vind ik lastiger. Het is een specialisme, dat
afstemmen van de vormen en de kleuren en
het kiezen van de materialen. Decoront-
werpen is meer mijn vak. Ik had Nicolaas
Wijnberg als docent, een geweldige man met
veel stijl. Van hem heb ik zoveel geleerd. Ik
ben nog altijd met hem bevriend. Hij is nu 85
en hij woont in het Rosa Spier Huis. 

Toch ben je nu acteur
Ach, in Nederland ben je óf decorontwerper óf
acteur. Het kan niet zo vaak samen. 
Maar ik ben een zondagskind, ik vind alles wat
ik doe leuk. Toen de juf op de lagere school
vroeg wat ik later wilde worden, zei ik: ‘Pipo
de clown. En ik wil ook papieren mutsen vou-

wen. ‘Dat heb ik allebei bereikt toch? Decors
ontwerpen is toch papieren mutsen vouwen
en ik speel toch in een soap? Ik heb het hele-
maal naar mijn zin.

Je doet nu tien jaar Onderweg Naar Morgen.
Wat vind je van de soap?
Een soap is realiteit, maar uitvergroot, zodat
het bijna absurd wordt. Alle actuele proble-
men van jongeren komen aan de orde. In
Nederland hebben wij de Postbus51, maar in
veel andere landen heeft de soap ook de func-
tie van Postbus51: het signaleren en verwerken
van maatschappelijke problematiek. 

In tien jaar moet er veel veranderd zijn.
Bij BNN is hard gewerkt aan vernieuwing en
dat is ook nodig. Er komen steeds meer jonge
mensen in de serie voor. Er is ook technisch
veel veranderd. De zap-cultuur maakt dat het
heel snel moet om te blijven boeien. Heel snel
van de ene situatie naar de andere en ook van
de ene verhaallijn naar de andere. 
De basis van ONM is ‘Ryans Hope’, er werken
twaalf schrijvers aan de serie. Omdat er steeds
actuele thema‘s aan de orde komen, zou het
nog mooier zijn als de schrijvers op de set aan-
wezig zouden zijn om optimaal actueel te kun-
nen zijn en meteen teksten aan te passen.
Voor de visueel ingestelde jongeren van nu is
de soap een soort krant: vlug, vlug de koppen
lezen en omslaan. Ik zag de film ‘Crash’ en
vond hem bijna opgebouwd als een soap, ver-
schillende verhaallijnen door elkaar en heel
snel gemonteerd, prachtig. 

Wat opvalt is die typische, Nederlandse acteur-
stoon. Ze praten allemaal op zo’n snauwerige
manier tegen elkaar. In Engelse series bij voor-
beeld wordt veel natuurlijker gesproken.
Het zijn niet altijd geschoolde acteurs en die
toon is nu bijna verdwenen. Ik noem de soaps
wel een ‘ontwikkelings zwembad.’ Vroeger
gingen jonge spelers eerst naar de toneel-
school en daarna het toneel op. Nu gaat het
vaak andersom. 

Er doen opvallend mooie jonge acteurs mee 
in de soaps
Ja, maar dat hoeft niet. Neem een oeroude
soap als ‘Coronation Street.’ Lelijke mensen!
Maar daardoor een prachtige serie. Er wordt
trouwens wel veel naar een clichébeeld gecast.
Niet voor de hand liggend casten, dat lijkt mij
ook wel eens spannend. Ik ben gauw van de
goeiigheid, maar een vileine crimineel zou ik
graag eens willen spelen. Tijdens trainingen,
die ik doe voor bedrijven, krijg ik vaak een
kans. Dan speel ik in rollenspelen bijvoorbeeld
de rottige baas of de lastige klant. Ik ervaar die
trainingen als heel belangrijk. Je kunt mensen
echt bemoedigen door ze te laten voelen dat
ze belangrijk zijn. 

Het principe van de oude Jung: 
Bemoedig steeds, ontmoedig nooit?’
Ja, het ‘niet half leeg, maar half vol’ principe.

Je doet ook stemmen voor TV series, 
hoe vind je dat?
Erg leuk. Met de koptelefoon op heel nauw-
keurig naar de beelden kijken en dan precies
op tijd je tekst er in. De technici kunnen na-
tuurlijk altijd nog schuiven met het geluid,
maar ik vind het een uitdaging om zo precies
mogelijk mijn tekst onder de originele stem te
krijgen.

Heb je een acteursdroom, zoals een grote rol
in een klassiek stuk?
Ik weet precies wat ik kan. Ik kan geen grote
rol in een klassiek stuk, maar wel gelukkig oud
worden. Ik doe veel verschillende dingen, voel
me er heel goed bij. De trainingen gaan lekker,
en J.P. in ONM ligt me goed. Ik heb al die jaren
een goede relatie gehad met de collega’s. We
zijn nog maar met twee over van de originele
bezetting, Pamela Teves en ik. De ontwikkelin-
gen in het film- en televisiewerk zijn interes-
sant om mee te maken. Ik ben blij dat ik daar
mag werken.

Je bent een buurtgenoot. Hoe vind je de
buurt waar je woont?
Ik woon vlak bij de Gouden Reael. Een prima
buurt. Boodschappen doe ik op de Haarlem-
merdijk. Ik heb deelgenomen aan een actie-
groep. In eerste instantie werd ons verzoek tot
herziening van een afschuwelijk bouwplan in
de buurt, door de Raad van State afgewezen.
Maar toen we volhielden en voor de tweede
keer kwamen, werd het alsnog toegewezen.
Dat was bijzonder en dat vond ik echt goed. 

J.P. zegt nog eens ‘hallo’ tegen een bewonde-
raar en neemt de laatste slok van zijn spa. 
Relaxed, helemaal zoals het hoort voor een
rots in de branding in woelige tijden.

Ada Iest

Frits Jansma, ‘J.P.’ in Onderweg Naar Morgen

‘Soap heeft een  
Postbus51-functie’

Binnen een paar minuten hebben een aantal mensen al hallo gezegd, als je met 
J.P. in het café zit. Een paar lachende jonge meiden, de glazenwasser, een kennis.
J.P., de barman uit de tv-serie Onderweg Naar Morgen, straalt uit wat hij ook speelt:
een aardige, begrijpende man. In gesprek met buurtbewoner Frits Jansma, acteur en
decorontwerper. Geboren te Krommenie in 1951. Opleiding aan de Stads Academie
en de Jan van Eyck Academie in Maastricht. 

Initiatiefgroep
Jordaanmuseum
zoekt adviseur
De Initiatiefgroep Jordaanmuseum zoekt 
met spoed een vrijwilliger met een e-mail-
adres, die ervaring heeft met computer-
aangelegenheden, zoals het maken van mail-
bestanden en het exporteren en importeren
van die bestanden. 

Wij willen hierover advies en hopen dat hij/zij
ook in de toekomst bereid is ons incidenteel te
adviseren. Onkostenvergoeding kan worden
geboden. U kunt – bij voorkeur – contact opne-
men via e-mail: mieke.krijger@wanadoo.nl, of
020-624 46 95.

Bij een kleine proefopgraving vond ik in mijn souterrain scherven van tegeltjes en
enkele plavuizen. Niet alleen in de kelder, maar in het hele pand zijn interessante
details te zien. In het souterrain zijn er onder meer stukjes behang. Deze oude kelder-
woning in de Noord-Jordaan werd pas in 1927 onbewoonbaar verklaard. Omdat 
het daar natuurlijk nat was, is er toen van alles ingegooid om de vloer te verhogen. 
Ik vermoed dat  er iets meer te vinden is dan alleen maar stukjes tegel.

Buddyzorg
Stichting De Regenboog is op zoek 
naar vrijwilligers die een dagdeel per
week beschikbaar zijn en interesse
hebben om een maatje te zijn voor een
(zieke) verslaafde of dak- of thuisloze:
www.deregenboog.org

Informatie tel. 5317600, 
info@deregenboog.org

ENERGIEK MET
MENSENDIECK

In kleine groepjes (5 pers.) wordt 
getraind. Daardoor is er veel 
individuele aandacht voor iedereen.
Er zijn groepen voor studenten, 
dertigers, veertigers en vijftigplussers

Er wordt gewerkt aan

• CONDITIEVERBETERING
• VERBETERING 

L ICHA AMSGEVOEL
• SPIERVERSTERKING
• COÖRDINATIE
• STRETCHING
• ADEMHALING
• ONTSPANNING

na afloop is er koffie of thee

Dinsdag 9.30-10.30 uur  / 11.00-12.00 uur
Donderdag 10.00-11.00 uur / 18.00-19.00 uur
Kosten: € 40,- p.p. per maand  
Andere mogelijkheden in onderling overleg

MENSENDIECK JORDAAN
Westerstraat 238
1015 MT Amsterdam
Tel. 020-623 91 09
E-mail: margreetbouwman@planet.nl

Frits Jansma, ‘J.P.’ in Onderweg Naar Morgen,
speelde ook in Medisch Centrum West.

Schatgraven 
in de Noord-Jordaan

Zelf ben ik docent architectuurgeschiedenis
geweest, dus ik kan iets vertellen over de date-
ring en andere bijzonderheden van de vond-
sten. Het pand moet worden gefundeerd.
Omdat er geen stahoogte is, wil ik de gelegen-
heid aangrijpen om de vloer zo’n veertig centi-
meter te verlagen tot de oorspronkelijke pla-
vuizen. Ik zoek amateur-archeologen en ande-
re vrijwillige nieuwsgierigen die mij willen
helpen bij de opgravingen. Het is de bedoeling
dat een eerste selectie van het materiaal wordt
gemaakt voor documentatie van het pand, en
dat wij over ons werk een verslag schrijven
voor de buurtkrant.

Als je interesse hebt, kun je mij bellen op 
het nummer van het Architectuur-Historisch
Adviesbureau, tel. 6227851. 
Het plan is maart a.s. te beginnen.

Elle de Wijs
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te maken had met veel horeca en stappende
mensen, krijg ik nu te maken met openlijk ge-
bruikende druggebruikers, tippelende dames,
bewoners die voor overlast zorgen en inloop-
huizen waaronder één met een gebruikers-
ruimte. Op zich niets om van te schrikken,
maar voor mij wel even wennen. Ik ben van
mening dat als iedereen zich een beetje aan de
regels houdt, het veilig en vooral leefbaar
wordt in een buurt. Soms is daar de hulp van
de politie voor nodig en soms is er wat meer
van de politie nodig dan hulp en zal er stevig
moeten worden gehandhaafd. 

Wat ik erg prettig aan het bureau Raampoort
vind, is dat er goed jaarplan met een duidelijk
beleid is opgesteld. Elke collega weet wat er
van hem of haar wordt verwacht. Om het in
het wijkteamgebied veilig en leefbaar te
maken werken we met de zogenaamde ‘hot-
spots aanpak’. Dit zal vooral gebeuren op plek-
ken waar men het wijkteamgebied binnen-
komt. Noem het maar de stadspoorten van het
wijkteamgebied. U kunt vast de plekken wel
verzinnen waar onze inzet nodig is. Het ko-
mende jaar zult u ons ook op veel van die
plaatsen in de buurt ons werk zien doen.

Samenwerking
Ik begrijp dat sommigen van u misschien twij-
felen om melding van een strafbaar feit te
maken. Waarschijnlijk met de gedachte dat de
politie er toch niets aan doet. Ik wil deze twijfel
wegnemen door af te sluiten met een voorval
waarbij wijkteamleden en ondernemers heb-
ben samengewerkt een oplichter te arresteren.

Op maandag komt er een telefoontje van de
straatmanager Nel de Jager dat er een man in
de Haarlemmerbuurt rondloopt die onderne-
mers met een smoes geld aftroggelt, zoge-
naamd voor een braderie ergens in de wijk. Ik
zal verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan,
maar er volgde een kort onderzoek door het
wijkteam waarna het mogelijk werd om, na
melding van nog een ondernemer, de man de
volgende dag al op heterdaad aan te houden.
Ik wil maar zeggen, melden bij het wijkteam of
bij uw buurtregisseur werkt. Het is simpel ge-
zegd, maar wij hebben uw informatie nodig
om zaken op te lossen.

Verder vind ik het belangrijk de mensen in
mijn buurt te kennen en vooral dat zij mij
weten te vinden. Wat zeker belangrijk is, is dat
ik er ben als de buurt me nodig heeft. Daarom
vind ik het ook prima dat u als bewoner/onder-
nemer mij kunt bereiken als u mij nodig hebt. 
Dit kan via het nummer 0900-8844, binnenlo-
pen bij bureau Raampoort in de Marnixstraat,
mij aanspreken als ik door de buurt loop of
rechtsreeks via mijn telefoonnummer (zie
Buurtspreekuren, achterkant van deze krant..)
Tot ziens in de buurt.

Uw buurtregisseur Fred Sterk
Tel. 06 51475791

Op 2 januari ben ik samen met de nieuwe
buurtregisseur van de Haarlemmerdijk, Harold
van Dam, aan het bureau Raampoort begon-
nen. Beiden hadden we er erg veel zin om in
de Haarlemmerstraat/dijk te beginnen. Onze
eerste werkdagen hebben we in burgerkle-
ding door de buurt gelopen om een beeld te
krijgen van de problematiek. 

Wat ons direct opviel waren de vele ‘slaapplek-
jes’ die er in de buurt waren. Uit ervaring
weten we dat dit soort plekjes het verkeerde
volk naar de buurt trekt en dat de omgeving
van zo’n slaapplek erg verloedert. Er wordt ge-
poept en geplast en allerlei rotzooi blijft ach-
ter hetgeen slecht is voor de veiligheidbeleving
van de buurtbewoners. In samenwerking met
de reiniging hebben we in totaal zes matras-
sen en een aantal dekzeilen weggehaald. Met
de reiniging hebben we de afspraak dat al dit
soort zaken direct worden weggehaald door
de wijkverzorger als hij ze aantreft.

Hotspots 
Ik trof ook een ander werkaanbod aan dan ik
gewend was. Waar ik op mijn vorige werkplek

Nieuwe buurtregisseur Fred Sterk

Haarlemmerstraat was 
mijn eerste keus
Na ongeveer een maand werkzaam te zijn in de Haarlemmerbuurt wordt het tijd mij
even voor te stellen. Mijn naam is Fred Sterk. Ik ben 50 jaar en ongeveer 20 jaar
werkzaam bij de Amsterdamse politie. Vanaf 1989 heb ik aan het bureau
Prinsengracht gewerkt. In de functie van buurtregisseur werkte ik zes jaar op het
Rembrandtplein. Omdat een buurtregisseur niet langer dan zes jaar in een buurt
werkzaam mag zijn en daarna moet veranderen van buurt en wijkteam, kon ik mijn
voorkeur uitspreken voor zes buurten. De Haarlemmerstraatbuurt was mijn 1e keus.
Ik was erg blij dat mijn eerste keus werd gehonoreerd. 

Gezellige buurt
met veel
bedrijvigheid
Per 1 januari 2006 ben ik de nieuwe buurtre-
gisseur van de Haarlemmerdijk en omgeving.
Ben afkomstig uit de Pijp waar ik de laatste
zes jaar buurtregisseur ben geweest.

Mijn eerste indruk van de Haarlemmerdijk en
de omgeving? Het is een gezellige buurt met
veel bedrijvigheid. En de buurtbewoners gaan
goed met elkaar om. De Haarlemmerdijk is 
een relatief belangrijke doorgaande verbin-
ding voor met name fietsers en voetgangers.
De drugs- en alcoholverslaafden veroorzaken
overlast. Doelstelling is: daling van de crimina-
liteitscijfers en een toename van de veiligheid
en leefbaarheid in de buurt. Dit natuurlijk in
samenwerking met de partners in de buurt en
vooral ook de ondernemers en bewoners! U
kunt mij bereiken via Wijkteam Raampoort, op
straat of bel 0900-8844

Harold van Dam
Tel. 06 53142687

Start nieuwe cursussen

Buurtcentrum
Claverhuis
Er starten weer tal van nieuwe, leuke cursussen
in het Claverhuis. Een greep uit ons aanbod.
Op maandag 6 maart start de cursus Creatief
schrijven van 19.30 tot 21.30 uur, voor iedereen
die graag schrijft en daar graag wat meer mee
wil. Op dinsdag 21 maart begint onze Trimclub
Vondelpark van 10.00 tot 11.00 uur, lekker fit
de zomer tegemoet! Of verhoog de kwaliteit
van je leven met de cursus Gezond & lekker
eten, start dinsdag 28 februari van 18.30 tot
21.00 uur. Een maand later creëert u uw eigen
lamp bij de cursus Glaskunst, start dinsdag 28
maart van 19.30 tot 22.00 uur.
Velen maken al gebruik van de mogelijkheid
d.m.v. een strippenkaart op de donderdag of
zaterdag deel te nemen aan onze Body-
shape/Pilates lessen. Nieuw is nu ook op de
woensdag Pilates van 18.30 tot 19.30 uur.
Informeer naar diverse lezingen op woensdag-
avond van 19.00 tot 21.30 uur of verras je part-
ner zaterdag 4 maart met een Surinaams
Feestmaal, welke je leert te bereiden van 12.00
tot 17.00 uur en vervolgens mee naar huis
neemt. En ben je geïnteresseerd in de geschie-
denis van je eigen buurt, ga dan op zondag 12,
19 en 26 maart om 12.00 uur mee met de
Historische wandeling door de Jordaan, voor-
afgegaan door een dialezing op woensdag-
avond 8 maart. 
Tenslotte start voor kinderen op maandag 6
maart een unieke Workshop Fotografie, gege-
ven door twee fotografen uit de Jordaan en
onderdeel van de rondreizende tentoonstelling
‘Kinderen in de Jordaan’, nu te zien in buurt-
centrum Straat & Dijk, Haarlemmerstraat en in
maart in het Claverhuis op de Elandsgracht.
Je kunt je voor de cursussen inschrijven door
het betalen van het cursusbedrag in Buurt-
centrum Claverhuis, Elandsgracht 70, tel. 624
83 53, ma t/m do tot 22.00 uur, vrijdag tot
17.00 uur en zaterdag tot 14.00 uur. Meer in-
formatie over deze en andere cursussen is na-
tuurlijk in het buurtcentrum te verkrijgen. De
cursussen gaan alleen door bij voldoende be-
langstelling.
Buurtcentrum Straat & Dijk start op dinsdag 
7 maart om 19.45 uur de cursus NLP (Neuro
Linguïstisch Programmeren). NLP stelt je in
staat om beter de communiceren en je per-
soonlijk te ontwikkelen op een praktische, rea-
listische manier. Meer informatie, tel. 6238815.

Klaverjasclub 
in Straat & Dijk
Gezocht: enthousiaste leden voor een nieuwe
kaartclub op de maandagavond van 20.00-
22.15 uur in Buurtcentrum Straat & Dijk. De
kosten zijn € 2,50 per avond. Koffie en drank-
jes zijn voor eigen rekening. Roken in de zaal is
niet toegestaan. We willen begin maart van
start gaan. Tevens zoeken wij naar mensen die
geïnteresseerd zijn in een bestuurlijke functie.

Informatie: tel. 6238815, 
Haarlemmerstraat 132-135

Wat berichten 
uit de SOOJ
De bridgemiddag voor beginners is 10 januari
gestart. Er zijn nog wat plaatsen over voor hen
die hun kennis willen ophalen. (dinsdag 13.30-
16.30 uur). 
Ook de bridgegroep voor gevorderden op
donderdag vanaf 13.00 uur kan nog wel een
aantal mensen gebruiken, evenals de leeskring
en de Engelse les. De klaverjascompetitie op
maandagmiddag is helaas vol.

Voor computervragen kunt u op maandag van
15.30-16.30 uur  binnen lopen. Deskundigen
begeleiden u met woord en daad.. Er is ook
een vrije computerinloop op alle tijden dat de
ruimte niet bezet is, er is ook een apple-com-
puter aanwezig. Aanmelden voor de vele com-
putercursussen kan natuurlijk altijd aan de bar
in de Tichelstraat 50 of telefonisch 333 20 17. U
krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht.

En we herhalen het nog maar eens: Kom ge-
rust eens aan voor een drankje en een praatje.

Margaret Roovers

GUNTERS & MEUSER bv

Al meer dan 175 jaar

DE VAKZAAK IN IJZERWAREN, 

HANG EN SLUITWERK, GEREEDSCHAP

in de Jordaan
SPECIALIST IN BEVEILIGINGSARTIKELEN

Egelantiersgracht 2-6 Tel. 622 16 66

Buurtregisseurs Fred Sterk (links) 
en Harold van Dam

Woongroep 
La Louvre
La Louvre kan nieuwe leden gebruiken voor op
de wachtlijst. Er zijn geen kosten aan verbon-
den. De woongroep is gevestigd in de 1e
Passeerdersdwarsstraat, op de derde en vierde
verdieping. Het zijn tweekamerwoningen met
balkon voor één of twee personen. Er is een
lift en een dakterras! U moet wel 50 jaar of
ouder zijn. Honden zijn niet toegestaan.

Jan Bosman

Aanmelden kan bij de Blankenberg Stichting, 
1e Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX Amsterdam

Lezing
Balkontuinieren
Op zondag 9 april wordt van 14.00 tot 16.00 uur
in de Laurierhof een lezing gehouden over bal-
kontuinieren door W. Kleinlooh. In de volgende
buurtkrant meer hierover. Op zondag 23 april is
er plantenmarkt in de Laurierhof (zie artikel over
Groene Straat Dag en snoeicursus in deze krant).

Op zoek naar professionele 
kinderopvang in de binnenstad?
Kies dan voor de kwaliteit van Stichting
Kinderopvang Binnenstad. 
In onze kinderdagverblijven, centra voor
naschoolse opvang en peuterspeelzalen
krijgt uw kind de zorg en aandacht die
het verdient! Wij bieden zowel hele als
halve dagopvang.

Onze kinderdagverblijven in 
de buurt zijn:

Jor & Daan
De Kleine Prins
Kresj Lindengracht
Plancius
De Platanen

Bel voor meer informatie
tel. 020-521 02 61 of ga naar
www.kinderopvangbinnenstad.nl
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Al eerder, in 2004, had een plan tot het open-
graven van grachten in de Jordaan (inclusief
de aanleg van ondergrondse parkeergarages)
het nodige stof doen opwaaien. De promotor
van het idee was toen het stadsdeelbestuur,
dat met name twee gedempte grachten op het
oog had: de Elandsgracht of de Westerstraat.

Tijdens de inspraak lieten bewoners en onder-
nemers uit de buurt weinig heel van het plan,
dat vervolgens door het stadsdeelbestuur in de
ijskast werd gezet. Het stadsdeel kondigde aan
om de meningen in de buurt te gaan peilen,
wat resulteerde in een drietal druk bezochte
buurtconferenties die in april en juni van het

vorig jaar plaatsvonden. Eind september pre-
senteerde het dagelijks bestuur van het stads-
deel het ‘Plan van Aanpak inrichting openbare
ruimte Jordaan’, met allerlei voorstellen tot
verbetering. Veel aandacht gaat daarbij uit
naar de straten waar de verwaarlozing het
grootst was: Lindengracht, Westerstraat en
Elandsgracht. Opengraven van grachten kwam
niet meer in het stuk voor. Maar dat was niet
meer dan logisch, want tijdens de inspraak was
van dit oude idee niets meer vernomen. 

Initiatiefplan 
Bij bewoners en ondernemers overheerste te-
vredenheid, want veel van hun ideeën en voor-
keuren was terug te vinden in dit plan van
aanpak. Voor de toekomstige inrichting van de
Elandsgracht volgde het stadsdeelbestuur het
initiatiefplan dat de Ondernemersvereniging
Elandsgracht had gemaakt. Dit voorziet in de
aanleg van brede oversteekzones op de mid-
denberm, een betere inrichting van de koppen
van de middenberm – zoals het Johnny
Jordaanplein, betere fietsvoorzieningen en zo
meer. Op 26 januari zou de stadsdeelraad dit
plan van aanpak vaststellen. Het leek een ha-
merstuk te worden.

Eind goed, al goed? Nee, want iedereen had
gerekend buiten het Comité Burgerinitiatief
ElandsGRACHT gerekend. Met gebruikmaking

van de mogelijkheden die geboden worden
door de nieuwe stadsdeelverordening op het
burgerinitiatief en het referendum, heeft dit
comité het eerder afgewezen idee om de
Elandsgracht open te graven (met parkeerga-
rage) weer op de politieke agenda gezet.
Bovendien kondigde het aan dat zonodig een
referendum hierover zou worden aange-
vraagd. Worden de daarvoor vereiste 4000
handtekeningen opgehaald, dan zou het
stadsdeelbestuur verplicht zijn om een referen-
dum uit te schrijven. In dat geval gaan alle
66.000 kiesgerechtigden in Amsterdam-
Centrum bepalen wat er met de Elandsgracht
moet gebeuren. Het plan van aanpak van het
stadsdeel, dat brede instemming geniet in de
buurt, of het opengraven van de in 1890 ge-
dempte gracht met de aanleg van een onder-
grondse parkeergarage?

Maar zover is het nog niet. De stadsdeelraad
moet het burgerinitiatief eerst nog ontvanke-
lijk verklaren vóór deze procedure in werking
kan treden. Tijdens het debat op 26 januari
kwam de stadsdeelraad er niet uit. Een belang-
rijke rol daarbij speelde het uitvoerige adres
dat de Ondernemersvereniging Elandsgracht
de raad had aangeboden. Daarin stelden de
ondernemers dat het initiatiefvoorstel van het
Comité onvoldoende was onderbouwd om een
dergelijke zware beslissing te kunnen recht-
vaardigen. Dit maakte blijkbaar zoveel indruk
dat de stadsdeelraad besloot om de beslissing
aan te houden en om nader advies te vragen.

De ondernemers spraken met dit adres overi-
gens niet alleen voor zichzelf, maar ook na-
mens de buurt. Met handtekeningenlijsten in
een aantal winkels werden in de kerstvakantie
in een paar dagen 600 handtekeningen opge-
haald, ter ondersteuning van het adres.
Daarenboven tekenden op een afzonderlijke
lijst alle ondernemers van de Elandsgracht. Het
pakket handtekeningen is op 12 januari aan de
stadsdeelraad overhandigd.
Wordt vervolgd op 2 maart.

Pieter Nieuwenhuijsen
Bestuurslid Ondernemersvereniging
Elandsgracht e.o. 

Het blijft spannend

Referendum Elandsgracht?
De Zuid-Jordaan is in het nieuws, het worden spannende dagen: komt er een refe-
rendum over het opengraven van de Elandsgracht of niet? Op 26 januari kwam de
stadsdeelraad er niet uit. De raad wil nader juridisch advies inwinnen en besloot
daarom de beslissing te verdagen tot de vergadering van 2 maart.
Het draait allemaal om de actie van het Comité Burgerinitiatief ElandsGRACHT, dat
half december 2005 een initiatiefvoorstel deponeerde bij de stadsdeelraad
Amsterdam-Centrum, voorzien van ruim 400 handtekeningen. Met zijn initiatief
haalt het Comité een oud plan tevoorschijn: het opengraven van de Elandsgracht
met onder de gracht de aanleg van een grote ondergrondse parkeergarage. Meer
over dit burgerinitiatief stond te lezen in de vorige buurtkrant.

Deze cursus wordt aangeboden door Sector
Openbare Ruimte van het Stadsdeel en wordt
gegeven door mevrouw Loes Pool. De deelna-
me is gratis. De snoeicursus zal twee zaterdag-
ochtenden beslaan van 10 tot 13.30 uur.

Zaterdag 11 maart 
Na een korte inleiding volgt het praktijkge-
deelte. Cursusbenodigdheden: een snoeischaar
(zelf meebrengen!) en al uw vragen betreffen-
de stadstuinonderhoud. 
Plaats: wijkcentrum, vestiging Jordaan, 
1ste Laurierdwarsstraat 6. 

Zaterdag 18 maart 
Na een kop koffie gaan we met de snoei-
instructeur de buurt in. 
Plaats: wijkcentrum, vestiging Gouden Reael,
Haarlemmerstraat 132-136.
NB. In geval van extreem slechte weersomstan-
digheden is het mogelijk dat  één van deze
cursusbijeenkomsten verschoven wordt naar
zaterdag 25 maart. 

Buurttuinen gezocht
Voor de snoei-instructies zoeken wij in de 
omgeving van de 1ste Laurierdwarsstraat en
op de Westelijke Eilanden twee zelfbeheer-
projecten met een grote diversiteit aan vol-
groeide struiken. Graag aangeven op bijgaan-
de bon.

Inschrijving snoeicursus: vóór vrijdag 3 maart

U kunt de bon opsturen of afgeven:
Wijkcentrum Jordaan & Gorden Reael, 
1ste Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX , 
t.a.v. Rob Versluis, of Wijkcentrum Jordaan 
& Gouden Reael, Haarlemmerstraat 132-136,
1013 EX, t.a.v. Marc Hansenne. U kunt zich
ook telefonisch aanmelden: Tel. 622 05 14.

Op 22 januari waren de buurtbewoners van
de Haarlemmerstraat en omgeving van harte
welkom om in het Koffiehuis van den
Volksbond mee te genieten van de culturele
middag die aldaar georganiseerd was. 

De avond ervoor al trokken de foto‘s in de eta-
lage, gemaakt door Bert Sluijp, de nodige aan-
dacht. Bert Sluijp maakte deze foto‘s van
Amsterdam eind jaren ’70, begin jaren ’80 en
drukte ze vervolgens in zijn eigen donkere
kamer af. Behalve deze expositie waren er
mensen van het daklozen-schrijversproject
‘Kantlijn’ uitgenodigd te komen voordragen
uit eigen werk. Zo droeg iemand, rechtstreeks
vanuit zijn hart, een gedicht voor, en daagde
een ander zijn publiek uit, in interactie met
hem te gaan over het woord ironie: ‘wat is dat
eigenlijk; ironie?, wat is er ironisch aan het
woord talent bijvoorbeeld? 

Het geheel werd gepresenteerd door onze
Willem met de kleurrijke hoed en muzikaal on-
dersteund door Jamez met zijn gitaar. Zowel
de dagelijkse bezoekers van ons koffiehuis als
de mensen van buiten die van deze middag
gebruik maakten om ons koffiehuis te bezoe-
ken, reageerden enthousiast en hebben ge-
vraagd om een herhaling. We kunnen u ge-
ruststellen: deze zal er komen! 

De foto-expositie is nog tot eind februari te
bezichtigen. Wilt u meer informatie over de
foto‘s of over de toekomstige activiteiten van
het Koffiehuis van den Volksbond dan kunt u
zich wenden tot de beheerders ervan.

In de laatste twee edities van de
Jordaan&GoudenReael hebben wij er u aan
herinnerd dat u voor het komend voorjaar
een geveltuin kunt aanvragen. Een veertigtal
onder u hebben gevolg gegeven aan deze
oproep. De aanvragen die de reglementaire
toets van Sector openbare Ruimte doorstaan
worden in maart aangelegd door de straten-
makerij. In principe zorgt de stratenmakerij
ervoor dat er, volgend op de plaatsing van de
opsluitbanden, ook tuinaarde in uw gevel-
tuintje wordt gestort.

Volgend op de aanleg van nieuwe geveltuinen
wordt er in verschillende Amsterdamse stads-
delen elk voorjaar een Groene Straatdag geor-
ganiseerd.  Ook dit jaar sluit het Wijkcentrum
Jordaan & Gouden Reael, samen met de
Werkgroep meer Groen in de Jordaan, zich
weer bij dit evenement aan.

Informatie- en plantenmarkt
Op zondag 23 april organiseert het wijkcen-
trum een informatie- en plantenmarkt om de
nieuw aangelegde geveltuintjes van plant-
goed te voorzien. Ook mensen die reeds gerui-
me tijd een geveltuin of plantenbak hebben,
kunnen in het kader van aanvulling of herbe-
planting, plantgoed komen halen. Verder is er
de mogelijkheid om deel te nemen aan de
planten- en zadenruilbeurs; wie overtollige

planten wil inbrengen of gratis – door anderen
ingebrachte planten – wil meenemen, is van
harte welkom. Er is die middag ook gelegen-
heid om de plantendokter te consulteren of u
kunt gewoon met medetuinders een praatje
maken en ervaringen uitwisselen onder het
genot van een hapje en een drankje. 
De kosten van de plantenpakketten worden
gesubsidieerd uit het zelfbeheerbudget. 
Uw bijdrage per pakket of klimplant: € 5,-. De
opbrengst van deze eigen bijdragen gaan –
zoals voorgaande jaren – geheel naar een
goed doel. Dit jaar is, door de organisatoren
van de Groene Straat Dag, gekozen voor het
Kapepa Community Centre, een instituut voor
onderwijs/training en ontwikkelingswerk in
Chalilo/Zambia. Uitgebreide informatie hier-
over wordt u op de plantenmarkt ter beschik-
king gesteld.

De vorige jaren hebben wij de mensen de gele-
genheid gegeven om een paar weken van te-
voren hun bestelling te plaatsen voor de aan-
geboden plantenpakketten en klimplanten. 
Informatie over de samenstelling van de plan-
tenpakketten en de bestelbon worden gepu-
bliceerd in de komende editie van deze buurt-
krant die eind maart huis-aan-huis wordt ver-
spreid.

Marc Hansenne

zondag 23 april

Geveltuinenmiddag 
in Laurierhof

Geslaagde middag in 
Koffiehuis van den Volksbond

Cursus onderhoud 
stads- en geveltuinen
Op het einde van de winter wordt door het Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael 
voor de leden van de zelfbeheergroepen en geveltuiniers in de Westelijke Binnenstad 
een (praktijk) snoeicursus georganiseerd. Ook vragen betreffende algemeen 
onderhoud komen ter sprake.

Naam _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adres  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tel.:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Doorhalen wat niet gewenst is

Deelname snoeicursus 

Participatie buurttuin

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(NAAM ZELFBEHEERPROJECT)

✃
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Cultuur
agenda
Uitgaan in de Westelijke Binnenstad, voorzo-
ver bij het ter perse gaan van dit nummer
bekend. Informatie voor de agenda 9-3 weken
voorafgaand aan het resp. evenement naar:
krant@wcjordaan.nl 

THEATER 
Circus Elleboog , Passeerdersgracht 32, 
tel 6269370
di 21 tm vrij 24; Vakantie in Circus Elleboog, 
4-12 jr, en ‘Jongleren voor tieners’
Jeugdtheater de Krakeling, 
Nieuwe Passeerdersstraat 1, tel 6245123
za 18 febr., 19.30 u: theater Kwark
‘Stormkracht,; zo 19 febr , 14.30 u: theater
Terra: Ças & Polle’; di 21 tm do 23 febr., 14.30
u: ‘Studio Baas Ben’; vrij 24 tm z0 26:
Jeugdtheaterhuis: ‘Aap – de reis naar het
Westen’
De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7 a,
elke zo 16.00 u: ‘Roode Zondag’, bekende en
debuterende theatermakers e.d. spelen of
zingen of vertellen uit eigen werk. 
Rozentheater, Rozengracht 117, tel. 6207953,
do 16 tm za 18 febr: Masterclass Regie met
Shakespeare: ‘Maat voor Maat’, za 28, 21.00 u:
‘Lied’, met Jerre Bussemaker en Maartje
Teussink
het veemtheater, Van Diemenstraat 410, 
tel. 6269291, wo 22 tm zo 26 febr.: 
‘Verenigde Staten’

MUZIEK 
Noorderkerk, Noordermarkt, tel 6235149 /
4276163: za.18 febr., 14.00 u: Holland Baroque
Society, ‘De Virtuoos”, castraat-aria‘s uit
opera‘s van Händel mmv Michael Maniaci, mnl
sopraan, enAlexis Kossenko, fluit; vrij 10 mrt,
20.15: J.S.Bach: Johannes-Passion, o.l.v. Kurt
Equiluz mmv Barokafd. Utrechts
Conservatorium;za 25 febr. 14.00 u: ‘Mozart
250 jaar’, werken van Mozart en Schubert,
Olga Pasichnyk, sopraan en Natalya Pasichnyk,
piano; 4 maart, 14.00 u: Aquarius Strijktrio
met muziek van Schubert en Dohnànyi; te-
vens: de winnaar van de Iordens Viooldagen
2006; 10 maart 20.15: J.S. Bach, Johannes
Passion, door masterclass o.l.v. Kurt Equiluz; 
11 maart 14.00 u: ‘Canto di Rosetta’, Zuid-
Europese Romantiek, door Mirjam Wesselink
de Barrientos, sopraan, Mikhail Zemtsov, altvi-
ool en Enno Voorhorst, gitaar; 18 maart, 14.00
u: ‘Orpheus Brittannicus’, muziek van Henry
Purcell, door voc. ens. Multiple Voice mmv o.a.
The Locke Consort; 25 maart 14.00 u: ‘Musica
Amphyon’, hoogtepunten uit de Barok, door
Wilbert Hazelvet, Alfredo Bernardini, Rémy
Baudet, Jaap ter Linden en Pieter-Jan Belder 
Pakuis, Brouwersgracht 224, tel 5289731: za
18 en za 25 febr v.a. 19.00 u: ‘Soirée Culinaire
et Musicale’ 
Westerkerk, Westermarkt, zo 26 febr 19.30,
cantatedienst, J.S.Bach: ‘Jezus nam zu sich die
Zwoelfe’, mmv Bachorkest olv Hein Meens 

MUSEA e.d.
Bibliotheca Philosophica Hermetica,
Bloemstraat 15, ma t/m vrij 9.30 u – 12.30 u en
13.30-15.00 u
Theo Thijssenmuseum, 1e Leliedwarsstraat 16,
do tm zo 12.00-17.00 uur
Multatulimuseum, Korstjespoortsteeg 20 hs, ,
di 10-5, za, zo 12.00-17.00 uur
SM Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59, 
tm 12 maart: ‘Roma Pas’, Kritische fotografie
op de grens van mode en kunst 
Pianolamuseum, Westerstraat 106, tel.
6279624, open zo. 14.00 -17.00 u
Woonbootmuseum, Prinsengracht t.o. 296, vrij
t/m zo 11-17.00 u; 25,26 en 31 dec. gesloten

GALERIEËN
Algemeen: de meeste galerieën zijn geopend
van dinsdag t/m zaterdag en de eerste zondag
van de maand tussen 13.00 uur en 17.00 uur
of 17.30 uur.
Paul Andriesse, Prinsengracht 116, - 25 maart:
Ann Lislegaard
Art Cash&Carry, Westerstraat 230, 500 kunst-
werken van 30 kunstenaars
Artline, Bloemgracht 65, - 31 maart: Terugblik
op exposities van 1978-l983, stock tent.
Suzanne Biederberg, Eerste Egelantiers-
dwarsstraat 1, - 22 febr: Willy Looyen, 
fotografie en tekeningen
Josine Bokhoven, Prinsengracht 154, - 7 maart:
Carlos Granger, sculpturen in staal/beton 
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207 A,
25 febr – 1 april: Maria Pask, Falke Pisano 
Galerie Buuf, 1e Anjeliersdwarsstraat 36, - 26

DIENSTENCENTRUM LAURIERHOF 
1e Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX Amsterdam
Telefoon balie: 557 33 00

WIJKCENTRUM JORDAAN & GOUDEN REAEL 
Helpt een goed woon/werk- en leefklimaat 
in de buurt bevorderen.
Openingstijden: ma t/m vrij van 13-17 uur, 
tel. 623 72 72, fax 638 18 85
E-mail: info@wcjordaan.nl
Website: www.wcjordaan.nl

WIJKSTEUNPUNT WONEN CENTRUM
Woonspreekuur Jordaan & Gouden Reael
Gratis informatie/advies over wonen, huren, stads-
vernieuwing, leefbaarheid: ma t/m vrij van 14-16
uur én di-avond van 19-20 uur, tel. 625 85 69. 
E-mail: woonspreekuur@wcjordaan.nl

Huurteam Binnenstad 
Controleert de prijs-kwaliteitverhouding 
in de particuliere woningvoorraad. Op verzoek 
worden bewoners gratis geholpen prijs en kwali-
teit met elkaar in overeenstemming te brengen. 
Telefonisch spreekuur: ma/di/do/vrij van 
10-11 uur, tel. 420 58 35

Huurdersvereniging Centrum
Verenigt huurders om hun belangen 
voor nu en in de toekomst veilig te stellen. 
Word ook lid! Samen staan we sterk.
Informatie via woonspreekuur, tel. 623 72 72.
Website: www.wcjordaan.nl

Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan 
De BOJ wil goed, gezellig en betaalbaar wonen 
voor ouderen in de buurt. Bereikbaar via woon-
spreekuur wijkcentrum of ouderenadviesbureau.

Alarm (spoed) 112

Politie Lijnbaansgracht, tel. 0900 8844
Buurtregisseur Max Engelander, 06-51308685
(Zuid-Jordaan)
Politie Raampoort, tel. 0900 8844 
Buurtregisseur Dyanne Venema, 06-22217004
(midden-Jordaan)
Buurtregisseur Dick Eénhuizen, 06-51413886
(Noord-Jordaan)

Buurtspreekuren
BLANKENBERG STICHTING LAURIERHOF

Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden 
en Ouderenadviesbureau
Telefonisch spreekuur: ma/di/do 13-14 uur,
telefoon 557 33 33. 
Inloopspreekuur: di/do van 9.30-10.30 uur

DIENSTENCENTRUM STRAAT & DIJK
Haarlemmerstraat 132-136, 1013 EP Amsterdam. 

WIJKCENTRUM JORDAAN & GOUDEN REAEL 
Helpt een goed woon/werk- en leefklimaat 
in de buurt te bevorderen.
Openingstijden: ma t/m do van 13-17 uur
Tel. 622 05 14, fax 557 33 49
E-mail: wooreael@xs4all.nl
Website: www.woogoudenreael.nl

Alarm (spoed) 112

Politie Raampoort , tel. 0900-8844
Buurtregisseur Fred Sterk 06-51475791
(Haarlemmerstraat e.o) 
Buurtregisseur Harold van Dam 06-53142687
(Haarlemmerdijk e.o)
Buurtregisseur Jack Druppers 06-53457952
(Westelijke Eilanden, Planciusbuurt en
Westerdokseiland)

BLANKENBERG STICHTING STRAAT & DIJK

Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden
en Ouderenadviesbureau
Telefonisch spreekuur: ma/di/do 13-14 uur, 
tel. 557 33 33. Inloopspreekuur: 
maandag 9.30-10.30 uur

LAURIERHOF / STRAAT & DIJK

Buurtconciërge en klussenhulp 
Kleine woningaanpassingen voor ouderen 
en mensen met een handicap. Aanvragen via
Ouderenadviesbureau of Maatschappelijk Werk 

Burenhulp Jordaan/Gouden Reael
Vrijwilligers bieden hulp en ondersteuning aan 
oudere buurtbewoners, bijv. bij ziekte boodschap-
pen doen, naar ziekenhuis, winkelen of een wan-
deling. Bereikbaar via Ouderenadviesbureau.

Buurtbemiddeling Binnenstad
Voor het oplossen van conflicten tussen buren en 
in de buurt. Tel 557 33 33,
e-mail buurtbemiddeling@blankenberg.nl

Ondernemersvereniging Haarlemmerbuurt
Spreekuur winkelmanager: elke woensdag 
van 9.00-11.00 uur, Haarlemmerplein 15 bg, 
tel. 622 59 30 of 55368601,
e-mail: dijkenstraat@tiscali.nl

Zoekertjes

Uitgave van wijkcentrum 

Oplage 20.550, 7x per jaar.
Het verspreidingsgebied wordt omsloten
door het water van Prinsengracht,
Leidsegracht, Singelgracht, Westerkanaal,
Zoutkeetsgracht, IJ, Westertoegang,
Singel en Brouwersgracht. 
Bezorgklachten: tel. 623 72 72

Kopij/advertenties
Deadline: 8 maart

Redactieadres 
1ste Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX A’dam 
Tel. 623 72 72, fax 638 18 85
(Astrid Brand, ma t/m do, 10-17u)
E-mail: krant@wcjordaan.nl

Kopij Gouden Reael 
Haarlemmerstraat 132-136,1013 EX A’dam
tel. 622 05 14, fax 557 33 49
(Dick v/d Heijden, ma t/m do, 13-17u)
E-mail: wooreael@xs4all.nl

Redactie Jordaan&Gouden Reael
Dick van der Heijden, Ada Iest, 
Rita Borghardt, Friduwih Riemersma, 
Productie/eindredactie Astrid Brand 

Medewerkers
Win Wassenaar, Margaret Roovers, 
Mieke Krijger, Hans Sizoo, 
Raymond Baan, Drs P

Vormgeving
Jan Nanne

Druk
Dijkman Offset, Diemen

De volgende Jordaan&GoudenReael 
verschijnt 29 maart 2006

In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een 
advertentie plaatsen. Uw tekst moet uiterlijk 8 maart bij de 
redactie zijn. Zoekertjes tot 150 tekens € 7,- (incl. spaties en
leestekens). Tot 250 tekens € 12,-. Tot 500 tekens € 23,-.
Betaling graag vóóraf bij het wijkcentrum, 1ste Laurier-
dwarsstraat 6, tel. 623 72 72.

VERWEZENLIJK UW IDEAAL. Het kleine, sfeervolle souterrain
van ons woonhuis, met uitzicht op een tuin, wordt door ons
gebruikt voor healingbijeenkomsten en meditatie. Deze ruimte
is ook betaalbaar te huur voor dit soort doeleinden. Er is een
massagetafel aanwezig. Tel. 4210878
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NEEM DE TIJD VOOR YOGA ZATERDAGOCHTEND van 10-12u.
Locatie: Karthuizersstraat 167 in het Karthuizerhof. Docent
Lidwien Meerman. Kosten 10 lessen € 100,-, met stadspas
€ 75,-. Tel 4120878. E-mail: meerman91@hotmail.com
SAMEN IN DE ZONNEGROET: 9.00-9.45u, € 2,- per keer.
Welkom aan de Zaal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
WONINGRUIL: Aangeboden 2 kamerwoning Zomers Buiten,
bouwjaar 1981 achter de Westerstraat. Huur € 317.- p.mnd.
Luxe inbouwkeuken (merk Bosch) voorzien van alle gemak-
ken, eiken parketvloer. Gevraagd: 3/ 4 kamerwoning 
sociale sector in de Jordaan. Tel. 06-24230580, jpbirnie@worl-
donline.nl 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pedicure in opleiding zoekt modellen. Nagelverzorging, eelt,
likdoorn, etc. Behandeling á 1 uur € 10,-. Info: 06-44896269
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ik ben een vrouw van 42 jaar en zoek iemand die me accor-
deonles kan geven. Mijn huidige docent –ik heb 1 jaar les-
woont buiten Amsterdam. Ik zoek iemand in Amsterdam, bij
voorkeur in mijn buurt de Jordaan. Kan niet op vaste
tijden/dagen i.v.m. werk. Tel 6711948 of hors1370@planet.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Betaalbare improvisatiecursus voor blazende of anderszins
muzikaal actieve volwassenen. Max. 4 pers. Bel Joost
7763289 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Gezocht: accordeonles omgeving Jordaan. Tel 020-6271509

febr. : ‘Love & Seduce’, groepstent.
Galerie Maria Chailloux, Prinseneiland 439, -
11 maart : ‘Tekenend’, groepstent.
Van Gelder, Planciusstraat 9 b, - 22 febr: Jaap
Kroneman, versch. technieken
Hof & Huyser, Bloemgracht 135, - 3 maart:
kunstenaars van de galerie 
Hug Gallery for International Photography,
Eerste Tuindwarsstraat 16, 
1-29 april: ‘Mr & Mrs Antoni + Alison’, foto‘s
van A. Burkowski en A. Roberts
Van Leeuwen, Hazenstraat 27, - 3 maart:
Martin Schoeller: Çlose Up 
Motive Gallery, Elandsgracht 10, - 5 maart:
Viviane Sassen, fotografie
De Praktijk, Lauriergracht 96, - 15 maart: Bas
Meerman, Parijse schilderijen en presentatie
Dagboek 
Diana Stigter, Elandsstraat 90, - 25 febr.: ‘It ‘s
only a paper moon’, groepstent. 
Torch Gallery, Lauriergracht 94, 25 febr - 1
april: Anuschka Blommers & Niels Schum 
Fons Welters, Bloemstraat 140, - 10 maart:
kunstenaars van de Artspace Witzenhausen
Gallery, Hazenstraat 60, galerie25 febr. – 1
april: Enrique Marty, instrallatie 
WM Gallery, Elandsgracht 35, - 18 maart,
Thadeusz Rolke, fotografie
Van Zomeren, Prinsengracht 276 hs, - 25 febr.:
Helen Cho: ‘Original Supercontinent’, 

LEZINGEN
Café Duende, Lindengracht 62, zo 12 febr
14.30 u:: ‘Marktleven in Amsterdam’,lezing
met dia‘s door H.Degeweij, toegang gratis
Het Perron, Egelantiersstraat 128, do 16 febr.
20.00 u, zaal open 19.30 u: discussie-avond
‘Een Jordaanmuseum binnen en buiten’, met
o.a.presentatie van het Gangenproject van
Mieke Krijger en Yuri Werner, toegang gratis

50+ jazz big band zoekt: baritonsaxofonist(e), trompettist(e),
trombonist(e). Repetitie: ma/avond Contributie: € 15 p. mnd.
Info : Marianne tel 6252847
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pedicure heeft nog plaats voor nieuwe cliënten voetverzor-
ging op maandag, dinsdag of donderdag. Bel nu voor een af-
spraak: 06-44896269 Simone Mobron.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Scheiden of niet? www.Beterscheiden.info
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ANGST-PANIEK-FOBIE? Desk. biedt psych. èn praktische hulp,
ook aan huis. I.b.v. auto. Kennism. gesprek € 35,-. Daarna ta-
rieven in overleg. 020-6835699.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
De Bloeiende Mango‘s WORKOUT PILATES. Pilates is een com-
plete trainingsmethode voor lichaam en geest en bevordert
een goede conditie. In de lessen ontwikkel je een perfecte li-
chaamshouding, sterke lange spieren, een krachtig centrum
(platte buik), coördinatie en beheersing van het lichaam, opti-
maal gebruik van ademhaling en een balans tussen spanning
en ontspanning. Waar? BROUWERSGRACHT 140. GRATIS
proefles of meer info? Bel Daphne op 06-484640412 of mail
naar: dmschaffers@tiscali.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------
RIJWIELSTALLING GOUDSBLOEM, Goudsbloemstraat 203, tel.
06-11353912, Hans van Vliet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Saxofoonles in de Jordaan! Bel Joost Krepel voor een afspraak
en/of informatie. Tel. 7763289
-----------------------------------------------------------------------------------------------
PIANOLES VOOR IEDEREEN door gedipl. Pianolerares (conserv.
D.M. en U.M.) Ook begeleiding. Tel. 6254702
-----------------------------------------------------------------------------------------------
PRAKTIJK voor NEURAALTHERAPIE ACPUNCTUUR en HOMO-
PATHIE in de Jordaan. Veel ervaring met o.m. chronische pijn
(spieren, gewrichten, rug, hoofdpijn)
SPORTBLESSURES, CHRONISCHE VERMOEIDHEIDSKLACHTEN,
ALLERGIE en BURNOUT. Wim Hoeders, arts, tel. 020-6235963
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MASSAGE EN BEWUSTZIJN. Onder druk van verwachtingen en
prestatiedrang wordt jarenlang spanning opgebouwd. Dit
wordt bewust voelbaar als er klachten op lichamelijk en psy-
chisch gebied ontstaan: bv. Stress, slapeloosheid, hoofdpijn,
nek-, schouder- en rugklachten, RSI, burnout. In REBALAN-
CING@-sessies is respectvolle aanraking het middel om te er-
varen hoe je ‘in je vel zit’. De vastgehouden energie kan weer
gaan stromen, er ontstaat bewustzijn, inzicht, acceptatie. Tel.
020-6257472, Simone.ootes@wanadoo.nl 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
HUISWERKBEGELEIDING in de Jordaan, dagelijks, voor leerlin-
gen van het Voortgezet Onderwijs. Ook bijles. Bel 020-
6248631 of 06-21268446
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vrouw 48 zoekt huishoudelijk werk. Voor 3 uur in de week.
Ervaring in de thuiszorg. Prijs n.o.t.k. Bereikbaar te. 020-
7271062. Zie reacties met plezier tegemoet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
YOGA IN DE JORDAAN. Lessen op woensdag en vrijdag 18.00-
19.45 en 19.45-21.00u. Prijs: 10 lessen € 85,-,studenten/
stadspas € 65,-, proefles € 7,50. Info en opgave: Lot Heijke,
tel. 020-6854992 of www.yoga-etc.nl

Wandeltocht
door Oud
Amsterdam
Op 11 en 12 maart organiseert Ons Genoegen
weer een mooie wandeltocht door ‘Oud
Amsterdam’. Deze tocht voert u weer lang
plekjes die voor velen onbekend zijn.

Wilt u meedoen aan de wandeling, kom dan
11 of 12 maart naar clubgebouw Ons Genoegen,
Elandsstraat 101. Startijden 25-20 km van 9.00-
11.00 uur, 5-10-15 km van 10.00-13.00 uur. Het
startlokaal is geopend vanaf 8.30 uur. Tot ziens
op ons wandelweekend!

Informatie: Thea Verschuren, tel. 6861838. 
Tijdens weekend Ons Genoegen, tel. 626278


