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D E D R IE KON I N GEN BREN GE N ZE E BU R GE R E I L A N D TOT LE V E N

‘Indrukwekkende iconen’

Drie openbare dakterrassen, een foodlab, een brouwcafé,
horeca, kantoorruimtes, wellness en een kinderspeelvoorziening… het winnende plan voor de drie silo’s op Zeeburgereiland behelst het allemaal (en meer). De silo’s krijgen
een houten opbouw en worden daarmee 38 meter hoog.
Het plan voor De Drie Koningen is als beste beoordeeld
door een jury van deskundigen én door de buurtjury, die
dit project verkozen boven
39 andere inzendingen.
Door de vele verschillende
functies zal deze plek straks
niet alleen een heel divers
publiek aantrekken, maar
zowel overdag als ’s avonds in

gebruik zijn. De jury is vol lof
over dit project: “De silo’s zijn
tot indrukwekkende iconen
gemaakt, zonder afbreuk te
doen aan de rauwheid van de
bestaande silo’s.”
Het project De Drie Koningen
is naar verwachting in 2020
gerealiseerd.

IEDER
SEIZOEN
naar Intratuin Amsterdam

Onder veel meer een brouwcafé en een wellness in de silo’s, naar verwachting in 2020 gereed.
Beeld: TANK architecture

Al vijf generaties liefde
voor het slagersvak
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op het gehele assortiment
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Amsterdam
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ACTIE GELDIG TOT 17 MAART 2018

LOETJE
Bij eetcafé De Avonden in
Betondorp bakt chef-kok en
Ajaxsupporter Nico al jaren
de lekkerste biefstukken van
Amsterdam-Oost en omgeving,
veel lekkerder dan die van
de biefstukkenfabrieken van
Loetje, dat wel de naam en
de pretenties heeft, maar
qua uitvoering achterblijft
vergeleken bij wat Nico op je
bord gooit.
Ik heb hele gesprekken met
hem gehad over het geheim
van een goede biefstuk – ‘Het
is ook de garnering, Mars’. Hij

VEEMKADE 1260 - WWW.SLAGERIJBUHRS.NL
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Marcel van Roosmalen
wil het niet te hoog opspelen,
maar ergens in dat kokslijf
van ’m steekt het natuurlijk wel
dat zo’n liefdeloze keten met
de eer gaat strijken. Vandaar
dat ze onder ‘tournedos’ op de
nieuwe kaart bij De Avonden
‘Wat nou Loetje?’ hadden
gezet. Grapje, Amsterdamse
humor weet u wel.
Was tegen het zere been van
de keten, die er meteen een
advocaat op zette. Zo klein,
bijna net zo klein en saai als die
biefstukken van ze.

NS zoekt hoofdconducteurs
Gastvrijheid, veiligheid en service. Als hoofdconducteur bij NS ben je hét gezicht van
onze organisatie. We zoeken dus klantgerichte collega’s die houden van afwisseling.
Stap jij bij ons aan boord?

Ga naar werkenbijns.nl/conducteur
voor jouw mogelijkheden!

VERKEERSSCHOOL

ED-ISHAK
25 x rijlessen en rij-

examen en theoriecursus
en -examen voor maar

€ 1250,-

Let op! Complete pakket
20 Motor rijlessen
voertuigbeheersing en
rijexamen (goedkoopste op IJburg)

€ 1050,-

Bromfiets

3x rijlessen en rijexamen

€ 225,-

ED-ISHAK
Lumièrestraat 43 | 1087 JH Amsterdam - IJburg

Zaterdag 24 februari
Informatiehuis Open
10:00 - 12:00 uur

Maak een unieke rondleiding
met een terreinwagen
Start inschrijving voor: Gracht West, 22 riante grachtenpanden met tuin. Gelegen in een prachtig groen en waterrijk plan, aan het IJmeer tussen Muiden en Amsterdam.
Informatiehuis: Kruitpad 15, 1398 CP Muiden

Tel 020 6946172

www.ed-ishak.nl

www.dekrijgsmanmuiden.nl
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Cruquiuseiland: van oude
fabrieken tot groene stadswijk
Het is een van de laatste stukken Oost binnen de ring. Cruquiuseiland zal zich de komende jaren
ontwikkelen van rauw havengebied naar een plek waar wonen en werken hand in hand gaan.
Een uniek project omdat gemeente en marktpartijen op een nieuwe manier samenwerken.

MINDER BED & BREAKFASTS IN
AMSTERDAM
Het college wil een maximum stellen aan het aantal Bed &
Breakfasts (B&B’s). Vanaf 1 januari 2019 kunnen in bestaande
woningen alleen nieuwe B&B’s komen met een vergunning.
Zo kan de groei van het aantal B&B’s worden stopgezet, als
de leefbaarheid onder druk komt te staan door bijvoorbeeld
het aantal toeristische overnachtingen.
Het maximum wordt – komend jaar – per gebied bepaald
op grond van onder andere de leefbaarheid in de buurt
en de samenstelling van de woningvoorraad. Bestaande
B&B’s die bij de gemeente zijn gemeld en zich aan de regels
houden krijgen een overgangsregeling. Naar schatting zijn
er nu ongeveer 5000 B&B’s in Amsterdam, waarvan 2.500
geregistreerd.

ZEEMIJN ONTDEKT BIJ JAVA-EILAND
Baggeraars deden eind januari bij Java-eiland een opmer
kelijke vondst: zij haalden een Duitse zeemijn uit het IJ.
Na foto’s te hebben gemaakt legden ze het explosief uit
de Tweede Wereldoorlog voorzichtig terug op de bodem.
De omgeving van het Azartplein werd uit voorzorg tijdelijk
afgezet. De zeemijn ligt op 270 meter van de kade en vormt
geen acuut gevaar. De vondst is gemeld bij specialisten
van Defensie, die de bom met behulp van sonar hebben
gelocaliseerd.
Van de wijkredactie

Enthousiast loopt stadsdeelbestuurder Thijs Reuten naar een
grote kaart die aan de muur
van zijn kantoor hangt. Hij laat
zijn potlood langs de randen
van Cruquiuseiland glijden.
“Kijk, straks kun je helemaal
om het eiland heen lopen.
Op die plekken kun je nu niet
komen omdat bedrijven het
water afschermen.”
Cruquiuseiland was voor het
overgrote deel niet in handen
van de gemeente. Om het
gebied toch op een samenhangende manier te ontwikkelen
werden er spelregels opgesteld
waar alle partijen zich aan
moesten houden.
Behalve een promenade
aan de waterkant zijn er ook
spelregels voor de hoeveelheid
groen en de verhouding tussen
wonen en werken. “Het wordt
een groene wijk met zelfs
een centraal gelegen parkje”,
legt Reuten uit. “Verder zal er
zowel gewoond als gewerkt

worden. Het is belangrijk dat
er in de stad plaats blijft voor
werken. We hebben daarom
afgesproken dat vijftig procent
van de onderste bouwlaag in
het gebied moet bestaan uit
bedrijvigheid, van kantoor tot
horeca.”
“Ondanks dat we niet dwingend konden zijn over de invulling van het woningaanbod,
hebben we andere partijen
wel kunnen overtuigen om
er toch een aanzienlijk aantal
betaalbare woningen in het
middensegment te creëren. Er
komen ook zelfs wat sociale
huurwoningen in volgende
projecten”, vertelt Reuten.
De komst van het Harbour
City Hotel en de nieuwe
bedrijvigheid aan de Cruquiusweg zullen zeker nieuw
verkeer opleveren, erkent
hij. “Maar het past binnen de
capaciteit van het wegennet.
Er is wel een breder probleem
in Oost, onder andere op
Zeeburgereiland. En ik maak
me zorgen over het openbaar

vervoer. Het GVB heeft een
paar jaar geleden de bus weggehaald. Die moet weer terug,
met alle nieuwe bewoners en
bedrijven.”

Het explosief blijft in het IJ liggen totdat diverse instanties
hebben bepaald wat er met de zeemijn moet gebeuren.
Hierbij wordt de veiligheid goed in de gaten gehouden:
boeien en een ballenlijn houden de scheepvaart op afstand
en de plek wordt dag en nacht vanuit een schip bewaakt.

De komende tien jaar zal het
Cruquiusgebied zich ontwikkelen tot een levendige,
gemengde stadswijk. Het zal
totaal anders worden dan de
rauwe combinatie van lege,
vaak vervallen industriepanden en broedplaatsen die het
gebied nu karakteriseren. Toch
zal er iets overblijven van de
oude functie van de wijk.

illustratie Sandro Assorgia

“We hebben op de kaart sterretjes gezet in de historische
panden waarvan wij vonden
dat ze zouden moeten blijven.
Ik ben niet ontevreden met het
resultaat. Een flink aantal oude
fabriekspanden wordt in de
nieuwe plannen opgenomen.
En wat betreft die broedplaatsen onderzoeken we momenteel de mogelijkheden.”

Advertorial

VRIJESCHOOL IN OOST
Het stadsdeel is een nieuwe school rijker: de Vrijeschool Amsterdam Oost. De school, die werd
opgericht op initiatief van een groep ouders, zal zich vestigen in het gebouw van basisschool De
Dapper aan de Pieter Nieuwlandstraat.
In april wordt er begonnen met twee kleuterklassen. Na de zomervakantie komt er een eerste klas
bij, waarna de school gestaag wil doorgroeien tot een vrijeschoolstroom met drie kleuterklassen
en de klassen 1 (groep 3) tot en met 6 (groep 8). Het wordt een interculturele school, net zo divers
als het stadsdeel. Kijk voor meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en aanmelden op www.
vrijeschoolamsterdamoost.nl
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Strandeiland krijgt 8000 woningen
en een groot strand
Het college van B en W
heeft op 13 februari 2018
ingestemd met de uitgangspuntennotitie voor
Strandeiland. Het wordt
het vijfde eiland van IJburg
in het IJmeer.
Omdat er een groot stadsstrand komt, en meerdere
kleine natuurstrandjes, is
de naam Middeneiland nu
vervangen door Strandeiland.
Over een paar maanden wordt
begonnen met landmaken.
Het eiland krijgt een oppervlakte van zo’n 150 hectare,
met 6 km lengte aan oevers
aan het water van het IJmeer.
Het wordt een diverse Amsterdamse wijk met eengezinswoningen, appartementen en
kleinschalige bedrijfsruimtes.

Bij de ontwikkeling zal in een
vroeg stadium aandacht zijn
voor het realiseren van buurtvoorzieningen zoals scholen
en winkels en het doortrekken
van de IJtram.
Halverwege 2018 start het
landmaken van de eerste 80
hectare van Strandeiland.
Tegelijk wordt gewerkt aan een
stedenbouwkundig plan, dat
in het voorjaar van 2019 voor
besluitvorming zal worden
aangeboden. In 2022 zou dan
met bouwen gestart kunnen
worden; de ontwikkeling zal
tien tot vijftien jaar duren.
Wethouder Eric van der Burg:
“Het wordt voor Amsterdammers mooi wonen en werken
in deze omgeving. Met veel
groen en water, dat uitnodigt
om te recreëren en bewegen.”
De geplande uitbreiding van IJburg. Illustratie gemeente Amsterdam

Van Erven Dorens Geeft Sterren
Welke gebouwen geven kleur aan Oost? Architect en schrijver Jan van Erven Dorens beziet de stad met de blik van een kenner en velt zijn oordeel. Kijk maar.

S C H E E P ST I M M E R M A N ST R A AT, H U I S B A R T VO S

‘Einzelgängers gedijen in een spartaanse omgeving’
Moeder aller zelfbouwstraten… Moeder der vrije kavels… Moeder… prevel ik, op
zoek naar de juiste woorden.
In de Scheepstimmermanstraat, Oostelijk Havengebied,
zijn in de jaren negentig voor
het eerst bouwkavels aan
particulieren verkocht. Ooit
kwamen alle huizen op deze
manier tot stand, maar sinds
het bestaan van projectontwikkelaars en woningcorporaties werd gemeentelijke
grond niet langer aan particulieren verkocht. Nu werden,
als experiment, de kavels aan
één zijde van de Scheepstimmermanstraat uitgegeven aan
particulieren om met een
architect en aannemer naar
eigen keuze te bouwen. ‘This
is a free country’, zeg ik tegen
buitenlandse architecten die
niet kunnen geloven dat je
als particulier in Amsterdam
zomaar het gevelbeeld kan
bepalen.
Carel Weeber, hoogleraar architectuur in Delft, kwam als
eerste met het idee voor het
‘wilde wonen’. Nadat Weeber
zijn bijdrage aan de banlieue
van Rotterdam had geleverd

In de rij huizen aan het eind
van de straat, vlak bij de
monding van het Amsterdam-Rijnkanaal, staat mijn
favoriet: een ontwerp van
architect Koen van Velsen
voor bergbeklimmer Bart Vos.
Bergbeklimmers zijn einzelgängers en gedijen in een
spartaanse omgeving.

met de Peperclip, een megalomaan woongebouw in
de vorm van een paperclip,
kwam hij tot inkeer. Het wilde
wonen betekent: ieder voor
zich, minimale restricties van
de overheid. Weeber heeft
gelijk gekregen. Het wilde

wonen is op grote schaal van
de grond gekomen en een
succes geworden. In elke
stad zijn zelfbouwkavels en
kluswoningen te koop. Het
gevaar van wild wonen is een
gebrek aan architectonische
en stedenbouwkundige sa-

menhang: Belgische toestanden dus. Daarom is een streng
welstandskader noodzakelijk.
De Scheepstimmermanstraat
is een mooie straat geworden
dankzij strenge welstandskaders en ambitieuze opdrachtgevers.

D E B R U G K R A N T V O O R A M ST E R D A M O O ST E N O M ST R E K E N PA G I N A 4

Het huis, te herkennen aan
een stapeling van rechthoekige zwartbetonnen kaders,
heeft dan ook niet veel
kamers nodig. De bergbeklimmer leeft alleen en heeft
slechts behoefte aan het
meest basale: een stoel, een
bed, een plaats voor zijn stationwagen en klimspullen. Een
groot gedeelte van het huis
bestaat uit inpandige buitenruimte. In de driedubbelhoge
entree is een boom geplant.
In het water aan de achterkant
ligt een speedboot afgemeerd,
de kleuren afgestemd op het
huis. Het ontwerp ziet er eenvoudig uit, maar je moet er
wel op komen. In het concept
en de details zit de kracht.

Iedere zondag geopend
altijd gratis parkeren
voordelig tanken

Kom je ook spelen?

in de centrale hal ligt
Kiddieland. De plek waar
kinderen naar hartenlust
kunnen spelen. In de
tussentijd kunt u lekker
genieten van een kop koffie.
Iedere zondag open • www.maxis.nl • Volg ons op Facebook

Mis ons niet,
Amsterdam

online:

07KEU
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deBrugDe Jas
Oostelijk Amsterdam is een broedplaats voor schrijvers, muzikanten, kunstenaars en ander talent. In De jas praten zij over hun werk, hun leven en hun inspiratie.

DJ DIMITRI

Pionier in de
housemuziek
DJ Dimitri (Dimitri Kneppers) is 51 en heeft het nog steeds.
“Hij is een kóning”, zei een bezoeker van de Recycle
Lounge Gallery Club, waar Dimitri vorige week ‘open to
close’ de heropening verzorgde in die door zijn overleden
vriend Jan Fab opgerichte, verscholen club op Zeeburgereiland. Hij is gevierd, gevallen, opgestaan en geheelonthouder. Na een diep dal vond hij de passie voor muziek
terug. “Ik kan ze nog veroveren.”
Door Linda van den Dobbelsteen

Hij heeft er geen kapsones van
gekregen, deze legende van de
jaren negentig. Ver voor de Nederlandse topdj-troepen uit,
stond Dimitri aan de top. Een
pionier in de housemuziek,
techno maakte hij mede groot.
Hij heeft over de hele wereld
getoerd, clubavonden gehad
in New York en Detroit, de
bakermat van deze stroming.
Detroit, en in het bijzonder
zijn Detroitse vriend – ‘the
godfather van de techno’ –
Derrick May, speelde een
belangrijke rol in zijn carrière.
Nu verbindt hij generaties en
draait hij nog steeds de zalen
plat.
Amsterdam

“Ik ben een jongen uit Oost.
Grootgebracht in de Watergraafsmeer, in de Max
Planckstraat leerde ik fietsen.
Later zijn we naar Bergen in
Noord-Holland verhuisd, in
de Heer van Jericho in Heerhugowaard (stomtoevallig ook
de disco waar uw verslaggever
van dienst haar jeugdigheid
stuksloeg, red.) draaide ik
mijn eerste plaatjes. Door het
gemixte publiek daar, wavers
en hiphoppers, leerde ik de
entertainmentkant van het
dj-en. Nu woon ik in Hoofddorp, zodat mijn dochter bij
me kan wonen. Het is een fijn
huis, en fijn met mijn dochter,
maar een zielloze gemeente.
Amsterdam blijft mijn stad,
met stip op één.”
Roxy

“In 1987 draaide ik daar voor
het eerst, tot aan het definitieve einde door de brand in
1999. Een legendarische club,
mijn tweede huis, een unieke
plek. The right time, the right
place, the right people, weet
je wel. House kwam op, daar

gebeurde het. Toen brak de
brand uit, net als in een film,
eigenlijk was het wel een mooi
einde. Ik stond te draaien toen
de vlammen kwamen. Het
bijzondere is: vroeger exploiteerde mijn opa daar bioscoop
Roxy.”
Voor de golf blijven

“Ik wil een mooie vloeiende
beweging aan de mensen
geven, diepgang creëren. Als
ik mijn avond niet heb, kan het
weleens chaotisch of rommelig
klinken, dat is een nadeel van
mijn stijl. Dat hoor ik vooral
zelf, ik merk het aan de vibe.
Ik zie het als golfsurfen: je
moet proberen vóór de golf te
blijven, dan ben je goed bezig.
Je moet niet alleen je eigen
ding doen, er moet ook interactie zijn met het publiek. Het
publiek is een hele belangrijke
factor. Jazeker, mijn muziek
is ook muziek van nu. Laatst
deed ik een set in Thuishaven,
daar stonden oude fans en
nieuw publiek. Die weten niet
wie ik ben, ook prima. Maar ik
kan ze nog veroveren.”
Recycle Lounge Gallery Club
Zeeburgereiland

“Jan Fab, de in november 2017
overleden oprichter, was een
goede vriend van me. Ik kende
’m al sinds de jaren negentig,
hij deed de Fabulous Party’s in
onder meer het Lido, waar ik
draaide. Een mooie man, een
avonturier. In 2012 begon hij
dat clubje in een deel van het
oude asielzoekerscentrum op
het toen verder bijna onbewoonde Zeeburgereiland.
Hij wilde graag dat ik kwam
draaien. Het was een warm
bad, zoveel vrienden, bekende
figuren uit Amsterdam en fans
van mij kwamen daar weer
samen. Het is een soort thuis-

Achter de dj-booth in de heropende Recycle Lounge Gallery Club op Zeeburgereiland op 16 februari.
“Muziek en draaien zijn mijn leven.”

honk geworden, met twee keer
per jaar een feestje. Dit was de
eerste keer na zijn overlijden.
Het is een dubbel gevoel, daar
draaien op zijn plek, maar
zonder hem. Hij zou het mooi
vinden dat we gewoon doorgaan.”
Verslavingen

“Ik ben zeer verslavingsgevoelig. Mijn leven, die wereld,
het nachtleven… Het dieptepunt kwam na de amputatie
van mijn onderbeen in 2013
(als gevolg van een bacteriële infectie, red.). Toen dacht
ik: nu moet ik iets doen, ik
ben mezelf kwijt. Nu ben ik
geheelonthouder, ik heb mijn

lesje wel geleerd. In april ben
ik drie jaar clean. Nuchter
werken was eerst onwennig, je
voelt je naakt. Nu vind ik het
juist mooi, ik beleef alles veel
intenser. Het is een enorme bevrijding. Ik schaam me er niet
voor, ben er trots op dat ik kan
doen wat ik doe in het nachtleven. Mijn liefde voor muziek
is zo groot. Toch was die een
beetje zoekgeraakt. Nu is de
passie weer helemaal terug.”
Kilo groenten

“Elke dag ga ik naar de sportschool, ik eet alleen nog maar
gezond. Vanavond heb ik voor
het eerst sinds ik weet niet
hoelang weer een paar frietjes
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gegeten. Ik eet 600 gram tot
een kilo groente per dag, daar
haal ik dan meestal ook mijn
koolhydraten uit. Op 31 maart
doe ik Thuishaven Paasweekender, sta ik tien uur achter
elkaar te draaien. Dan moet je
fit zijn. Muziek en draaien zijn
mijn leven.”

Rectificatie
In de vorige editie van de Brug
(24 januari 2018) stond in de
rubriek De Jas vermeld dat Lisette
Wellens drie jaar presentatrice
is geweest van het NOS
Jeugdjournaal. Dat is niet correct:
zij was daar destijds redacteur.

AMSTERDAM
B E A U T Y S A L O N

Sinds 1983
uw biologische
buurtsuper in
Amsterdam Oost!

Kijk achterin deze krant voor
onze KORTINGSBON
;-)

Ekodis Natuurvoeding Beukenplein 73
020 6946327 | eko@ekodis.nl | www.ekodis.nl
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DE GEVA ARL I J KE KRU I SP U N T E N VA N O O ST

‘Het gedrag van mensen is onvoorspelbaar’
Onder meer een kruispunt op de Middenweg en de
Wibautstraat staan erop dit jaar, de lijst van zogeheten
blackspots. Een blackspot is een locatie – doorgaans een
kruispunt – waar de afgelopen drie jaar minimaal drie
geregistreerde letselongevallen in het verkeer hebben
plaatsgevonden. Jaarlijks wordt deze lijst opnieuw vastgesteld, waar de in 2000 opgerichte Werkgroep Blackspots
Amsterdam (WBA) zich vervolgens over buigt.
Door José Stoop

De WBA bestaat uit verschillende experts van gemeente,
politie en het GVB, en heeft als
doel de blackspots te analyseren en een plan van aanpak te
maken. Dit kunnen bijvoorbeeld kleine wijzigen in de
lijnen op de weg of een paar
nieuwe verkeersborden zijn,
maar ook grote infrastructurele aanpassingen. De werkgroep gaat ook altijd kijken als
er ergens een dodelijk ongeval
is geweest om rapport uit te
brengen, en houdt ook zogeheten ‘Risicolocaties Verkeersveiligheid’ in de gaten; plekken
die nog geen blackspot zijn
maar het wel zouden kunnen
worden.
Maarten Nulle is als verkeersontwerper verbonden aan

de werkgroep. Momenteel
is hij onder meer druk met
de kruising InsulindewegZuiderzeeweg, het kruispunt
net voor de opgang van de
Amsterdamsebrug. “Best een
ingewikkelde situatie daar”,
laat hij op een uitgevouwen tekening zien. “De tramlijn buigt
bijvoorbeeld af naar rechts
richting het Flevopark, over
het fietspad heen. En we zien
ook dat veel fietsers vanaf de
Zeeburgerdijk dwars oversteken, wat de kortste maar ook
een gevaarlijke weg is. We zijn
nu aan het kijken of we het
fietspad zo kunnen vormgeven
dat de meest veilige weg ook
de aantrekkelijkste wordt.”
En zo zit hij rustig te puzzelen, boven de tekening of ter
plaatse.

Dit jaar worden vierentwintig
blackspots in heel Amsterdam
aangepakt, waarvan in ieder
geval zes in Oost. “Ik zou niet
echt de meest gevaarlijke plek
in Oost kunnen aangeven”,
zegt Nulle. “Het hangt er
bijvoorbeeld heel erg vanaf
hoe druk een kruispunt is,
en natuurlijk is het gedrag
van mensen onvoorspelbaar.
Vaak is de oorzaak van een
ongeluk totaal onverwacht,
en dat is eigenlijk wel logisch,
anders hadden we het kunnen
voorkomen.” Vroeger was het
kruispunt MolukkenstraatInsulindeweg een van de
beruchtste kruispunten van
Amsterdam, maar daar is de
afgelopen jaren veel gebeurd:
er zijn extra opstelvakken
gekomen, het oversteekpunt
voor fietsers is verschoven, de
route voor auto’s is duidelijker
geworden. En met succes; het
kruispunt is sinds 2012 geen
blackspot meer.
De werkgroep werkt aan een
online, dynamisch overzicht
van de blackspots, zodat ook
burgers kunnen zien wat de
plannen zijn. Een kort overzicht voor Oost is alvast in de
tabel hiernaast vinden.

Kruispunt

Plan van aanpak

Blassiusstraat - Weesperzijde

Uitvoering aanpassingen 		
zeker uitgevoerd in 2018

Wibautstraat - Ruyschstraat

Uitvoering aanpassingen
zeker uitgevoerd in 2018

Linnaeusstraat – Polderweg

Uitvoering aanpassingen zo
goed als zeker in 2018

Insulindeweg - Zeeburgerdijk

Uitvoering aanpassingen zo
goed als zeker in 2018

Linnaeusstraat - Mauritskade

Uitvoering aanpassingen zo
goed als zeker in 2018

Middenweg - Wakkerstraat

Uitvoering aanpassingen zo
goed als zeker in 2018

Middenweg (tussen Ringdijk
en Linnaeuspad)

Onderzoeksfase nog gaande,
uitvoering in 2018 of later

Mauritskade - Rhijnspoorplein

Onderzoeksfase opgestart in
2018

Domselaerstraat/
Pontanusstraat

Onderzoeksfase opgestart in
2018

Molukkenstraat - Niasstraat

Onderzoeksfase opgestart in
2018
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deBrugNieuws
PARK OP DE KOP VAN JAVA : GÉÉN FESTIVALS

Brug naar Noord speelt een cruciale rol
De kop van Java-eiland wordt een stadspark, in combinatie met de nieuwe brug naar Amsterdam-Noord een
rust- en ontmoetingsplek voor alle Amsterdammers.
Wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening, VVD)
en Maarten Kloos, voorzitter van de Adviescommissie Kop
van Java-eiland, over een uniek huwelijk tussen een park
en een brug.
Door Michel van Dijk

In een tijd dat er in Amsterdam duizenden woningen
bij moeten komen, kiest de
gemeente Amsterdam ervoor
om de kop van Java-eiland
onbebouwd te laten en er
een stadspark van te maken.
Is dat niet vreemd?
Van der Burg: “Ik heb jarenlang gedacht: we bewaren de
kop van Java-eiland voor een
soort Sydney Opera House.
Het is echter de vraag of de
stad daarop zit te wachten.
Amsterdam telt al zoveel
fantastische gebouwen. Waar
wel behoefte aan is, is aan
meer groen. Ook als je een
stadsmens bent, wil je die
verbinding met de natuur. Of
je nu in het weekend naar je
volkstuin gaat, of naar de caravan op Bakkum. Onze parken
zijn ook de longen van de stad.
Vondelpark, Rembrandtpark,
Westerpark, ze puilen allemaal uit. Mensen vinden het
fijn om daar te recreëren. Of
ze nu barbecueën, hardlopen
of chillen met vrienden of
vriendinnen.”
Kloos: “De afgelopen jaren
heeft onze commissie tal van
ontwerpen beoordeeld van gebouwen die op de kop zouden
kunnen komen. Daar zaten
goede ontwerpen tussen, maar
onze inzichten zijn gaandeweg veranderd. Als je kijkt
wat er allemaal is gebouwd
de laatste jaren, het Paleis van
Justitie, de uitbreiding van het
Centraal Station, beeldbepalende gebouwen zoals Eye en
het Muziekgebouw. We zeiden
tegen elkaar: als links en
rechts de gebouwen omhoog
schieten, laten we het hier
dan rustig houden. Dat maakt
deze locatie straks uniek. Ja,
Amsterdam wil meer groen
in de stad. Dan gaat het niet
alleen over de postzegelparkjes die overal worden aangelegd, maar ook om een groot
stadspark zoals dit. De kop van
Java-eiland heeft een omvang
van drie voetbalvelden. Het
wordt dus geen ‘parkje’, zoals
ik sommige mensen heb horen
zeggen.”
Het is de bedoeling dat de
aanlanding van de nieuwe

fiets- en voetgangersbrug
naar Amsterdam-Noord op
de kop van Java-eiland komt.
Hoe verhouden park en brug
zich straks met elkaar?
Van der Burg: “De brug speelt
een cruciale rol. Die zorgt
ervoor dat Noord dichter bij de
stad komt. Hiermee verbinden
we Noord met de rest van de
stad voor voetgangers en fietsers. Die verbinding komt hier,
op de kop van Java-eiland.
Wat is er dan mooier om van
de plek waar twee werelden
elkaar raken, een plek van rust
en ontmoeting te maken.”
Als alles volgens plan verloopt, begint de bouw van
de brug in 2021. Pas daarna
kan het definitieve ontwerp
van het park gerealiseerd
worden. Wat gebeurt er tot
die tijd met de kop van Javaeiland?
Van der Burg: “Het wordt een
festivalvrij park. We gaan dus
niet een paar grasvelden neerleggen, zodat we nog snel een
aantal leuke feesten kunnen
organiseren.
De woorden die bij dit park
horen, zijn niet dansen, feesten en festival, maar stilte en
ontmoeting. We gaan het park
ontdoen van drukte, het wordt
een oase midden in het IJ. Daar
beginnen we reeds vandaag
mee.”

boven
Eric van der Burg en Maarten
Kloos op de Kop van Javaeiland. Van der Burg: “Dit
wordt dé brug, op dé plek
van Nederland”.

Mooie plannen, maar ondertussen onderhandelt de
gemeente Amsterdam met
Rijkswaterstaat en met de
provincie over de voorwaarden waaraan de brug moet
voldoen.
Van der Burg: “Het IJ is de
drukste verkeersroute voor
de binnenvaart in Nederland.
We moeten ervoor zorgen
dat de schepen zoveel mogelijk kunnen doorvaren.
Daarom komt er een kanaal,
het Jakartakanaal. Dat scheidt
de kop van het Java-eiland
van de rest van het eiland. Dat
kanaal wordt onderdeel van
de staande-mastroute. Alles
met een mast hoger dan vier
meter vaart daar straks doorheen. Die gaan niet onder de
brug door. Verder willen we
een brug met de hoogte van

links
Het park en de brug.
In deze schets de twee
mogelijke locaties voor de
brug.

vier lege containers. Met die
hoogte wordt de binnenvaart
niet belemmerd. Volgens mij
komen we daarmee tegemoet
aan alle bezwaren.”
San Francisco heeft de
Golden Gate Bridge, dichter
bij huis heeft Rotterdam
de Erasmusbrug. Wordt de
nieuwe brug net zo’n eyecatcher voor Amsterdam?

Kloos: “Wat ons betreft wel.
Ons voorstel is ook om de
beste bruggenbouwers, zowel
uit Nederland als de rest van
de wereld, aan het werk te
zetten voor het allermooiste
ontwerp.”
Van der Burg: “Dit is niet een
brug op zomaar een plek in
Nederland, dit wordt dé brug
op dé plek in Nederland. Een
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brug waarvan je meteen denkt
als je die ziet: Amsterdam! We
willen een prachtig stadspark
en een prachtige brug. Volgens
mij willen meer mensen dat,
want tot nu toe reageert iedereen enthousiast.”

deBrugSport

AHC IJburg mikt op hockeyvelden in Noord
Het maakt ons nieuwsgierig naar de toekomstplannen
van de hockeyvereniging. De rolluiken bij AHC IJburg zijn
dicht; alle trainingen zijn afgelast vanwege de vorst. Binnen zitten Evert Jan de Vries (bestuurslid) en ikzelf. Afgewogen en in heldere bewoordingen zet hij de plannen van
zijn club uiteen.
Door Gijs Lauret

Wat vinden jullie van het
consentadvies over het Diemerpark?
“Wij zijn heel tevreden. Mensen die hier hockeyen komen
vooral uit IJburg en geven om
de natuur. Tegelijkertijd is
IJburg een van de kinderrijkste wijken in Nederland, dus
veel kinderen willen buiten
sporten. Volgens de normering
van de Sportraad Amsterdam
(adviesorgaan voor sportbeleid, red.) moet de gehele 9
hectare uit het bestemmingsplan worden ingevuld met
sport. Vooralsnog wordt maar
60% daarvan gebruikt. We hadden nooit de ambitie een grote
hockeyclub te worden. Met
1200 leden zijn we een middelgrote vereniging, maar we
hebben nog 600 mensen op de
wachtlijst. Die gun je het ook.
We willen geen exclusieve
club zijn, maar voor iedereen.
Wij willen dat iedereen op zijn
eigen niveau hier kan hockeyen en meedraaien in het
sociale aspect.”
Wat zijn jullie plannen?
“We zullen uitgaan van de
plannen van de gemeente.

Alles gaat in samenspraak
met AFC IJburg, de voetbalclub. We verwachten twee
nieuwe hockeyvelden erbij.
Om ruimte te besparen zullen
we de mogelijkheden van een
gezamenlijk clubhuis onderzoeken, want het park is ook
belangrijk. Een traditionele
hockeyer ziet dat niet meteen
zitten. Daarom moeten we ons
echt inzetten om samen iets te
creëren en goed nadenken hoe
we onze verenigingscultuur
kunnen behouden.”
Hoelang blijft de wachtlijst
nog groeien?
“We zijn al lang in gesprek met
de gemeente over het grote
tekort aan hockeycapaciteit.
We huren nu zelfs velden in
Amstelveen voor onze thuiswedstrijden. Ondertussen
zijn er, in samenwerking met
voetbalclub De Dijk, plannen
voor een nieuwe hockeyclub
op Sportpark de Weeren in
Amsterdam-Noord. Wij hebben gezegd deze nieuwe club
te kunnen helpen met hun
overcapaciteit totdat wij nieuwe velden hebben. Dat duurt
nog enkele jaren en hopelijk
zijn de velden in Noord eind
2018 klaar. Het is een uitkomst

voor iedereen; we helpen een
nieuwe club opstarten en ondervangen een probleem aan
de oostkant van Amsterdam.
Ik maak me wel zorgen of de
velden op tijd speelklaar zijn,
want dat duurt al langer dan
verwacht.”

Sport en natuur gaan samen
Afgelopen najaar is door verschillende belanghebbenden
(zoals voetbalclub AFC IJburg en hockeyvereniging AHC IJburg,
Vrienden van het Diemerpark, buurtbewoners, gemeente- en
stadsdeelbestuur) intensief overlegd over de toekomst van
het Diemerpark. Hieruit is een gemeenschappelijk advies
(‘consentadvies’) voortgekomen, dat in januari is goedgekeurd
door het bestuur van stadsdeel Oost. De gemeenteraad zal
beslissen over de uitvoering hiervan. Het advies moet zorgen
voor bescherming van het natuurschoon, en tegelijkertijd
uitbreiding van de voetbal- en hockeyclub mogelijk maken.

STERRENKIJKEN OP CAMPING ZEEBURG
Dit voorjaar worden de Landelijke Sterrenkijkdagen weer gehouden. Op vrijdag 23 februari kun je
terecht bij Camping Zeeburg, waar de hemel voor Amsterdamse begrippen nog relatief donker is,
helemaal omdat daar speciaal voor de gelegenheid de lantaarnpalen worden uitgedaan.
Wat is er aan de donkere hemel allemaal te zien? De Volkssterrenwacht Amsterdam stelt enkele
telescopen op. Bij een heldere hemel is Uranus de hele avond te zien, en misschien ook wel
gasnevels in Orion en planetaire nevels in de sterrenbeelden Tweelingen en Draak.
Het café op de camping is deze avond geopend, dus er kan eventueel geschuild worden voor kou of
regen.
Camping Zeeburg, Zuider IJdijk 20, van 20.00 tot ongeveer 23.30 uur, gratis toegang,
www.campingzeeburg.nl.

GEREEDSCHAP VOOR HET GOEDE DOEL
Jouw gebruikte gereedschap kan vaak nog prima mee voor een tweede leven in een
ontwikkelingsland. De stichting Gered Gereedschap zamelt jaarlijks zo’n 100.000 stuks gereedschap
en 800 naaimachines in, knapt alles op zorgt dat de spullen terechtkomen bij startende ondernemers
en technische scholen. Zo draagt de stichting bij aan de ontwikkeling van jonge mensen.
Gebruikt gereedschap kan worden ingeleverd in het Blauwe Huis aan de Zeeburgerdijk 265 of bij
de Praxis aan de Molukkenstraat. De stichting is ook op zoek naar vrijwilligers die een dag per week
in de werkplaats willen helpen. Ook chauffeurs en (gepensioneerde) vaklui zijn van harte welkom
als vrijwilliger. Aanmelden kan via amsterdam@geredgereedschap.nl of via de site van ViiA, het
uitzendbureau voor vrijwilligers.
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deBrugVerkiezingsspecial

VERKIEZINGSSPECIAL

Waar gaan de verkiezingen over?
Over een paar weken, op 21 maart, bepalen Amsterdammers welke politieke partijen de komende vier jaar plaats
zullen nemen in de gemeenteraad en in het college van B en W. Tegelijkertijd kiezen Amsterdammers ook lokale
volksvertegenwoordigers in de stadsdelen. Kunnen de huidige coalitiepartners (D66, VVD en SP) met elkaar door,
wordt het dit keer een college over links met PvdA, GroenLinks en SP of zijn er nog andere coalities mogelijk?
En wat betekent het nieuwe bestuurlijk stelsel voor de stadsdelen?
Door Patricia Kersbergen

Met 28 politieke partijen is de keuze in elk geval nog nooit zo groot geweest. Thema’s
die meer dan ooit actueel zijn, zijn de woningmarkt, duurzaamheid en leefbaarheid,
waaronder ook de drukte in de stad.
Wonen: meer of minder sociaal?
Er dreigt een tweedeling te ontstaan in de stad, die zich voor alles manifesteert op
de woningmarkt, met een scheiding letterlijk tussen wijken binnen en buiten de ring.
Oorzaak is het grote gebrek aan betaalbare woningen in het middensegment.
VVD, CDA, D66 en Forum voor Democratie zoeken oplossing vooral in vermindering
van het aantal sociale huurwoningen door verkoop, waardoor meer ruimte ontstaat
voor investeringen in het middensegment. GroenLinks, PvdA en SP zijn daar fel
tegen en verruimen liever de toelatingsregels voor de sociale sector, zodat ook
middeninkomens daarop kunnen inschrijven. De SP wil verder (als enige) dat er van
de circa zesduizend sociale huurwoningen die jaarlijks vrijkomen vijfduizend worden
toegewezen aan Amsterdammers.

gemeenteraad nog steviger de regie gaan voeren in de stadsdelen.
Terwijl de lokale volksvertegenwoordigers in 2014 nog uit hun midden het dagelijks
bestuur aanwezen, treedt vanaf maart een dagelijks bestuur aan dat is benoemd door
de gemeente.
Elk stadsdeel is onderverdeeld in enkele gebieden; per gebied worden – afhankelijk
van het aantal inwoners – vier tot zes volksvertegenwoordigers gekozen in
de nieuwe stadsdeelcommissie. In Oost komen er zodoende zestien nieuwe
volksvertegenwoordigers. De gekozen commissieleden kunnen de dagelijks
bestuurders vanaf nu alleen nog adviseren. Ze hebben geen instrumenten meer om
iets anders te besluiten. Daphne Meijer (GroenLinks): “Dat vind ik een groot nadeel.
GroenLinks heeft dan ook geprotesteerd tegen dit nieuwe stelsel. We hadden liever
gezien dat de kinderziekten uit het huidige stelsel waren gehaald.”

Grootstedelijke drukte
Het is druk in Amsterdam en door de groei zal die drukte alleen toenemen. De meeste
partijen zoeken de oplossing in verbetering van het openbaar vervoer, waaronder
lightrail, een trein die over verschillende sporen rijdt (hoofdrailnet, metro en tram),
en een regionaal fietsnetwerk. Daarvoor pleiten D66, PvdA, SP, GroenLinks, Partij
voor de Dieren, DENK en ook de VVD. Daarnaast willen CDA, VVD en Forum voor
Democratie ook blijven investeren in (ondergrondse) parkeermogelijkheden voor
auto’s. GroenLinks en ook D66 weren de auto het liefst uit de binnenstad.

Dat de commissie al minder politiek opereerde, heeft volgens Meijer echter ook
voordelen. “Er zijn andere manieren gevonden om belangrijke onderwerpen met
de bewoners te bespreken. In plaats van elkaar onderling vliegen af te vangen en
parlementje te spelen trekken we meer samen op, zodat er besluiten zijn genomen
waar meer de tijd voor is genomen en die daardoor meer draagvlak hebben onder
de bewoners.” Het nieuwe stelsel zal zich nog moeten bewijzen. Meijer: “We moeten
roeien met de riemen die we hebben. Onze positie ten opzichte van de gemeenteraad
moeten we nog bepalen. Gemeenteraadsleden hebben niet de tijd om alle plannen en
initiatieven in elk stadsdeel bij te houden. Wij moeten zorgen dat er regelmatig contact
zal zijn met de gemeenteraad om die plannen onder de aandacht te brengen.”

Onder het huidige bestuur van VVD, D66 en SP is de aanpak van de overlast door
toerisme al tot een speerpunt gemaakt. Airbnb is aan banden gelegd. Het CDA pleit
voor nog een verdere uitbreiding van de handhaving om overlast tegen te gaan. Als het
aan Forum voor Democratie ligt, wordt daarnaast de toeristenbelasting verdubbeld.

Belangrijke thema’s in Oost verschillen per buurt. Op IJburg blijft de bereikbaarheid
een aandachtspunt. In Watergraafsmeer hebben ouderen die in isolement leven de
aandacht. In het Oostelijk Havengebied zal – onder meer met de plannen voor de
bruggen over ’t IJ – de inrichting hoog op de agenda blijven staan.

Nieuw bestuurlijk stelsel
In 2014 waren de deelraden al vervangen door bestuurscommissies, die met veel
minder bevoegdheden ook minder politiek gingen opereren. Vanaf maart 2018 zal de

AMSTERDAMSE VERKIEZINGSDEBATTEN, EEN SELECTIE
Verkiezingsspecial: Macht in Mokum
Hoeveel inspraak hebben burgers nog in Amsterdam en in welke mate zorgt de gemeente voor tegenmacht?
Woensdag 28 feb (20.00), Pakhuis de Zwijger, 'pay as you like'
Verkiezingsdebat Toerisme
Het aantal toeristen in Amsterdam groeit onstuimig. Dit tot ergernis van menig Amsterdammer. Tegelijkertijd
heeft onze economie de toeristen ook hard nodig.
Dinsdag 1 maart (20.00 uur), (20.00), Pakhuis de Zwijger, 'pay as you like'
Verkiezingsspecial: De Toekomst van de Sociale Huur
De woningmarkt is overspannen, de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn enorm. Hoe zorgen de
partijen ervoor dat mensen met een kleine portemonnee in de stad kunnen blijven wonen?
Dinsdag 6 maart (20.00 uur), Pakhuis de Zwijger, 'pay as you like'
Verkiezingsdebat voor jongeren in Paradiso Noord / Tolhuistuin
Argan en Paradiso organiseren een verkiezingsavond voor jonge Amsterdammers. Lijsttrekkers vertellen
kort hun plannen over discriminatie, wonen en werk, en wat zij hierin voor de jongeren gaan betekenen.
Woensdagavond 7 maart (19:30), Tolhuistuin, Paradiso Noord, kaarten: Gratis via info@argan.nl
OBA organiseert Amsterdam Stemt
Politici worden geïnterviewd en ondervraagd door een panel van politieke journalisten over de belangrijkste
thema's die in Amsterdam spelen. Presentatie Theodor Holman.
Maandag 12 maart (19:30), Centrale OBA, toegang gratis, reserveren via www.oba.nl/agenda.stemt.html
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Eerlijke erfpacht
is een keuze?
Stem CDA!
Het Amsterdamse gemeentebestuur heeft een nieuwe erfpachtregeling
ingevoerd waardoor huiseigenaren duizenden tot soms honderd
duizenden euro’s extra erfpacht moeten betalen. Het CDA heeft een
alternatief dat tot veel lagere kosten leidt.
Rekenvoorbeeld
Een huis op IJburg-West van
100 m2 kost gemiddeld 360.000
euro. Bewoners die hun woning
bij de oplevering in 2005 heb
ben gekocht hebben toentertijd
de volledige grondwaarde van
64.000 euro betaald.
Zij moeten nu van de gemeente
nogmaals 40.000 euro betalen
om de erfpacht eeuwig af te
kopen. De bewoners krijgen
daar niks extra’s voor!
De nieuwbouw op IJburg III is
bovendien directe concurren
tie, want de verkoopprijzen van
die woningen zijn gebaseerd
op de nieuwe regeling van de
eeuwigdurende erfpacht.

De nieuwe erfpachtregeling van de gemeente is ‘schrikbarend
onrechtvaardig’, volgens Koen de Lange, nummer 8 op de
CDA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar weinig
mensen zijn van die nieuwe regeling op de hoogte. ‘Erfpacht
is buitengewoon complex’, verklaart De Lange, die zich al
tien jaar sterk maakt voor een eerlijkere erfpachtregeling en
ook voorzitter is van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam
(SEBA). ‘Veel ingewikkelder nog dan een pensioen of hypotheek. De meeste mensen weten niet eens precies wat het
betekent. Daarom blijft het huidige stelsel maar voortbestaan.
Daarnaast heeft de gemeente mensen niet goed voorgelicht
over de herziening van het systeem. Terwijl de consequenties iedereen aangaan. Ook huurders zullen de effecten gaan
merken.’

Onnodig

Met de nieuwe regeling schuift de gemeente ten onrechte 2,8
miljard naar zich toe. Dat bedrag is in 2020 is opgelopen tot
16,7 miljard euro, opgebracht door nog geen 100.000 huiseigenaren. Dat komt neer op onteigening. Het vorige college
probeerde vier jaar geleden ook een nieuwe erfpachtregeling
in te voeren maar is daar toen ook al niet in geslaagd, volgens
het CDA. Het eerste plan, van GroenLinks-wethouder Van
Poelgeest, werd twee dagen na de vorige gemeenteraadsverkiezingen teruggetrokken. Het was onhoudbaar. De Lange:
‘Maar de regeling waar het huidige college van D66, VVD en
SP mee is gekomen, is eigenlijk nog erger.’
De gemeente zet mensen er zwaar mee onder druk. ‘Linksom
of rechtsom moet je betalen’, verklaart De Lange. ‘Bij verkoop rekent de gemeente met jou af of anders met de nieuwe
bewoners.’ Vooral voor middeninkomens, jonge gezinnen
en oudere huiseigenaren is dat problematisch. Zij moeten of
verhuizen – of hun eigen woning opeten. Maar ook huurders
krijgen te maken met de gevolgen van de nieuwe erfpachtregeling: verhuurders zullen zonder twijfel de stijgende woonlasten
doorberekenen aan hun huurders.
Boomsma: ‘We willen dat Amsterdam betaalbaar blijft: voor ouderen, voor gezinnen, voor mensen met een gewoon inkomen,
voor alle huiseigenaren en huurders. Dat begint met een eerlijke erfpacht. En dat kan ook. Erfpacht is een politieke keuze.
Er moet nu een politieke oplossing komen.’

Koen de Lange, CDA Amsterdam
Driedubbel betalen

De grond onder bijna alle woningen in Amsterdam (93 procent) is eigendom van de gemeente. Buiten de grachtengordel
moeten bijna alle huiseigenaren erfpacht betalen om de grond
onder hun woning te kunnen gebruiken. Voor een tijdvak van
telkens 50 jaar wordt de erfpachtprijs vastgesteld. Bij het
ingaan van een nieuw tijdvak moeten huiseigenaren plotseling wel veertig tot zeventig keer zoveel gaan betalen. Nu is
een nieuw systeem ontworpen voor ‘eeuwigdurende erfpacht’.
Daarbij blijft de gemeente eigenaar van de grond, maar wordt
de erfpacht niet meer herzien.
De Lange: ‘De grote fout die het huidige college daarbij maakt
is dat de gemeente nog een keer de volle grondwaarde gaat
vaststellen om opnieuw in rekening te brengen.’ CDA-lijsttrekker Diederik Boomsma vult aan: ‘En de manier waarop ze dat
doen klopt van geen kant. Mensen moeten dan plotseling alsnog duizenden euro’s per jaar extra betalen, alleen om in hun
eigen huis te blijven wonen. Dat is volstrekt onredelijk. Er zijn
zelfs mensen die net een huis hebben gekocht en de erfpacht
hebben afbetaald, maar nu plotseling opnieuw tienduizenden
euro’s moeten neertellen. Ze betalen twee keer voor hetzelfde.
Onacceptabel.’

Diederik Boomsma, lijsttrekker CDA Amsterdam
Het CDA heeft een alternatief voorstel. Het CDA zegt: afgekocht is afgekocht. Die huiseigenaren hebben de erfpachtrekening al eerder betaald. En wie jaarlijks betaalt moet kunnen
overstappen van erfpachtregeling zonder prijsverhoging.
Dit alternatief is transparant, toekomstbestendig, en direct
uitvoerbaar. Wilt u zien wat dit voor u betekent?
Kijk dan op www.eerlijke-erfpacht.nl.

Kies voor een betaalbare stad. Kies voor een eerlijke
erfpacht. Daar gaat het CDA voor zorgen. Stem CDA.

Kies voor

Méérbelangen

Plezierig wonen, leven en werken in
de Watergraafsmeer - Amsterdam Oost
Méérbelangen is in 1987, bij de invoering van het stadsdeel Watergraafsmeer, opgericht en dus al meer dan 30 jaar
actief voor de buurt in stadsdeelraad, stadsdeelbestuur en bestuurscommissie.
Na 4 jaar te hebben gefunctioneerd wordt de bestuurscommissie Amsterdam Oost na de verkiezingen van 21 maart
2018 vervangen door een stadsdeelcommissie met slechts een adviserende functie. Het dagelijks bestuur wordt vervangen door bestuurders die door de centrale stad worden benoemd.
Daarmee wordt de invloed van de bewoners nóg verder beperkt dan na afschaffing van de deelgemeenten al het
geval was. Dit is het sluitstuk van het terugdringen van de invloed van de bewoners op hun leefomgeving en
het vergroten van de invloed van de centrale stad daarop. Dat is niet waar Méérbelangen voor staat, maar wij
blijven ons sterk maken voor plezierig leven, wonen en werken voor alle bewoners van de Watergraafsmeer.
in dit programma

h o u d d e wat e r g r a a f s m e e r g r o e n ! • b e wo n e r s • r u i m t e , wo n e n e n b o u w e n • o n d e r w i j s • s p o rt e n r e c r e at i e • w e l z i j n

e n z o r g • o p e n ba r e r u i m t e e n m i l i e u • v e r k e e r , pa r k e r e n e n v e r k e e r s v e i l i g h e i d • v e i l i g h e i d • e c o n o m i e e n f i n a n c i ë n

Kandidatenlijst
Méérbelangen 2018
1

Bas van Vliet

Advocaat
'Kies voor de buurt. Stem
Lokaal. Stem Méérbelangen'

3

Frans Romkema

betrokken buurtbewoner
‘Méér zeggenschap voor
de bewoners.’

5

Onno van Buuren

webredacteur
‘Geen sloop Van der Kunbuurt’
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Houd de Watergraafsmeer groen!

Anja Stroomer

Woonarkbewoonster
‘Méérbelangen maakt het
verschil’

4

René van Eunen

Parochiecoördinator
‘Voor een buurt met een
dorps karakter’

De Watergraafsmeer is nog altijd een
van de groenste woonwijken van
Amsterdam. En dat willen we graag zo
houden. De druk vanuit de gemeente
om het groen vol te bouwen is echter
groot. Verdichting en hoogbouw zijn
de nieuwe toverwoorden van het
stadsbestuur. Dat wil voor 2025 minstens 50.000 woningen aan de stad
toevoegen (Koers 2025). Het welzijn
van de bewoners en de leefbaarheid
zijn daaraan ondergeschikt, evenals de
biodiversiteit (vogels, bomen, planten
en bloemen).

verkoeling heeft de stad groen nodig.
Een versteende stad houdt de warmte
vast, en wordt zo onleefbaar wordt.
Bovendien leidt hoogbouw tot harde
valwinden en lange slagschaduwen.

Ook de groene delen van de Watergraafsmeer worden –opnieuwbedreigd: volkstuincomplexen (bijv.
Amstelglorie), sportvelden, groenstroken (bijv. langs de Gooiseweg).
Zelfs voor een hele buurt als de Van
der Kun-buurt bij het Amstelstation
bestaan sloopplannen, om daarvoor in
de plaats hoogbouw in hoge dichtheid
En wat vaak vergeten wordt: de stad te kunnen realiseren. Méérbelangen
moet de klimaatverandering aankun- was daar 13 jaar geleden al tegen en
denkt daar nu niet anders over.
nen. Buien worden steeds heftiger,
maar het regenwater kan moeilijk weg Meer dan ooit is er behoefte aan een
partij die kiest voor de menselijke
in een versteende stad, dus straten
maat en opkomt voor de belangen van
komen eerder blank te staan. Hittegolven zullen toenemen, maar voor de Watergraafsmeer en haar bewoners.
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Programma Méérbelangen 2018-2022
Bewoners
PARTICIPATIE EN INVLOED
Bewoners weten als geen ander wat er in hun buurt speelt en waaraan behoefte is. Zij zijn de experts
van hun buurt. Daarom moeten zij door de gemeente actief worden betrokken bij het maken van plannen voor de buurt. Wat ons betreft gaat deze betrokkenheid verder dan inspraak; bewoners moeten
in staat worden gesteld écht mee te denken en mee te ontwerpen, vanaf het allereerste stadium. Zo
worden breed gedragen besluiten gegarandeerd en wordt frustratie over het optreden van de gemeente
voorkomen. Dat betekent dat de gemeente initiatieven vanuit een ‘blanco’-positie zal moeten ingaan en
eerst de mening van de bewoners zal moeten peilen voordat ideeën worden uitgewerkt.
Dus • Geen besluiten over een buurt zonder voorafgaande raadpleging van de bewoners
Goede besluitvorming begint voor ons bij openheid en transparantie. De gemeente moet bewoners actief op de hoogte brengen en houden van wat er in hun leefomgeving gebeurt, welke plannen op stapel
staan. De noodzakelijke informatie moet tijdig worden verstrekt, zodat de bewoners ruim de gelegenheid hebben om zich –gevraagd en ongevraagd- een gedegen oordeel te vormen. Vervolgens moet het
oordeel van de bewoners zichtbaar zijn in het beleid. Inspraak is immers geen ‘verplicht nummer’.
De gemeente moet bij belangrijke zaken de meningen in het stadsdeel peilen via een enquête. Ook
resultaten van beleid kunnen op deze manier worden gemeten.
Uiteraard dient het stadsdeelbestuur de uitkomst van inspraak, opiniepeilingen en referenda te
respecteren. Om het contact met bewoners te verstevigen en zo de participatie op een hoger niveau te
brengen, is het van belang dat er in elke buurt een vorm van bewonersvertegenwoordiging is zoals een
buurtbeheergroep of community. Het stadsdeel dient deze groepen te faciliteren en ambtelijke capaciteit
ter beschikking te stellen om deze groepen bij te staan, zowel om informatie te geven als om de wensen
en van deze groepen uit te dragen in de stadsdeelorganisatie.
Dus • bewoners via website, e-mail en nieuwsbrieven actief en tijdig informeren

Ruimte, wonen en bouwen
RUIMTE
Méérbelangen gelooft in de menselijke maat. Het idee van de ‘compacte stad’ kan hiermee op gespannen voet staan. Een compacte stad betekent immers meer verdichting en dat leidt veelal tot hoogbouw,
met alle problemen van dien, zoals windhinder en een minder aangenaam verblijfsklimaat. Hierdoor
verminderen de leefbaarheid en de sociale cohesie; buren kennen elkaar niet meer en de anonimiteit wordt
vergroot.
Méérbelangen is dan ook geen voorstander van bouwen in hoge dichtheden zoals bij het Amstelstation.
Wij vinden een dichtheid van 50 woningen per hectare voldoende. Kleinere bouwplannen in 19e en 20e
eeuwse wijken moeten qua dichtheid en volume de bestaande bebouwing niet overstijgen.
Dus • Geen bebouwing van groen, tenzij minimaal 100% compensatie in de buurt
• Geen excessieve verdichting door hoogbouw zoals bij het Amstelstation
• Bij verdichting de bestaande woningdichtheid in het stadsdeel niet overschrijden

WONEN
Méérbelangen gelooft in gemengde wijken, waar zowel jongeren als ouderen wonen, gezinnen en
alleenstaanden, financieel draagkrachtigen en minder draagkrachtigen Gemengde wijken zijn goed
voor het draagvlak voor de voorzieningen in en rond een wijk. Het stadsdeel moet de menging van
wijken stimuleren, door afspraken te maken met corporaties en ontwikkelaars. Met het verdwijnen van
de verzorgingstehuizen verdient ouderenhuisvesting bijzondere aandacht. Initiatieven zoals Akropolis,
Knarrenhof en Herbergier worden gestimuleerd. Dergelijke alternatieven stimuleren de doorstroming
doordat er een alternatief is voor ouderen die hun (grote) woningen willen verlaten.
Samenstelling woonbuurten
Het is goed als mensen een ‘wooncarrière’ kunnen maken in het stadsdeel. Daarvoor is diversiteit in het
woningaanbod nodig: starterswoningen, eengezinswoningen en ouderenwoningen.
In de afgelopen tijd zijn veel studentenwoningen gebouwd, in verschillende buurten zijn ook gezinswoningen benut als huisvesting voor studenten. Dit mag niet leiden tot een eenzijdige populatie in de
buurt. Het verder omzetten van gezinswoningen in studentenhuisvesting moet worden tegengegaan in
buurten waar de concentratie van studenten al hoog is.
Dus • Gevarieerd woningaanbod, niet alleen appartementen maar ook eengezinswoningen
• Studentenwoningen alleen daar waar nog geen hoge concentratie studentenwoningen is

Behoud sociale huurwoningen
In Jeruzalem worden goedkope sociale huurwoningen gesloopt met als doel betere nieuwbouwwo
ningen te realiseren. Zelfs voor een hele buurt als de Van der Kun-buurt bij het Amstelstation bestaan
sloopplannen, om daarvoor in de plaats hoogbouw in hoge dichtheid te kunnen realiseren. Méér
belangen was daar 13 jaar geleden al tegen en denkt daar nu niet anders over. Sloop is in onze ogen
het paard achter de wagen spannen. Nieuwe sociale huurwoningen zijn altijd duurder in huur dan
de bestaande. Ervoor in de plaats komen duurdere hoogbouwwoningen, ten koste van groen en een
plezierig leefklimaat. Wij kiezen voor behoud van dit soort sociale huurwoningen. Nieuwbouw kan
plaatsvinden op nieuwbouwlocaties zoals Zeeburgereiland en IJburg.
Met woningcorporaties moeten elke twee jaar afspraken worden gemaakt over de plannen met hun
bezit in het stadsdeel. Het gaat dan om onderhoud, renovatie, nieuwbouw en herbestemming. Zulke
afspraken geven zekerheid voor zowel de huurder, de corporatie als het stadsdeel.
Bij eventuele sloop- of renovatieprojecten moeten zittende bewoners voor het behoud van sociale struc
turen een terugkeergarantie krijgen tegen een passende huur. Het stadsdeel dient zich kritisch op te stellen
bij advies over het afsluiten van tijdelijke huurcontracten door woningcorporaties. Die maatregel leidt
er veelal toe dat corporaties niet meer investeren in tijdelijk verhuurd woningbezit. Uiteindelijk heeft dit
negatieve gevolgen voor de sociale cohesie en het woon- en leefklimaat in de betreffende buurt.
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Dus • Gewilde sociale huurwoningen zoals in Tuinwijck, Amsteldorp en Van der Kun-buurt behouden
• Afspraken met corporaties over onderhoud, renovatie en nieuwbouw
• Terugkeergarantie bij renovatie en sloop

Nieuwbouw en renovatieprojecten
Bij bouwprojecten moet altijd goed worden gekeken naar woningtypen waaraan in een bepaalde buurt
behoefte is met het oog op de gewenste bevolkingssamenstelling. Doorstroming van ouderen naar goed
betaalbare kleinere woningen in de buurt kan grote woningen vrijmaken voor huishoudens met kinderen.
Woningverbetering is van groot belang voor een plezierig woon- en leefklimaat. Altijd staat overleg met de
bewoners –vanaf de eerste planvorming- voorop.
Nieuwbouwwijken moeten zo worden aangelegd, dat ze meer energie leveren dan ze kosten. Dat is
mogelijk door gebruik te maken van innovatieve technieken. In deze duurzame nieuwbouwwijken is groen
heel belangrijk. Daarom vinden wij dat geveltuintjes bij nieuwbouw standaard moeten worden aangelegd.
Ook goede inpandige parkeerplaatsen voor fietsen horen bij duurzame nieuwbouw. Voor auto’s worden
ondergrondse parkeerplaatsen aangelegd.
Tegenover slopen staan we uitermate kritisch. Slopen is in onze ogen niet meer van deze tijd. Het is niet
duurzaam, kost veel energie en levert schrikbarende hoeveelheden afval op. Duurzame renovatie is veel
beter.
Dus • Keuze in type woningen afstemmen op behoefte in de buurt
• Stadsdeel controleert vraagstelling en interpretatie van bewonersenquêtes die
		 corporaties houden bij renovatie en nieuwbouw
• Nieuwbouwwijken moeten, door gebruik te maken van innovatieve technieken, meer
		 energie leveren dan ze kosten, en zo actief bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot
• Geveltuintjes worden bij nieuwbouw standaard aangelegd, waarbij afspraken worden
		 gemaakt over onderhoud en beheer door de bewoners
• Duurzaam bouwen begint bij niet meer slopen

Woonschepen en woonarken
Wonen op het water is een volwaardige woonvorm. Uitgangspunt hierbij is dat wonen op het water
dezelfde rechten en plichten met zich meebrengt als wonen op het land. Méérbelangen vindt dat
woonbootbewoners bescherming verdienen door middel van een woonschepenbeleid dat voor het hele
stadsdeel geldt. Om vanaf de wal zicht op het water te houden, kunnen woonboten op basis van vrijwilligheid worden verplaatst naar een ligplaats die zo dicht mogelijk bij hun oude locatie is en zo veel
mogelijk dezelfde faciliteiten kent. Openbare ruimte naast de ligplaats is niet bedoeld als privétuin maar
dient openbaar te blijven.
Dus • Woonschepenbeleid om woonbootbewoners te beschermen
• Bij woonschepenlocaties blijft de oever openbaar

Onderwijs
GEBOUWEN
Na het teruglopen van de vergijzing was er in de Watergraafsmeer een tekort aan schoollokalen. Mocht het
leerlingenaantal opnieuw teruglopen, dan moeten schoolgebouwen niet worden afgestoten maar flexibel
worden ingezet bijvoorbeeld voor activiteiten voor ouderen of andere welzijnsfuncties.
SCHOOLKEUZE
Vrije schoolkeuze in het basis- en het middelbaar onderwijs staat voor Méérbelangen voorop. We vinden
dat de vorming van ‘zwarte’ basisscholen moet worden tegengegaan door ouders van leerlingen met een
taalachterstand (NT2) een niet-bindend advies te geven over de keuze van een school. Op die manier willen we een voldoende mate van diversiteit op scholen waarborgen.
De gemeente houdt nauwlettend toezicht op de financiën van de stichting waarin het openbaar onderwijs
is ondergebracht. Aandachtspunt daarbij is vooral dat zoveel mogelijk geld aan onderwijs wordt besteed
en er zo min mogelijk wordt besteed aan organisatiekosten.
Dus • Voldoende leslokalen, in multifunctionele gebouwen
• Niet-bindend schoolkeuzeadvies voor ouders van leerlingen met een taalachterstand

Sport en recreatie
SPORT
Sport moet door jong en oud, mobiel en minder mobiel dicht bij huis kunnen worden beoefend. Sport zorgt
voor een goede gezondheid, helpt sociaalvaardig maken en verbindt mensen. Als mogelijkheden voor sport
in de buurt denken wij aan Johan-Cruijffveldjes, jeu-de-boulesbaantjes, tennisbaantjes, basketballveldjes en
trimtoestellen.
Sport en beweging dient vooral bij jongeren te worden gestimuleerd. Dit kan het beste door een integrale
aanpak. Scholen, buurtbeheergroepen, verenigingen, stadsdeel en particuliere sportaanbieders moeten
de handen ineenslaan. Het stadsdeel coördineert en faciliteert. Zo maken we het voor de verenigingen
mogelijk om het kader te professionaliseren en voldoende vrijwilligers aan te trekken en te behouden, om
op die manier continuïteit te waarborgen.
Sportvoorzieningen mogen niet worden aangetast nu juist meer mensen in het stadsdeel komen wonen.
Sterker nog, waar mogelijk moeten er velden en andere accommodaties bij komen.
Vrijkomende accommodaties moeten we geschikt maken voor andere sporten waarnaar meer vraag is,
Bestaande accommodaties kunnen intensiever worden gebruikt. Zo zouden sporten die elkaar niet in weg
zitten, omdat ze bijvoorbeeld in verschillende seizoenen worden beoefend, een accommodatie kunnen
delen. Sportaccommodaties kunnen ook multifunctioneel worden gemaakt, zodat ze ook kunnen worden
gebruikt voor bijvoorbeeld kinderopvang en naschoolse opvang.
Individualisering in de sport maakt dat er behoefte is aan voorzieningen voor bijvoorbeeld inline skating
of joggen. Dat betekent dat we van de sportparken volwaardige openbare sport- en recreatiecomplexen
moeten maken.

méérbelangen verkiezingskrant programma
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Ook jonge kinderen moeten in de buurt veilig buiten kunnen spelen en bewegen. Speeltuinen en speelplekken voor verschillende leeftijden zijn in een leefbare wijk dan ook noodzakelijk. Speeltuinen moeten
vooral toegankelijk zijn buiten schooltijd en in het weekend. Ook schoolpleinen kunnen we geschikt maken
als speelplaats buiten schooltijd. Straten moeten we zo inrichten dat kinderen er veilig kunnen verblijven.
Wel moet bij de locatiekeuze aandacht worden besteed aan eventuele overlast die trapveldjes e.d. voor de
buurt kunnen geven, bijvoorbeeld omdat zij als hangplek worden gebruikt.
Volkstuinen
Volkstuinen staan overal onder druk. Méérbelangen wil volkstuinen behouden en, waar mogelijk, moeten
ze overdag openbaar toegankelijk zijn.

hoogwaardig groen in het stadsdeel, op loopafstand van alle woningen. Recreatief groen dient
natuurvriendelijk – niet te aangeharkt! - te worden ingericht. Zo kunnen recreatie en natuur hand in
hand gaan. Van steeds meer pleinen is in de loop der tijd het groen verdwenen. Bij herinrichting van
straten en pleinen moet weer meer ruimte worden gemaakt voor groen. Dit zorgt ook voor een betere
afwatering bij intensieve regenval.
Volkstuincomplexen zijn uit verschillende oogpunten van grote waarde en moeten daarom behouden
blijven. Zij bieden veel groen en nemen dus veel CO2 op. Veel volkstuinders werken bovendien biologisch verantwoord en dragen zo actief bij aan het verbeteren van de bodemkwaliteit in het stadsdeel.
Dus • Behoud van ecologisch waardevolle gebieden, waaronder volkstuincomplexen

Dus • Behoud en uitbreiding sportvelden en andere sportaccommodaties,
• Intensiever gebruik van bestaande accommodaties
• Behoud van (zo veel mogelijk openbaar toegankelijke) volkstuincomplexen

Cultuur en Kunst
Beeldend kunstenaars hebben behoefte aan ateliers en broedplaatsen. Ook clubs in tijdelijk niet gebruikte
gebouwen, leveren een belangrijke bijdrage aan een divers cultureel aanbod. Die accommodaties moeten
beschikbaar gesteld blijven worden om een interessant cultureel klimaat te creëren.
Naast professionele kunstenaars verdienen ook amateurs aandacht en stimulering. Dat kan bijvoorbeeld
door het beschikbaar stellen van expositieruimte, podia en workshops. Verschillende bevolkingsgroepen
kunnen zo op creatieve wijze met elkaar kennismaken.
Het stadsdeel biedt ruimte aan veel grote en kleine evenementen zoals festivals. Voorkomen moet worden
dat de veelheid aan evenementen een te grote belasting vormt voor de omliggende buurten en het milieu.
Het geheel afsluiten van delen van de openbare ruimte (zoals een park) over meerdere dagen, wijst Méér
belangen af. Bij de beoordeling of een evenement doorgang kan vinden zijn de impact voor de buurtbewoners en het milieu, leidend.

• Ook buiten de parken moeten de buurten voldoende groen bieden, in de vorm van
		 plantsoentjes, grasveldjes en zogeheten snippergroen
• In een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte worden bomen, groen en plekken
		 om te spelen gecombineerd
• Speeltuinen moeten vooral origineel, creatief en veilig zijn voor kinderen. 		
		 Natuurspeeltuinen zoals in Park Frankendael worden wat ons betreft norm in plaats
		 van een uitzondering.

Verkeer, parkeren en verkeersveiligheid
Met de komst van de Noord-Zuid metrolijn verschraalt het openbaarvervoer aanbod. Méérbelangen
is voor het behoud van een wijdvertakt openbaar vervoernet met zoveel mogelijk haltes en zo min
mogelijk overstappen. De veiligheid van de zwakste verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers) staat
voorop. Wij zijn daarom voorstander van vrij liggende fietspaden, die duidelijk zijn gescheiden van de
autoweg.
Voor de bewoners moeten er voldoende parkeerplaatsen in de buurt zijn, bij voorkeur ondergronds.
Differentiatie in parkeerbeleid per buurt moet mogelijk zijn. Daarom moeten parkeertarieven en parkeertijden weer bepaald kunnen worden door het stadsdeel en niet van bovenaf door de centrale stad.
10-cent parkeerzones bij de sportparken en De Nieuwe Ooster moeten blijven.
Dus • Voorrang voor fietsers en voetgangers als de zwakkere verkeersdeelnemers

Welzijn en zorg
Méérbelangen is voor de menselijke maat, ook in de zorg en het welzijnswerk. Dat betekent dat uitvoe
ringsorganisaties niet te grootschalig moeten zijn en moeten weten wat er in de buurt speelt.
De voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg moeten zo veel mogelijk in de eigen woonomge
ving beschikbaar zijn. Het gaat dan vooral om huisartsen, tandartsen, therapeuten en apotheken. Waar
nodig moet het stadsdeel stimulerend en regulerend optreden om de juiste voorzieningen met een goede
spreiding over de buurten gerealiseerd te krijgen.
Vrijwilligerswerk is waardevol. Dat willen wij dan ook stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld door het
tegen een vriendelijk tarief aanbieden van huisvesting voor vrijwilligersorganisaties. Samenwerking met de
mantelzorg (familie- en burenhulp) en gecoördineerd door professionele werkers is essentieel. De organisatie is het meest effectief als we dit op buurtniveau aanpakken
De organisatie van het welzijnswerk moeten we voortdurend onder de loep houden. Als het stadsdeel
afhankelijk is van één welzijnsstichting kan de continuïteit van de dienstverlening in gevaar komen. Een
nieuwe kijk op vraag en aanbod, waarbij meerdere aanbieders met elkaar concurreren, zien we als een
oplossing.
Er moeten voldoende accommodaties voor sociale en culturele activiteiten beschikbaar zijn en deze moeten dicht bij de mensen staan. Vraag en aanbod van deze accommodaties moeten met elkaar in evenwicht
worden gebracht. Goede planning kan leiden tot optimaal gebruik van de beschikbare ruimtes. Ook initiatieven van bewoners, al dan niet in verenigingsverband, moeten ‘onderdak’ kunnen krijgen.
Het jongerenwerk moet zijn gericht op de werkelijke wensen en behoeften van jongeren en anderen.
Omdat de behoeften en de samenstelling van de doelgroep steeds wijzigen, moeten we hier regelmatig
onderzoek naar doen. Voorzieningen voor jongeren moeten overal in het stadsdeel op peil zijn.

• Openbare ruimte zo veilig mogelijk inrichten voor visueel gehandicapten en verkeers		 deelnemers die moeilijk ter been zijn
• Voldoende fietsparkeerplaatsen, zowel inpandig als op straat, vooral bij onderwijs-,
		 sportvoorzieningen en winkelcentra
• In woonbuurten zo veel mogelijk 30-kilometerzones
• Verkeersveiligheid in en rondom scholen voortdurend monitoren, ook samen met de
		 ouders en de schoolkinderen
• Bij herprofilering vooraf met de gebruikers de nieuwe profilering op veiligheid toetsen
• Verkeersplannen steeds vooraf afstemmen met de gebruikers
• Auto’s zo veel mogelijk ondergronds parkeren. Bij nieuwbouw daar altijd op aansturen
• Bij aanleg van een ondergrondse parkeerplaats wordt, als de parkeerdruk dat toestaat,
		 een parkeerplaats op het maaiveld opgeheven
• Parkeerbalans per buurt steeds nauwlettend monitoren
• 10-cent zones instellen en handhaven waar nodig bij openbare voorzieningen, zoals
		 sportvelden en winkelcentra
• Maatwerk bij betaald parkeren in de verschillende buurten

Milieu en Duurzaamheid
Alles wat de overheid doet, moet gericht zijn op duurzaamheid, waarin ook onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen een goed leven kunnen hebben. Dat betekent dat we het gebruik van
fossiele brandstoffen moeten beperken.
Het aantal grotere horecavestigingen in het stadsdeel is toegenomen. Helaas heeft dit in een aantal
gevallen ook voor extra geluidsoverlast gezorgd. Bij het al dan niet toestaan van nieuwe horecavestigingen wordt gelet op de risico’s van geluidsoverlast voor de omwonenden. Er wordt niet meegewerkt aan
verruiming van de geluidsnorm maar ingezet op geluidsisolatie van de betreffende vestiging.
Dus • Het stadsdeel geeft het goede voorbeeld met duurzame bedrijfsvoering zoals: zuinig met

Dus • Huisartsen, tandartsen, therapeuten en apotheken zo veel mogelijk beschikbaar in de
		 eigen woonomgeving
• Het welzijnsaanbod optimaliseren en laten samenwerken met mantelzorg en
		vrijwilligers

Openbare ruimte, milieu
OPENBARE RUIMTE
De openbare ruimte is het visitekaartje van het stadsdeel. Die vormt de eerste indruk die bewoners en
bezoekers van het stadsdeel krijgen als ze op straat wandelen of rijden. Wij vinden daarom dat onderhoud
van de openbare ruimte veel aandacht van het stadsdeel verdient. Trottoirs en fietspaden met scheve en
losliggende tegels vormen een gevaar voor de gebruikers en moeten snel en regelmatig worden nagezien
en in orde gebracht. Hetzelfde geldt voor straatverlichting.
Door bewoners voor hun huis geplaatst meubilair of speeltoestellen mogen het gebruik en schoonhouden
van de stoep niet hinderen. De openbare ruimte moet er niet alleen goed uitzien, maar moet ook schoon,
heel en veilig zijn.
Dus • De openbare ruimte moet goed worden onderhouden en beheerd, en het moet er 		
		 schoon zijn
• Buurbeheergroepen e.d. geven aan waar het een beetje meer en waar het minder kan
• Communicatie over het gebruik van de afvalcontainers is heel belangrijk. Bewoners 		
		 dienen te worden gestimuleerd en verleid om de containers op de juiste wijze te
		 gebruiken, bijvoorbeeld via adoptieprojecten voor afvalcontainers, maar ook voor 		
		 stukjes openbare ruimte
• Tegen overtredingen dient vaker te worden opgetreden

Natuur in de buurt
Om de biodiversiteit te waarborgen, moet er ook voor dieren voldoende leefruimte zijn in de vorm van
onverhard oppervlak, bomen, struiken en ander hoogwaardig groen. We maken ons hard voor meer
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		 energie, geen verspilling van grondstoffen, lichten in stadsloket ’s avonds na sluiting uit, bij
		 voorkeur reizen met openbaar vervoer, anders met elektrische auto’s, dienstfietsen voor
		 medewerkers, duurzaam inkopen, catering biologisch en met streekproducten
• Bij door of via het stadsdeel gefinancierde ondernemerscentra krijgen innovatieve,
		 duurzaam ondernemende bedrijven voorrang
• Keuzen voor duurzame oplossingen duidelijk laten zien aan de bewoners
• Recyclen van alle kleding, schoenen, apparaten et cetera vergemakkelijken, meer afvalcon		 tainers voor plastic
• Ondernemingen uitdagen verder te gaan dan de wet milieubeheer voorschrijft
• Led-straatverlichting waar mogelijk
• Zoeken naar hergebruik van al het straatmateriaal
• Afvalscheiding stimuleren
• Tegengaan geluidsoverlast en adequate handhaving geluidsnorm, ook in de nachtelijke uren.

Water
Als diep gelegen polder is de Watergraafsmeer extra gevoelig voor wateroverlast, die als gevolg van
klimaatverandering zal toenemen. Het stadsdeel moet specialist moet worden op het gebied van waterbeheersing en wateropname en verwerking.
Het stadsdeel kent vaarwater en recreatiewater, maar er zijn ook sloten en vijvers, gemaakt om verhar
ding die elders is aangelegd, te compenseren. Ook is er grondwater, dat bij bewoners vaak voor overlast
zorgt. Te hoog grondwater moet worden bestreden door herstel van niet meer functionerende polderriolen.
Het stadsdeel moet er in overleg met de waterbeheerders voor zorgen dat ook water dat niet be
vaarbaar is, zoals de Ringvaart, eventueel bevaarbaar wordt of een functie krijgt als recreatiewater of
natuurzone. Voor kleine pleziervaart moeten er voldoende aanlegplaatsen zijn.

Dus • Ligplaatsen voor kleine pleziervaart
• Behoud van bestaande jachthavens met onderhoudsmogelijkheden
• De ringvaart tussen Amstel en Nieuwe Diep moet bevaarbaar worden gemaakt; de
		 sluisdeuren die invaart onmogelijk maken, moeten worden aangepast
• Herstel van polderriolen en in het verleden gedempte sloten moet worden gestimuleerd
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Programma Méérbelangen 2018-2022 (vervolg)
Veiligheid

Economie en financiën

Veiligheid op straat, en in en om de woning, is essentieel. Het stadsdeel moet die veiligheid bieden, via een
combinatie van welzijnsbeleid, jeugdbeleid, buurtbeheergroepen, buurtpreventie, woningbouwcorporaties,
cameratoezicht en meer politie op straat. Bewoners moeten worden gestimuleerd om hun eigen woonomgeving veilig en leefbaar te houden. Een veilige straat begint bij het kennen van je buren. De anonimiteit
van de openbare ruimte is daarom het beste tegen te gaan door te investeren in de onderlinge relaties van
buren. Een evenwichtige bevolkingsopbouw in de buurten draagt daartoe bij.
Cameratoezicht kan een tijdelijke oplossing zijn, maar is geen vervanging voor politietoezicht op straat.

Het stadsdeel is gebaat bij een vitaal bedrijfsleven. Een gevarieerd winkelaanbod is niet alleen van belang
voor het voorzieningenniveau in nieuwe en bestaande buurten, het zorgt ook voor werkgelegenheid voor
de bewoners. Maar ook andere bedrijven zijn van belang voor de werkgelegenheid en bedrijvigheid op
straat. Méérbelangen is voor een veelzijdig bedrijfsaanbod. Ook productiebedrijven moeten op bedrijfsterreinen hun plek kunnen vinden.

De politie moet méér en zichtbaar op straat aanwezig zijn. Onveilige plaatsen en momenten moeten
doorlopend in beeld worden gebracht en planmatig veiliger worden gemaakt.Bij nieuwbouwprojecten
moet in het ontwerp ook met veiligheid rekening worden gehouden. Voor de veiligheidsbeleving en sociale
controle is het wenselijk dat op ‘straatniveau’ wordt gewoond en dat deze bouwlaag niet slechts wordt
gebruikt voor bergingen en technische ruimten.
Dus

• Politie moet meer en zichtbaar aanwezig zijn op straat en bij sportvelden
• Het stadsdeel moet meer specifieke aandacht besteden aan overlast van verslaafden 		
		 en hangjongeren
• Waar mogelijk dient deze overlast in een vroeg stadium op creatieve manier te
		 worden aangepakt, bijvoorbeeld door het inzetten van straatcoaches
• Voor jongeren moeten meer plekken komen waar zij kunnen “hangen” zonder
		 andere buurtbewoners te storen

Wij vinden het belangrijk dat alle buurten in het stadsdeel een goed voorzieningenniveau hebben. Vooral
ouderen die wat minder mobiel zijn, hebben baat bij basisvoorzieningen zoals een buurtwinkel, een pinautomaat en een postservicepunt dicht bij huis. Waar zulke voorzieningen dreigen te verdwijnen, moet het
stadsdeel zich sterk maken voor behoud. Dat kan bijvoorbeeld door afspraken te maken met corporaties en
in bestemmingsplannen dergelijke voorzieningen te beschermen.
In de financiën van het stadsdeel moet voldoende geld worden uitgetrokken voor het structurele onderhoud van de openbare ruimte. Méérbelangen is voor afzonderlijke budgetten per buurt, waarmee bewo
ners in staat worden gesteld zelf aan te geven aan welke zaken meer en aan welke zaken minder geld kan
worden uitgegeven.
Dus • Niet bezuinigen op het onderhoud en beheer van sportparken, wegen, openbare 		
		 ruimte et cetera
• Het stadsdeel moet duidelijker keuzes maken: waar zetten we wel op in en waarop
		 niet. De effecten van het gevoerde beleid moeten beter worden onderzocht
• Buurtbegrotingen

Colofon
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Plezierig wonen,
leven en werken in
de Watergraafsmeer
Amsterdam-Oost
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Hang onderstaand verkiezingsaffiche voor uw raam
en werk zo mee aan plezierig wonen en werken bij u
in de buurt.

Deze bijlage is een uitgave van Méérbelangen, Secretariaat: Landbouwstraat 34, 1097TP Amsterdam,
Telefoon: 06-27221521, Wordt lid voor maar € 7,50 per jaar. Stuur een mail naar: info@meerbelangen.nl,
Website: www.meerbelangen.nl
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DURF EN OPTIMISME
UITGAAN VAN KANSEN EN OPLOSSINGEN
Marianne Poot

LUISTEREN NAAR BEWONERS
EN ONDERNEMEN ZONDER SUBSIDIE

kandidaat-gemeenteraadslid, nummer 2 op de lijst

Likele de Boer

Onze stad – waar ik al twintig jaar woon – groeit en is populairder dan
ooit. Dat betekent ook meer druk op de toch al krappe woningmarkt.
Meer banen betekent meer mobiliteit en druk op het milieu. En meer
toeristen betekent meer drukte, vooral in de binnenstad.

voorzitter wijkteam IJburg

Daarom zijn keuzes nodig. Positieve keuzes die uitgaan van kansen en
oplossingen. Keuzes met lef en optimisme. En mensen die hun mouwen
opstropen. Want huizen worden niet vanzelf gebouwd. Straten worden
niet vanzelf schoner en veiliger. Hier heb ik me de afgelopen tijd voor
ingezet. En dat wil ik de komende vier jaar ook weer doen in de gemeenteraad.
Dit is waar ik voor sta:
• De bezoeker is welkom, de overlast niet. Daarom verdubbelen we
het aantal handhavers.
• De stad moet schoner, we willen er vijfhonderd schoonmakers bij.
• Jaarlijks 10.000 nieuwe woningen, waarvan 8000 in het midden- en
hogere segment.
• Meer cameratoezicht, wapencontroles en preventief fouilleren om
de politie te ondersteunen.
• Fors investeren in parkeergarages, auto’s zien we het liefst onder
de grond.
• Alle nieuwe woningen worden vanaf 2020 energieneutraal opgeleverd.

De nieuwe vorm van de stadsdeelcommissies is uitstekend. Het is nu
geen kwestie meer van parlementje spelen, maar er is sprake van echte
invloed uit de wijken. Ik heb gezien dat het werkt. Met het wijkteam
IJburg-Zeeburgereiland hebben we onderwerpen op de agenda gezet
en daarmee zaken opgelost. Ik noem het Cruyff Court, de Nuonweg, de
pilot verplichte schoolkeuze op IJburg en de zaterdagmarkt. Maar ook de
problemen die ontstonden door de combinatie van gemengde huur en
koop in één blok zijn aan het licht gekomen en waar mogelijk verlicht.
Met uw steun kunnen wij de vinger aan de pols houden en luisteren wij
naar wat er bij u leeft op lokaal niveau.
Wij vinden dat de gemeente ruim baan moet geven aan ondernemingen
die echt iets toevoegen aan de stad. Voor goedbedoelende en hardwerkende ondernemers werkt de regelgeving op dit moment vaak contraproductief. Veel locaties hebben een maatschappelijke bestemming óf een
horecabestemming, maar de gemeente houdt een combinatie van deze
twee tegen. Terwijl het vaak gaat om mensen met een visie, die zónder
subsidie iets moois willen neerzetten.
De VVD is goed ingebed in de wijk IJburg. Ook straks als de nieuwe gebiedscommissies er zijn.

GEZINSWONINGEN EN VRIJE SCHOOLKEUZE

INZETTEN OP SPORT EN VEILIGHEID

Marcel Mokveld

Monique van Bijsterveld

deelraadslid Oost en kandidaat-gemeenteraadslid, nummer 14 op de lijst

deelraadslid Oost en kandidaat-gemeenteraadslid, nummer 12 op de lijst

Inhoudelijk wil ik me vooral gaan inzetten voor jonge gezinnen in Amsterdam, en alles wat voor hen van belang is: betaalbare (ruime) gezinswoningen, vrije schoolkeuze, verkeersveiligheid en voldoende sportvoorzieningen voor de kinderen.

Duizenden kinderen op de wachtlijst bij de voetbal- en hockeyverenigingen op IJburg is wat ons betreft onacceptabel. Sporten hoort er gewoon
bij. Ieder kind moet kunnen sporten, ook in Amsterdam. Meedoen binnen een sportvereniging is veel meer dan alleen maar een fysieke inspanning, het leert kinderen hoe belangrijk een team is en hoe met winst en
verlies om te gaan. Meer sportvelden in het Diemerpark, daar staan we
als VVD achter. Maar ook willen we al bij de start van nieuwbouw meer
rekening houden met de aanleg van sportfaciliteiten.

Amsterdam is een internationale wereldstad, een geweldige plek om te
wonen en te werken. Ik woon er nu ruim twaalf jaar, inmiddels als vader
met twee kinderen. De dynamiek en diversiteit spreken mij nog altijd
enorm aan. Dat ook gezinnen met jonge kinderen er prettig kunnen blijven wonen, is ontzettend belangrijk.
Maar voor veel jonge gezinnen wordt het steeds moeilijker om in Amsterdam te kunnen wonen. Gezinnen kunnen geen betaalbare woning
krijgen, omdat alleen hoge en lage inkomens daar kans op maken.
Ouders kunnen de kinderen niet naar de school van hun voorkeur laten
gaan, of vanwege de lange wachtlijsten niet naar de sportvereniging waar
ze graag heen willen. De VVD wil er juist voor die mensen zijn.

Ik maak me zorgen om de veiligheid op IJburg. Het aantal woninginbraken, diefstal uit auto’s en parkeergarages neemt toe. Ook ondernemers
hebben er regelmatig te maken met criminaliteit. We laten de veiligheid
op IJburg niet tussen onze vingers door glippen en willen als VVD graag
het advies van de politie opvolgen: twee camera’s, op iedere brug één.

Als ik er mede voor kan zorgen dat de uitstroom van jonge gezinnen uit
Amsterdam fors vermindert, dan heb ik als gemeenteraadslid een belangrijk resultaat bereikt.
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ONZE TEAMS IN OOST
OUD-OOST
Onze mensen:

Wat willen we:

1 Stijn Nijssen
2 Jax van Vliet
3 Simon Termorshuizen
4 Roxanne de Boom
5 Laurens Oosting

Meer duurzame mogelijkheden tot het houden van festivals in Oosterpark.
Aanvullende inzet handhaving overlast personen in het Oosterpark.
Op peil houden van parkeerruimte aan de Weesperzijde.
Verder bouwen aan een gunstig ondernemersklimaat (winkels, horeca).

IJBURG-ZEEBURGEREILAND

Onze mensen:

Wat willen we:
Oplossen wachtlijsten bij voetbal en hockey door meer sportvelden.
Betere handhaving om afval op straat tegen te gaan.
Plaats voor extra voorzieningen zoals winkels op Zeeburgereiland.
Open watersluizen op Haveneiland, kunstwerk van Nijlpaard op de wal.

1 Frans van Vliet
2 Hugo van Marlen
3 Marie José Kleene
4 Sophie van Hartskamp
5 Marcel Mokveld
6 Monique van Bijsterveld

INDISCHE BUURT -OOSTELIJKHAVENGEBIED
Onze mensen:
1 Merijn Boezer
2 Pieter Veldhuizen
3 Desmin Dekker
4 Rik Torn
5 Marianne Poot

WATERGRAAFSMEER
Wat willen we:
Bij nieuwbouw gaan voor woningen in het middensegment.
Auto welkom bij sportvoorzieningen (dubbeltjes parkeren).
Meer ruimte voor sport en recreëren.
Uitbreiden recreatiemogelijkheden aan de Amstel.

Wat willen we:
Ruimte voor kinderen, om te spelen en leren.
Meer benutten Flevopark voor recreatie en sport.
Bevorderen veiligheid en tegengaan van overlast.
Het tegengaan van straatafval

Onze mensen:
1 Toine Schouteten
2 Jan Mennenga
3 Jasper Jager
4 Marjn Molenaar
5 Mariëlle Paul

VRAGEN OF MEEHELPEN STUUR DAN EEN APPJE NAAR

VRAGEN?

06 83297407

deBrugVerkiezingsspecial

DE KWESTIE
Schietpartijen houden de
gemoederen bezig
Een kleine maand geleden, op 26 januari, werd in een
buurthuis aan de Kleine Wittenburgerstraat, op de grens
van de stadsdelen Oost en Centrum, de stagiair Mohammed Bouchikhi (17) doodgeschoten. Het was de tweede
schietpartij in deze buurt in korte tijd. De schietpartijen in
de stad, waarbij regelmatig ook zware wapens worden gebruikt, leiden tot grote commotie in de buurt en in de stad,
en plaatsen het bestuur van Amsterdam voor dilemma’s.
Door Patricia Kersbergen

In het debat dat hierover op 1
februari in de gemeenteraad
werd gehouden, spraken alle
politieke partijen eensgezind
hun afschuw uit over de
schietpartij op Wittenburg. Jorrit
Nuijens (GroenLinks): “Wat
gebeurd is, is intens verdrietig
en ontzettend schokkend. Op
een plek die veilig zou moeten
zijn, sterft een 17-jarige jongen
– een jongen die werkelijk een
schoolvoorbeeld was voor hoe
we willen dat mensen in de
samenleving zijn.”
Jeugdbendes
Twee gemaskerde mannen
drongen het buurtcentrum
binnen en schoten met
automatische wapens. Hierbij
vielen één dode en twee
gewonden, onder wie Gianni L.,
die al eerder doelwit was bij een
eerdere schietpartij.

Hoewel het recherchewerk nog
volop bezig is, weten we wel
dat de schietpartijen het werk
zijn van jeugdbendes. Reinier
van Dantzig (D66): “Er is een
tendens dat steeds jongere
criminelen roekeloos tekeer
gaan, nota bene in de buurt
van kinderen. Jordy, Stefan,
Youssef en Mohammed zijn
allen het slachtoffer geworden
van een ‘vergismoord’. Dit
is ganggeweld. Dat moet
stoppen.”
Veelplegers
Op initiatief van burgemeester
Van der Laan is in 2012 de top600 gestart. Op deze lijst staan
600 veelplegers die in aanraking
zijn gekomen met politie en
justitie wegens zware vormen
van criminaliteit, uiteenlopend
van straatovervallen en
woninginbraken tot moord en

Op 16 februari werd een stille tocht gehouden voor de in een buurthuis op Wittenburg doodgeschoten
Mohammed (17). Waarnemend burgemeester Van Aartsen liep mee. Foto ANP

doodslag. Onder hen zijn ook
diverse jongeren onder de 21.
De 600 worden nauwlettend
gevolgd.
Daarnaast is er de top-400.
Hierop staan personen die zijn
veroordeeld voor iets minder
zware misdrijven. De aanpak is
bedoeld als lik-op-stukbeleid.
Daarnaast wordt hulp geboden
om herhaling te voorkomen

en worden ook hun gezinnen
bezocht om te voorkomen
dat broertjes en zusjes in de
criminaliteit belanden.
Het college van B en W
bestudeert in opdracht van
de gemeenteraad verdere
mogelijkheden om in te grijpen.
Diederik Boomsma (CDA):
“Wat ging er mis? Er was hier

al eerder een schietincident.
En wat is de achtergrond van
Gianni L.? Hoe kon het dat hij
daar kon zijn? Het is al gezegd
vanavond, het is in elk geval
cruciaal dat de gemeente haar
informatiepositie verbetert.
Kennelijk zijn er nog steeds
jongeren die wij niet in beeld
hebben.”

JONG ERE N C RI MI N A LI T EI T, WER KT D E AA N PAK ?
ERIC VAN DER BURG (VVD)

LAURENS IVENS (SP)

“Nee, de huidige aanpak is beslist onvoldoende. De politie doet het goed – daar heb
ik geen kritiek op – maar die moet roeien met de riemen die ze heeft. Er zijn vele
jongeren actief in de criminaliteit, ook in de zware criminaliteit. Onlangs was er nog
een zeer ernstig incident op de Oostelijke Eilanden.
We moeten inzetten op een betere aanpak. Degenen die al crimineel actief zijn,
moeten we flink achter de vodden zitten. Misdaad mag niet lonen. De dure spullen
waarmee ze pronken, moeten hun worden afgenomen. De VVD wil er vijfhonderd
agenten bij in Amsterdam, met bodycams op hun uniform. Zij moeten zich
bezighouden met jeugdbendes die zorgen voor problemen, van overlast tot aan
zware criminaliteit.
Verder willen we meer camera’s – vast en mobiel. Die camera’s zijn op twee manieren
te gebruiken: 1) achteraf bij de bewijsvoering en 2) preventief. Voorheen was dat
alleen bij vermoedens van wapenbezit. Nu gebeurt dat waar en wanneer nodig. We
hebben een top-600 van criminele jongeren, een idee nog van Van der Laan. Iets
dergelijks wil de VVD ook voor radicaliserende jongeren. Die moeten we goed in
beeld krijgen om te voorkomen dat ze rare dingen uithalen. De VVD wil veel dingen
anders dan linkse partijen. Met name GroenLinks en ook D66 zijn terughoudend bij
de inzet van camera’s en extra agenten.”

“Lastige vraag. Die aanpak werkt nooit helemaal, want er ís criminaliteit. Het incident
op Wittenburg is de ergste vorm daarvan. Daarnaast zijn er tal van kleinere vormen van
jeugdcriminaliteit. Wat zich wreekt, is dat er erg op de politie is bezuinigd. De politie
vraagt al jaren om meer geld om te rechercheren. Wel hebben we sinds 2012 de top600. Die aanpak werkt. Die jongeren krijgen stevige begeleiding. Maar je zit als jongere
niet zo maar in de top-600. Dan ben je al een flink eind op dreef.
De SP ziet graag dat jongeren zich ook eigenaar van de stad voelen. Je hoort ze wel
zeggen, Amsterdam is niet meer mijn stad. Ze willen serieus genomen worden. De SP
vindt dat ook jongeren recht hebben op een woning, en dat ze wat te doen hebben.
Dat is een puur preventieve aanpak, die vinden wij belangrijk. Ga je een stapje verder,
dan komen we op politietaken. De politie klaagt dat ze te weinig mensen op straat
hebben, er is te veel bureaucratie. Politieagenten vallen nu rechtstreeks onder het
landelijke politiekorps. Daardoor kan de politie worden ingezet waar dat nodig is, bij
voetbalwedstrijden bijvoorbeeld. Maar daarmee haal je wel de capaciteit weg uit de
wijken. Er is te veel bezuinigd. De SP wil meer wijkagenten die actief zijn in de haarvaten
van de samenleving.”
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SIKKENS VOOR
EEN PROFESSIONEEL
RESULTAAT
NU 25% KORTING

Op Sikkens muurverf en lakken
bij uw verfspeciaalzaak

Doe Het Zelf Wittenburg
Wittenburgergracht 103-113
1018 MX Amsterdam
020-6224065
www.doehetzelfwittenburg.nl
Info@dhzwittenburg.nl

Amsterdam

Amsterdam Center for
Entrepreneurship (ACE) helpt
studenten en onderzoekers bij
het starten van een bedrijf.
ACE workshops vinden plaats op
Startup Village, een innovatieve
broedplaats op het Amsterdam
Science Park.

SICKMANN
woninginrichting

uw beste keus in Amsterdam - al drie generaties lang!

Op Startup Village bieden wij ook
vergader- en workshop ruimtes,
flexplekken en kantoorruimte
voor startups.

AKTIE! 4e SYSTEEM KADO

Bij bestelling van:
Luxaflex® Rolgordijnen, Twist
Shades en Horren.

Kom langs op Startup Village en
ontvang een gratis kop koffie van
The Coffee Virus op vertoon van
deze advertentie.
www.startupvillage.nl

geldig van 1 t/m 31 maart 2018

Sickmann Amsterdam
Eerste Oosterparkstraat 202
1091 HL AMSTERDAM
(t.o. het OLVG ziekenhuis)

Ruime keuze in
Luxaflex
Horizontale
jaloezieen
•  Houten jaloezieen
•  Rolgordijn
•  Twist Rolgordijnen
•  Duette Shades
•  Roman Shades
•  Verticale Jaloezieen
•  Silhouette Shades
•  Facette Shades
•  Dakraamproducten
•  Horren
• Zonwering
•
•

Tel: 020-6653395
Email:info@sickmann.nl
Site: www.sickmann.nl
Site: www.sickmannwebshop.nl

www.sickmann.nl | www.sickmannwebshop.nl

De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs
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Nu met
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Koop gez renkorting
amelijk in
voor
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Showroom Lemelerbergweg 35F
Amsterdam-Zuidoost (vlak bij Ikea) | gratis parkeren
www.parketloods.nl | info@parketloods.nl

23 februari vanaf 20:00 uur
staat de Volkssterrenwacht
op Camping Zeeburg

Gratis toegang!
meer info:
www.campingzeeburg.nl

deBrugNieuws
LIEVE STAD
Wie zijn de mensen die Amsterdam de ‘lieve stad’ maken die het volgens oud-burgemeester Van der Laan was?
In deze rubriek besteedt de Brug aandacht aan inwoners van Oost die zich belangeloos inzetten voor hun buurt.
En die dat heel vanzelfsprekend vinden. Wil je ook iemand voordragen? redactie@debrugkrant.nl

VR I JW IL L IG E R B I J E E N KI N D E RBO E RDE RI J

‘Het doet me goed om de dieren te verzorgen’
Het begon met een konijn.
Als student had Emily (27)
er geen plek voor, maar nu
ze op een schip woont en
wat buitenruimte heeft,
kon ze er eindelijk weer
eentje nemen. Of liever
gezegd twee, want konijnen kunnen niet zonder
een maatje. Ze ging naar
De Werf om een koppeltje
te adopteren, niet wetende
dat ze daar later een van de
verzorgers zou worden.
Door Catherine Smit

De kinderboerderij aan de
Archimedeslaan wordt gerund
door twee vaste beheerders
en een groep vrijwilligers.
Kinderen komen er graag om
naar de dieren te kijken en

rond te crossen op de autootjes
en driewielers uit het enorme
‘wagenpark’. Veel dieren zijn
geadopteerd door (en vernoemd naar) buurtbewoners,
en hebben dan ook namen als
Nico, Tineke en Remco. De bezoekers, meer dan 40.000 per
jaar, komen uit Watergraafs
meer en andere delen van
Oost.
Ruim een jaar geleden merkte
Emily dat ze vastliep in een
baan die niet goed bij haar
paste. Het roer moest om.
Terwijl ze langzaam opknapt
en nadenkt over een nieuwe
stap, komt ze geregeld helpen: uitmesten, hooi voeren,
hokken verschonen. Na een
voorzichtig begin breidt ze
haar taken steeds wat verder
uit. “Het allerleukst vind ik de
ochtendronde, want dan heb
je de meeste interactie met de
dieren. Ik breng hooi naar de
buitenverblijven en dan laat ik

ze uit de stal, dat is altijd een
mooi moment.”
Vanwege de vogelgriep zitten de kippen en het andere
pluimvee opgehokt, maar door
het plexiglas heen zien we dat
de pauw met zijn staart loopt
te pronken. “Vooral op woensdag is het hier druk”, vertelt
Emily. “De hangbuikzwijntjes
lopen overdag vrij rond. Dat
gaat meestal goed… behalve
als mensen krentenbollen in
hun kinderwagen hebben. Dat
hebben ze echt meteen door”,
vervolgt ze lachend.
Ook de dieren genieten van
het mooie weer. Een witte
geit met lange, bruine hangoren staat op een zonnig
plekje tegen haar schutstal aan
geleund. Emily wordt vrolijk
van het werk. “Een vergoeding
krijg ik niet, maar dat zou ik
ook niet willen… ik ben juist
blij dat ik op zo’n laagdrempelige manier kan helpen.”

Beauty (links) en ezel Donna genieten nog na van de wortel die Emily
ze net gegeven heeft.

B O U W T E N NISHAL I JBURG VAN START

‘Duurzaam in duinlandschap, drie banen’
In maart gaat de bouw van
start van Tennishal IJburg
op Rieteiland-Oost, pal
naast Tennisclub IJburg.
Naar verwachting kan er
in oktober 2018 overdekt
getennist worden.
De hal krijgt drie hardcourt
binnenbanen, net echt, zoals
op de Australian en US Open,
de meest luxe variant. Die zijn
zowel snel als comfortabel,
waardoor er minder kans is
op overbelasting. Er komt een
openbare ruimte met zicht op
alle drie de banen. Het ontwerp is zo duurzaam mogelijk,
verwarmd (en gekoeld) door
een warmtepomp en voorzien
van LED-lijnverlichting. Op
het dak kunnen zonnepanelen
geplaatst worden.
Dit ontwerp is er gekomen in
samenwerking tussen stichting
Tennishal IJburg, gemeente
Amsterdam en inspraak van
omwonenden. “Met als resultaat een prachtig, in het duinlandschap opgaand gebouw”,
zeggen de trotse initiatiefnemers Roy Dackus en Kaspar
Planting. “Aan de buitenzijde
zijn onder meer een tennismuur en een klimwand geïnte-

greerd. Aan de noordzijde van
de hal komt een grote glazen
pui die voor daglicht zorgt en
waarmee de hal verbinding
krijgt met het al bestaande
openluchttennispark.
De hal vormt met Tennisclub
IJburg straks hét tenniscentrum van IJburg. “We zijn in
gesprek met het bestuur van
de tennisclub hoe we dit centrum verder gaan vormgeven.
Onze intentie is om elkaar te
versterken en zo een optimaal
tennisjaar voor alle leden te
verzorgen.”
Vanaf maart 2018 kun je je
inschrijven voor het seizoen
2018–2019. Een wintercontract
loopt van 1 oktober tot 1april.
De stichting verhuurt straks
wintercontractbanen en losse
uren. Het adres van de hal:
Zandzeggestraat 7.
foto boven
Initiatiefnemers Roy Dackus en
Kaspar Planting op RieteilandOost, waar de hal verrijst.
“Tennishal IJburg wordt samen
met Tennisclub IJburg hét
tenniscentrum van de wijk.”
onder
Schets van het aanzicht van de
nieuwe hal.
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FONDS VOOR SOCIALE INITIATIEVEN
Stichting Steunfonds bja-cow
Dit steunfonds stelt zich ten doel projecten te stimuleren die
in de ruimste zin van het woord een bijdrage leveren aan
DE ONTWIKKELING EN VERNIEUWING VAN HET AMSTERDAMSE
SOCIAAL-CULTUREEL WERK
Wie een goed idee heeft, maar te weinig geld om te starten: twee maal per
jaar (in juni en november) beslist de stichting over de ingediende aanvragen.
Alleen aanvragers met rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking. Meer
informatie over voorwaarden en criteria voor toekenning is te verkrijgen bij:

100% partijdig,
dat geeft vertrouwen
Van Dort Letselschade is een gerenommeerd kantoor
dat gespecialiseerd is in de begeleiding van slachtoffers van
letselschade en de nabestaanden bij overlijdensschade.

Stichting Steunfonds BJA p/a/ Orionstraat 205 1622 BR Hoorn

www.steunfondsamsterdam.nl

Wij willen alleen jóuw belang dienen. Gerechtigheid
en zekerheid maken alleen kans bij een 100% partijdige aanpak.
Daarom werken wij anders.
Jouw persoonlijke verhaal
Bij een bedrijfsongeval of verkeersongeval kom je al gauw
terecht in een wereld vol gouden bergen. Maar voor niks gaat
de zon op. Jouw ongeval is niet zomaar een dossier, het is een
persoonlijk verhaal. Dat verdient meer dan een case-nummer.
Jij wilt iemand die vecht voor jouw belang.
Schadevergoeding + toekomstperspectief
Bij letselschade telt niet alleen het geld, maar ook de persoon
lijke erkenning en een zo gunstig mogelijk vervolg. Misschien
zelfs de start van een andere toekomst.

Kantoor Amsterdam
Teleportboulevard 110,
1043 EJ Amsterdam

020 514 81 15
Open ma t/m vr van 8.30u - 17.00u
amsterdam@vandortletselschade.nl

Ouderen Adviesraad van Amsterdam-Oost
Schroom niet om je vraag te stellen
➜ Heb jij een vraag over buurtactiviteiten, (goedkoop) eten in Oost, (muziek)evenementen of
➜
➜

misschien over wonen, zorg en/of welzijn in ons stadsdeel?
Kom gerust langs om maandag- of dinsdagmiddag in Grand Café Genieten, Oranje-Vrijstaatplein
Inloopspreekuur op maandag- en dinsdagmiddag van 14.00-16.30 uur

www.oar-oost.nl

deBrugZorgspecial

ZORGSPECIAL
ZORG - E N WE L Z I J N SOR GAN ISATIES OPEN EN DE DEUREN

‘Hulp krijgen is niet vanzelfsprekend’
We leven in een welvarend land en vinden het uitgebreide zorg- en welzijnsaanbod in Nederland doorgaans heel vanzelfsprekend.
We klagen eerder over een wachtlijst voor een knieoperatie dan dat we waarderen dat ons dochtertje liefdevol wordt opgevangen
op de BSO. Tijdens de jaarlijkse Week van Zorg en Welzijn worden we gestimuleerd eens stil staan bij het belang van goede zorg.
De landelijke actie vindt plaats van 12 tot en met 17 maart.
Door Wietse Schmidt

Meer dan duizend zorg- en welzijnsorganisaties openen dan de deuren en houden
speciale activiteiten om te laten zien hoe het eraan toegaat op de werkvloer.
Geïnteresseerden kunnen met eigen ogen zien wat er gebeurt in de zorg, welke
ontwikkelingen er zijn en hoe hard er wordt gewerkt door zowel professionals
als vrijwilligers. Het gevarieerde aanbod, van zorgboerderijen en buurthuizen tot
ziekenhuizen en tandartspraktijken, toont hoe breed de sector is en hoe vaak we
ermee te maken hebben.
Alleen al in Oost is het aanbod immens. Veel buurtbewoners zullen bekend zijn
met het OLVG, het Flevohuis, De Meevaart, Post Oost en welzijnsorganisaties als
Dynamo en Civic. Zorg en welzijn worden voor een belangrijk deel ook geïnitieerd
of gesteund door het stadsdeel. Zo zijn er de buurtbaliewebsites en in alle buurten
zijn er wijkservicepunten, waar kan worden aanklopt voor informatie en advies over
zorg en activiteiten. Buurtbewoners kunnen voor specifieke hulp en advies terecht bij
initiatieven als het Alzheimer Café en het Psychiatrie Café.
De Week van Zorg en Welzijn krijgt steun van olympisch zwemkampioen Maarten van
der Weijden, die voor het tweede opvolgende jaar ambassadeur is. “Ik heb de kennis

en kunde van de zorgprofessionals zelf ook mogen ervaren in de tijd dat ik kanker had.
Ik was in goede handen en dat gaf mij vertrouwen in mijn herstelproces. Ik ben daar
heel dankbaar voor. We leven in een maakbare wereld waarin we allemaal kunnen
doen wat we willen. Maar als je ziek wordt en je hebt hulp nodig, dan merk je pas echt
dat hulp krijgen niet iets vanzelfsprekends is.”
De aftrap naar de Week van Zorg en Welzijn werd zaterdag 17 februari gegeven met
het tv-programma Heel Holland Zorgt op SBS6. In dit wekelijkse programma zijn
tot en met zaterdag 17 maart de laatste arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg- en
welzijnssector te zien. Bekende Nederlanders als Richard Groenendijk, Harm Edens en
Monic Hendrickx stappen in het programma uit hun comfortzone en draaien mee in
een zorg- of welzijnsorganisatie.
Het programma geeft een toegankelijk en optimistisch beeld van zorg en welzijn, en
de organisatie van de Week van Zorg en Welzijn hoopt dat het iedereen aanzet tot
een bezoek aan een zorg- of welzijnsorganisatie. Op weekvanzorgenwelzijn.nl zijn de
deelnemende organisaties in de buurt te vinden.

OAR : NAZ O RG KW E TS B A R E OU D ER E N S C H I ET TEKORT

‘Voor ouderen zonder sociaal vangnet is er nergens plek’
De Ouderen Adviesraad
Amsterdam (OAR) zet zich
in voor 55-plussers in
Amsterdam-Oost.
Misstanden kaarten ze aan
bij de lokale politiek.
Een belangrijk aandachtspunt is de transmurale
zorg, de nazorg voor
ouderen na ziekenopname.
“De politiek werkt voor de
praktijk uit.”
Het is volop in het nieuws. Zo
kopte De Telegraaf onlangs:
‘Honderdduizenden ouderen
houden dure ziekenhuisbedden bezet’. In ziekenhuizen,
zo blijkt uit onderzoek door
ActiZ, de organisatie van zorgondernemers in Nederland,
belanden honderdduizenden
ouderen in tijdelijke opvang.
Ze houden bedden bezet
zonder dat er een medische
noodzaak voor bestaat.
Het zijn vaak kwetsbare ouderen. Eenzame mensen bijvoorbeeld, die geen sociaal vangnet
(meer) hebben. Zij kunnen
moeilijk voor zich zelf zorgen,
maar in een ziekenhuis horen

ze ook niet thuis.
Toch gebeurt het te vaak dat
ouderen uit het ziekenhuis
ontslagen worden zonder
voldoende hulp thuis, weten bestuursleden Tunny
Jongejan-Maat en Annette
Wiese van de OAR. Ze volgen
de situatie in Oost op de voet
en proberen het probleem in
kaart te brengen. “Het beleid
is dat mensen langer thuis
wonen. Dat klinkt hartstikke
mooi, maar de politiek werkt
voor de praktijk uit. Voor je
de voorzieningen weghaalt,
moet je eerst de vraag stellen:
wat is er nodig om mensen –
met behoud van kwaliteit van
leven – langer thuis te laten
wonen? Intussen zijn verzorgingstehuizen al gesloten en is
bezuinigd op de thuiszorg. Er
is geen crisisopvang, er is geen
plek voor deze ouderen.”
In het ziekenhuis, benadrukt
Annette, weten ze vaak weinig
van de thuissituatie van de
oudere. “Het is belangrijk dat
de informatie van huisarts,
ziekenhuis en thuiszorg die er
is, aan elkaar gekoppeld wordt.
Dat gebeurt nu niet. De OAR
wil zicht krijgen op de zorgketen en kijken hoe informatie
beter gedeeld kan worden

De insteek is meer preventief
gericht, door bijvoorbeeld preventief huisbezoek en ‘welzijn
op recept’ als instrumenten
te gebruiken om signalen van
‘het gaat niet langer goed thuis’
eerder op te vangen. “Wij willen dat de politiek het mogelijk
maakt dat kwetsbare ouderen

met behoud van kwaliteit van
leven thuis kunnen blijven
wonen. Het realiseren van die
zorg moet hoog op de agenda.”
De uitkomsten en hun visie
zullen ze delen met de politiek
in Oost. “Reken maar.”
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Meer weten over de OAR, heb je
vragen of zorgen? Loop binnen bij
het spreekuur, elke maandag- en
dinsdamiddag van 14.00–16.30
uur in Grand Café Genieten,
Oranje Vrijstaatplein 2.
www.oar-oost.nl.
advertorial

WELKOM OP
DE OPEN DAG!
Zaterdag 17 maart van 11.00-16.00 uur
staan onze deuren voor u open

informatie over onze diensten | rollatorcheck |
activiteiten in dagcentrum bij Flevohuis | informatie over
banen en opleidingen | mogelijkheden vrijwilligerswerk
• thuiszorg
• hulp bij dementie
• dagbesteding

• tijdelijke zorg en logeren
• persoonlijke begeleiding
• revalidatie

• beschermd wonen
• fysiotherapie en ergotherapie
• multiculturele dagopvang

Meer informatie op www.zgao.nl
Wij verwelkomen u graag in onze huizen:
- De Open Hof, Fahrenheitstraat 115
- Flevohuis, Kramatplantsoen 263

020 592 52 52 / info@zgao.nl

F Zorggroep Amsterdam Oost T ZGAO_zorg L ZGAO

ZGAODeel 44
Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

F OTO - EX P O S I T I E I N H E T F L E VO H U I S : K I J K J E ‘ R I J K ’ I N J E W I J K

‘In je eigen buurt merk je veranderingen niet
meer op, terwijl die er vaak wel zijn’
In het Flevohuis is de expo-

In maart trekt Joke er opnieuw
op uit, nu met als thema ‘De
vijf nieuwe wijken van Oost’.
Hou je van fotografie en wil je
met een groepje deze wijken
ontdekken? Geef je op via jvvfo@gmail.com. Deelname kost
€2,50, een expositie is er onder
voorbehoud begin 2019.

sitie Kijk je ‘rijk’ in je wijk
geopend. Op initiatief van
fotograaf Joke van Vlijmen
trokken buurtbewoners
en liefhebbers al fotograferend door de straten van
Amsterdam-Oost. Om met
een nieuwe blik naar de
wijk te kijken. Door buurtbewoners, voor buurtbewoners. En je bent welkom
om het resultaat te komen
bekijken.
Door Linda van den Dobbelsteen

Acht keer trok Joke er met een
groep op uit, steeds vanaf een
ander startpunt. Met in het
achterhoofd: bekijk het straatleven eens door een andere
bril, alsof je niet door je eigen
stad loopt, maar op vakantie
bent. De fotografen zijn te
gast geweest bij verschillende
organisaties die een steentje
bijdragen aan de leefbaarheid
van dit stadsdeel.

Tijdens de opening in het Flevohuis aan het Kramatplantsoen. Joke is trots op het resultaat en op haar
‘leerlingen’. De foto’s zijn de komende weken nog te bewonderen, wees welkom.

Zelf begon ze op haar veertiende met fotografie en was ze
freelancer. Ze woont vlak bij
het Flevohuis. “Ik liep er een
tijd geleden eens binnen en
raakte aan de praat. Zo ontstond er een samenwerking.”

Logeren in
het Flevohuis
Ouderen met dementie die
thuis wonen, kunnen ook
tijdelijk terecht in het Flevohuis:
• om de partner te ontlasten
• als de mantelzorg even wegvalt
• ter overbrugging tot verhuizing
Meer weten? 020 592 54 20

www.zgao.nl

Joke exposeerde er haar eigen
foto’s en bedacht toen om iets
met buurtgenoten te gaan
doen; ZGAO zet de deuren
tenslotte graag open voor de
buurt. Toen ze hoorde dat veel
mensen hun eigen buren niet

kennen en maar weinig doen
in de buurt, ontstond het plan
om ‘op expeditie’ te gaan in de
wijk. “Laagdrempelig, en voor
iedereen.”
De groep kreeg simpele opdrachten, bijvoorbeeld om op

een bepaalde vorm te letten.
“Als je ergens lang woont zie
je het niet meer. Ook veranderingen niet, terwijl die er vaak
wel zijn.” Deelnemers werkten
met hun smartphone of een
oude camera. “Net wat je in
huis hebt. Het gaat eerder om
het zien en dat vastleggen dan
dat het technisch perfect moet
zijn.”
Het waren mooie expedities,
zegt Joke. “Ik heb er erg van
genoten en ik heb er energie
van gekregen.” Het resultaat
is een expositie van honderd
foto’s die stuk voor stuk iets
vertellen over Oost. De expositie is dagelijks vrij toegankelijk
aan het Kramatplantsoen 263.
ZGAO.nl
Advertorial

VOLGJEZORG.NL
GEEFT PATIËNT MEER INZICHT

Voor een studie
zijn wij op zoek naar:

Mannen / Vrouwen
18-65 jaar
Het AMC zoekt gezonde vrijwilligers uit de
regio Amsterdam voor een onderzoek naar
het effect van een plantaardig voedings
supplement op verkoudheidsklachten.
Alleen gezonde personen die in de weken
voordat de studie start geen verkoudheid
hebben doorgemaakt komen in aanmerking
voor dit onderzoek.

Vergoeding
€ 500,-

Eind 2017 is de website volgjezorg.nl gelanceerd, bedoeld
voor alle Nederlanders die toestemming hebben gegeven voor
het uitwisselen van hun medische gegevens via het Landelijk
Schakelpunt, of overwegen dat te doen. Onder de noemer
‘Volg je zorg’ krijgen patiënten bovendien informatie over de
uitwisseling van medische gegevens en de ontwikkelingen
daarin. ‘Wij nemen als Nederlanders steeds meer regie over
onze eigen gezondheid’, volgens Marc van Aart, directeur
Markt en Klant bij VZVZ. ‘Daar hoort niet alleen het geven van
toestemming voor het uitwisselen van je medische gegevens
bij, maar ook het volgen van wat er met je gegevens gebeurt.
De nieuwe website is juist daar voor bedoeld.’
Om de eigen regie vorm te geven is de website ingericht
op regelmatig bezoek. De website maakt het mogelijk om
nu en in de toekomst toestemming te geven en te beheren.
Initiatiefnemer VZVZ is de beheerder van het Landelijk
Schakelpunt, het netwerk waarover zorgverleners de gegevens
van ruim twaalf miljoen Nederlanders delen.
Van Aart: ‘Patiënten verlangen transparantie. Zij kunnen op
volgjezorg.nl precies zien wie gegevens heeft aangemeld en
wie gegevens heeft geraadpleegd. Goed beveiligd dankzij het
gebruik van DigiD met sms.’

Meer informatie
www.proefpersonen.nl/hero
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COL L E GE AM ST E RDA M HO U DT WO O RD:

in 2020 is de Nuonweg weer open!
Het was al afgesproken in het coalitieakkoord 2014–2018, maar nu gaat het ook echt
gebeuren: de Overdiemerweg – beter bekend als Nuonweg – gaat weer open. Wethouder Pieter Litjens van Verkeer en Vervoer liet de gemeenteraad weten dat het college het
uitvoeringsbudget beschikbaar heeft gesteld. Met deze financiële zekerheid in de zak kan
de gemeente Diemen – op wier grondgebied de werkzaamheden zullen plaatsvinden – het
bestemmingsplan herzien. Naar verwachting gaat de weg in 2020 weer open.
Door Carla M. Peddemors

De Nuonweg, het deel van
de Overdiemerweg dat loopt
over het Nuon-terrein, was
jarenlang de enige uitvalsweg
aan de oostzijde van IJburg.
Bij de opening van een nieuwe
verbinding met de A1 en A9 in
2014 werd deze weg afgesloten.
Tot teleurstelling van velen.
Maar er gloort licht aan de
horizon. “De heropenstelling
van deze weg maakt Muiden
en Weesp in 2020 weer een
stuk beter bereikbaar voor
lokaal verkeer en zorgt ervoor
dat scholieren uit Muiden en
omgeving weer veilig op de
fiets naar hun school op lJburg
kunnen. De bewegingsvrijheid
van de IJburgers wordt groter

door deze extra verbinding”,
aldus wethouder Litjens, die
dit ziet als een mooi resultaat
voor IJburg uit het coalitieakkoord.
Definitief ontwerp
Het ontwerp wordt verder
uitgewerkt en de gemeente
Diemen gaat het bestemmingsplan aanpassen. Een
aantal onderzoeken wordt nog
uitgevoerd, zoals een onderzoek naar de haalbaarheid
(en de kosten) van een door
Diemen gewenste fietstunnel
bij de kruising met de Fortdiemerdamweg, ter vervanging
van de geplande gelijkvloerse
kruising met verkeerslichten.
Verder wordt er in samenwerking met Nuon, Gooise Meren,

Diemen en Maxis een beheerplan opgesteld.
Ook vrije busbaan komt eraan
De openstelling van de Nuonweg biedt ook kansen voor de
verbetering van het openbaar
vervoer. De provincies NoordHolland en Flevoland en de
gemeente Almere spannen
zich samen in om straks een
volledig vrije busbaan aan te
leggen. Litjens: “Niet alleen
wordt de HOV-verbinding
Weesp-Amsterdam hierdoor
sterk opgewaardeerd, ook
de verkeersveiligheid wordt
verbeterd. Als straks het lokale
autoverkeer de Nuonweg kan
nemen en de parallelweg langs
de A1 onderdeel wordt van
de vrije busbaan, komt er een

Het door velen vervloekte hek voor de Nuonweg. In 2020 mag het open.

einde aan de onduidelijke en
soms gevaarlijke situatie met
dubbelgebruik van deze parallelweg door streekvervoer en
autoverkeer van ontheffingshouders.”
De heropening van de Nuonweg is ooit in gang gezet door
een initiatiefvoorstel van VVD-

ALLES KAN EEN KOEKJE ZIJN

•

voor 10 koekjes

•

350 gram geschilde wortel of winterpeen, in grove stukken

•

1 blik uitgelekte zwarte bonen (240
gram uitgelekt gewicht)

•

100 gram mais

•

1 ei, geklutst

•

50 gram panko ( Japans broodkruim)

raadslid Van der Ree, dat eind
2013 vrijwel unaniem door de
gemeenteraad werd aangenomen.
En nu is het dus zover: in 2020
is de Nuonweg weer open.
Nog 730 nachtjes slapen…

Janneke kookt

Het was een wrede speling van Moeder Natuur dat uitgerekend ik een kind kreeg dat niet wilde eten. Samen tafelen
als hoogtepunt van de dag; het leek me een van de geneugten van het ouderschap toen tien jaar geleden het eerste
kind kwam. Het bleek een illusie. Vier jaar lang, pakweg tussen borstvoeding en basisschool, at mijn zoon praktisch
niets. Het waarom was onduidelijk. Omdat wij wel in waren voor een uitdaging, probeerden we eerst dapper het hele
arsenaal aan pedagogisch verantwoorde methodes – we kookten met hem, negeerden zijn afwijzingen, reageerden
uitzinnig bij elke hap die wél naar binnen ging, lieten hem klooien met zijn eten al leidde dat tot een slagveld
rondom de tafel, kochten Bob de Bouwerpasta en een Nijntjeservies, promoveerden de lepel tot vliegtuig/motor/
boot, en maakten gezichtjes van broccoli en worstjes. Toen het gewenste resultaat uitbleef, rekten we de regels van
het consultatiebureau wat op. Hielp niks, natuurlijk, en ons groeiende gewanhoop bleek niet erg verenigbaar met de
moeder aller tafelregels: hou! het! vooral! gezellig!
Vorige week zag ik mijn zoon binnen een paar minuten een bord linzenstoof naar binnen schuiven. ‘Ik schrijf een
stukje over de tafeldrama’s van vroeger,’ zei ik. ‘O ja,’ smakte hij. ‘Hoe kwam het goed eigenlijk?’ Goeie vraag. Tijd,
sowieso.
Na die eerste vier jaar was er een overgangsperiode waarin er met vallen en opstaan steeds een beetje meer
gegeten werd. Een tijd waarin de adviezen van lotgenoten uitwezen doeltreffender te zijn dan die van allerlei
goedbedoelende instanties. Een veelgebruikte tip: alles kan een koekje zijn. Ook groente.

RECEPT

•

1 eetlepel komijnpoeder

•

half bosje koriander, fijngehakt

•

geraspte schil van 1 bio limoen

•

peper en zout

•

3 eetlepels olijfolie

•

yoghurtdip

•

3 eetlepels dikke yoghurt

•

3 eetlepels mayonaise

Kook de wortel in gezouten water in 10–12 minuten zacht. Laat goed uitlekken, meng ze
met de zwarte bonen en stamp fijn met een pureestamper. Meng dan alle ingrediënten
behalve de olijfolie erdoor. Nog te nat? Doe nog wat panko erbij. Maak met natte handen
10 kleine balletjes, druk ze plat en laat een halfuurtje rusten in de koelkast. Verwarm de
oven voor op 170 graden. Verwarm de olijfolie in een koekenpan en bak de koekjes per
5 stuks 3 minuten per kant bruin. Laat ze in de oven nog 10 minuten doorgaren en maak
even snel die yoghurtdip erbij.

•

sap van een halve limoen

Door Janneke Vermeulen

•

peper en zout

GROENTEKOEKJES
bereiding
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deBrugVrienden
Ook vrienden worden? www.debrugkrant.nl/vrienden of mail martijn@debrugkrant.nl

Coupon voor:

Een gratis kop
koffie op
Startup Village!

5%

KORTINGSBON:
op ál je boodschappen

Amsterdam
Science Park 608

geldig tot 31 maart 2018

startupvillage.nl

CAFE-RESTAURANTPOLDER.NL
Alle dagen open 9-24 h
Science Park 201, Amsterdam,
020 463 43 03

• Medewerker gezocht

Expert, Diemerplein 142
www.expert.nl

W heer?e!
els

Elk mens is uniek,
net als elke uitvaart.
Ik help je graag bij
het vormgeven.
Sonja de Bies

napamsterdam.nl

06 82 96 9307

WWW.DEKRIJGSMANMUIDEN.NL

Eetcafé dinges
Cruquiusweg 9
1019 AT Amsterdam
020-8462881
info@dinges
amsterdam.nl

vergelijk en bespaar op
uw autoverzekering!
WWW.OTUA.NL

SPORTS

Peggy Grefkens
Stiefcoach & Psycholoog NIP
06 45 48 49 70, www.stiefgoed.nl

De wereld van sport,
voeding en gezond leven
in één

sportsworldamsterdam.nl

____ www.dingesamsterdam.nl ____

Eerste Oosterparkstraat 202
info@sickmann.nl T 020- 6653395

w w w. s i c k m a n n . n l
Sickmann Amsterdam
Eerste Oosterparkstraat 202
1091 HL AMSTERDAM
( t.o. het OLVG ziekenhuis )

Tel: 020-6653395
Email:info@sickmann.nl
Site: www.sickmann.nl
Site: www.sickmannwebshop.nl

LUNCH • DINER • IJS
KRIJN TACONISKADE 404-406
WWW.KRIJNIJBURG.NL

Ruime keuze in:
-

Linoleum
Laminaat
Parket
Pvc stroken
Vinyl
Tapijt
Gordijnen
Vitrage
Zonwering
Behang
Horren
Karpetten
Traplopers
Onderhoudsproducten

w w w. b i j s t o r m . n l

www.powerzone.amsterdam

linaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nl

IJburglaan 1281
Phone 085 486 7111
smar t ph one re pair. nl
slaapbanken en bedkasten

Middenweg 109-113a

www.slaapbanken.nl
We zoeken
De OAR-Oost is op
zoek naar betrokken
50+ bewoners in
Amsterdam Oost.
Middenweg 86 | 1097 BS Amsterdam

o a r- o o s t . n l

ALLE
19-10-17
DAGEN
OPEN!

DeKraanVogeL.org

IJBURGLAAN 1493
TELEFOON 020 - 416 14 24

SERKANBEAUTYCENTER.NL
Winkelcentrum
Diemerplein
020 6903727

Inkoop oud goud, zilver en
edelmetalen munten. Reperaties,
horloges, klokken en sieraden in
eigen atelier. www.puttmann.nl

14:00

de Brug

de Brug wordt in een oplage

jaargang 11, nummer 97

van 70.000 ex. verspreid in
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Amsterdam-Oost en omstreken:

Aan dit nummer werkten mee

pleinbuurt, Makassarpleinbuurt,

Michel van Dijk, Linda van den

Sumatraplantsoenbuurt, Timor-

Dobbelsteen, Jan van Erven Do-

pleinbuurt



Pampuslaan 104-106 | 020-416 55 90

WWW.VERSMARKTSHOP.NL

Cees

Slagerij
de Bouter

ScharrelSlagerij |hogeweg 60
www.scharrelslagerij.nl

Dynamo helpt Amsterdammers
om actief mee te doen in de buurt.

Dynamo helpt Amsterdammers om
actief mee te doen in de buurt.
www.dynamo-amsterdam.nl
info@dynamo-amsterdam.nl
www.dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300

info@dynamo-amsterdam.nl
telefoon 020 46 09 300

Loop eens langs bij De Kraanvogel: Voor
mensen die leven met kanker en hun naasten!
Robert Kochplantsoen 19 | 1097 GG Amsterdam
TEL 06-48362873 | info@dekraanvogel.org

www.kouwets.nl

Colofon

Anne-Marie Boogaarts
06 81 81 84 69 (24/7)
www.funeralquest.nl

10543 Advertentie-50*30.indd 1

Edwin Kouwets 06 53 24 39 39

ijburglaan 725 | 020-8200673
www.kohkitchen.nl

Een uitvaart die
bij u past, met veel
respect voor allen.

Bowlen vanaf 27,50 per uur
WWW.SLAGERIJBUHRS.NL

WORLD

WITTENBURGERGRACHT 103-113
WWW.DOEHETZELFWITTENBURG.NL

Middenweg 183 | 020 7527066
info@fysiomiddenweg.nl
w w w.f y s iom id d enw eg.nl

deBrug

Indische Buurt Ambon-

Oostelijk Havengebied:

rens, Kirsten Dorrestijn, Patricia



Kersbergen, Gijs Lauret, Coen

Borneo-eiland, Cruquiuseiland,

Ofman, Marcel van Roosmalen,

Java-eiland, KNSM-eiland, Ooste-

Wietse Schmidt, Catherine Smit,

lijke Handelskade, Sporenburg

José Stoop, Janneke Vermeulen.



Oud-Oost: Dapperbuurt,

Oosterparkbuurt, Oostpoort,
Advertenties

Transvaalbuurt, Weesperzijde
Watergraafsmeer: Amsteldorp,

Kijk op www.debrugkrant.nl/



adverteren of informeer bij

Amstelkwartier, Betondorp, Don

martijn@debrugkrant.nl

Bosco, Julianapark, Middenmeer,

06-29040240.

Omval en Van der Kunbuurt, Park
de Meer, Sciencepark, Tuindorp

Redactie

Frankendael, Weespertrekvaart

redactie@debrugkrant.nl



IJburg: Haveneilanden, Riet-

eilanden, Steigereiland, Centrum
Vormgeving

eiland

Studio Potsdam (Guus Pot)



Zeeburgereiland

dtp@debrugkrant.nl



Centrum: ‘t Funen



Durgerdam

Fotografie



Schellingwoude

www.dobbelsteenfotografie.nl



Diemen-Noord

Uitgever

Afhaalpunten

A’dam en Media

AH IJburg, AH Oostpoort, AH

Martijn van den Dobbelsteen

Wibautstraat, Diemerplein, ge-

Roepie Kruizestraat 2

meentehuis Diemen, IJburg Col-

1095 MC Amsterdam

lege, Ikea Amsterdam Zuidoost,
Intratuin, Landmarkt Schelling-

Drukwerk

woude, N.A.P., Maxis Muiden,

Rodi Rotatie

stadsdeelhuis Oost, winkelcentrum Brazilië, café-restaurant Pol-

Verspreiding

der, Sickmann Woninginrichting,

Door Verspreidingen

Schoenmakerij Waterlandplein.

Ook vrienden worden?
www.debrugkrant.nl/vrienden
of mail martijn@debrugkrant.nl
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deBrugAgenda

ALLEGAAR
23 februari
Sterrenkijken op Camping
Zeeburg. De Volkssterrenwacht
staat op camping Zeeburg, de
maan bevindt zich in het eerste
kwartier. Het café-restaurant
is open en warm. Camping
Zeeburg, 20.00 uur, 19.30-23.30
uur, campingzeeburg.nl.

27 februari
NAP’s Pubquiz, mét quizmaster
en toffe vragen. Hier wordt
gestreden om kennis. NAP aan
de haven, 20.30 uur (elke laatste
di. van de maand), napamsterdam.nl.

11 maart
Zondag op het Eiland, een ode
aan het Nederlandse woord.
Schrijvers, poëten en muzikanten bezetten het podium. Met
debutanten en gekende schrijvers en dichters. En muziek. De
Nieuwe KHL, 15.00-18.00 uur,
denieuwekhl.nl.

12 maart
Flexbieb thema-avond: erfpacht
in Amsterdam. Hoe zit het nu?
Door Koen de Lange, voorzitter stichting Erfpachters Belang
Amsterdam. Flexbieb, 20.00 uur,
flexbieb.nl.

15 maart
Verkiezingsdebat in de Flexbieb.
Flexbieb, 20.00 uur, flexbieb.nl.

19 maart
Pubquiz bij Dinges aan de
Qruquiusweg, nieuw eetcafé in
historisch gebouw. Strijden om
dat je bon verscheurd wordt.
Vanaf 19.30 uur, aanmelden via
mail, dingesamsterdam.nl.

FEBRUARI - MAART 2018

CLUB

25 februari

24 februari
Bandnight, echte rock-‘n-roll:
Hometown Gamblers, The
Four Aces, dj’s Chicken & Mike.
Cruise Inn, Zuiderzeeweg 29,
21.00 uur, cruise-inn.nl.

Versier je eigen kookschort. Een
gezellige middag voor kinderen
en hun ouders. Op de nieuwe
locatie: Oostpunt Zeeburgereiland. Bij Storm, 14.00-16.00 uur,
bijstorm.nl (elke zo. knutselmiddag).

26 februari

3 maart
Betondorp Live!, meidenavond.
Swingende pop en soul van
Fortnight Gig, een act van
Rauwe Biet, korte interviews en
activiteiten. Brinkhuis, Landbouwstraat 63, 19.30 uur.

9 maart
Vrijmibo met livemuziek. Eetcafé
Dinges, vanaf 16.30 uur, Cruquiusweg 9, dingesamsterdam.nl.

FILM
23 februari
Summer 1993 (al). Vrijburcht,
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

1 maart
Q-Cinema: The Badadook (horror, cult). Q-Factory, 20.00 uur,
q-factory.nl.

JEUGD
23 februari
Filosloof, Tom de Ket & Gusta
Geleijnse Producties (10+). Wat
is eigenlijk echt? Een caleidoscopisch denkgevecht in de ring
op het podium. Oostblok, Sajetplein 39, 19.30 uur, oostblok.nl.

25 februari
Juni, Hermans weet Raad (6+).
Een spannende, muzikale voorstelling in de ballenbak onder
regie van Eva Van der Gucht.
Oostblok, Sajetplein 39, 15.00
uur, oostblok.nl.

Workshop acrobatiek en jongleren voor kinderen, circuswerkplaats BOOST. Jungle Amsterdam, Jungle Amsterdam,
www.jungle.amsterdam.

28 februari
Mini Jeugd Theater Festival. Drie
voorstellingen op een dag (2-8
jaar): De Mammies, Koos en
Kees en Ingeborgpop. Vanaf
10.30 uur. House of Watt, James
Wattstraat 73.

4 maart
Olifantje in de stad (2-4 jaar).
Onvervalste poppenkast aan
het Iepenplein, met schminken,
limo, koffie en koek. Theater
Koos Kneus, 10.30 uur, kooskneus.nl (elke wo. en zo. diverse
voorst., diverse tijden).

11 maart
Ponymaatjes instuif. Kom kennismaken en helpen verzorgen
van de dieren. Met om 16.00
uur een workshop endusance.
Boerderij op IJburg, 14.00-18.00
uur, boerderijopijburg.nl.

11 maart
Handafdruk in brooddeeg maken. Een gezellige middag voor
kinderen en hun ouders. Op de
nieuwe locatie: Oostpunt Zeeburgereiland. Bij Storm, 14.0016.00 uur, bijstorm.nl (elke zo.
knutselmiddag).

MARKT
24 februari
Rommelmarkt en livemuziek.
Eltheto, Javastraat 118, 12.0015.00 uur.

25 februari
Rommelmarkt: bring your own
kleedje. Na groot succes een
nieuwe editie. Een plek van 4 bij
2 voor €10, bezoekers €1. QRU,
10.00-17.00 uur, Cruquiusweg
140, info en aanmelden:
http://qru.amsterdam.

17 maart
Rommelmarkt in Transvaal.
Winkelen voor kleine prijzen.
Servicepunt De Kraaipan, 13.0016.00 uur, Hofmeyrstraat 67.

MUZIEK
24 februari
Gipsy Saloon: Bagdalo. Zigeunermuziek voor de ziel, het oor, het
oog, het hart. De Nieuwe KHL,
18.00 uur, Oostellijke Handelskade 44,
www.denieuwekhl.nl.

27 februari
Countdown Café: Lain Barbier’s
More Than Blues / Beatrice
van der Poel. Wekelijkse live
radioshow. Met gratis concert
als basis. Q-Factory, 19.30 uur,
q-factory.nl.

3 maart
Singer-songwriter Jeroen Zijlstra
(muziektheater). Vrijburcht,
20.30 uur, theatervrijburcht.nl.

10 maart
Bandnight, echte rock-‘n-roll:
Phil Halay & his Commens, dj’s
Miss Swingtime & Arnold.
Cruise Inn, Zuiderzeeweg 29,
21.00 uur, cruise-inn.nl.
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16 maart
Keep Shelly in Athens, met hun
nieuwe plaat en lovende kritieken van over de hele wereld. QFactory, 20.00 uur, q-factory.nl.

17 maart
Jazzfest Amsterdam. In huiskamersfeer, in zalen en gangen,
fantastische jazz, world, impro
en muzikale ontmoetingen van
aanstormend talent en oudgedienden Studio/K, vanaf 16.30
uur, Timorplein 62, Vanaf 14.00
uur: Jazz for Kids.
jazzfestamsterdam.nl.

deBrugPuzzel
D E B RU G C I J F E R

Gijs
Lauret

150.000

Jaarlijks zijn er 150.000 bijtincidenten door honden, dat is gemiddeld 400 per dag. In Amsterdam neemt het aantal hondenbezitters – zeker sinds de afschaffing van de hondenbelasting –
hand over hand toe. Zij spreken net iets te vaak de welbekende woorden: “Hij doet niks hoor”.

VROUWEN
Op mijn yupperige bakfiets kachel ik naar het gemeentelijk
afvalpunt aan de Rozenburglaan. De kletterende regenval
maakt dit naargeestige plekje achter Betondorp nog
naargeestiger dan gisteren. Mijn fietsie vervoert overleden
kerstverlichting, een lelijk bakbeest waarop ik in de
twintigste eeuw cd’s en cassettebandjes afspeelde en een
raar apparaatding dat ik onmogelijk kan thuisbrengen.
‘Ionengenerator’, staat erop.

PRIJSPUZZEL

Eenmaal gearriveerd is mij volslagen onduidelijk waar ik
naar binnen moet. Ik zie twee slagbomen, allebei even
aantrekkelijk. In het meldhokje zit een middelbare vent wild
naar zijn ogen te wijzen en vervolgens naar mij. Kortom:
ik moet uit mijn doppen kijken. Met tegenzin steekt hij
zijn kalende harses vanuit het hokje de regen in, roept iets
onverstaanbaars en raakt zichtbaar geïrriteerd als ik geen
sjoege geef.
‘HET LICHT STAAT OP GROEN VOOR U!’ buldert hij
vervolgens. Ik steek mijn duim op en fiets voorbij het
rode licht. Verderop ben ik omsingeld door gigantische
containerbakken met onbegrijpelijke troep. Plotseling word ik
bestormd door een gozer in fluorescerend oranje hesje. Zijn
haarmat is zo onverzorgd dat zelfs een dakloze Hagenees zich
ervoor zou schamen.
‘Is het chemisch?’ vraagt hij met een accent dat je
tegenwoordig vooral in Almere hoort.
‘Dat zal wel niet, maar weet jij wat dit is?’ Ik wijs op de
ionengenerator.
‘Geen idee gap, maar ik knip het straks kapot en gooi het in
de bak. Zet je zooi maar daar bij nummer twintig. Doei!’ Hij
vlucht de koffiecontainer in. Grauwe wolken piesen natte
sneeuw. Vanuit de koffiekeet kijken vijf potige kerels richting
mij. Welke volkomen randidioot komt hier met een bakfiets,
denken ze waarschijnlijk. Ik zwaai en verstop me in mijn
capuchon.
‘HEE! JE MOT DAAR DERUIT!’ bast een grimmige stem
plotseling. ‘PANNENKOEK!’ verwacht ik erachteraan, maar
hij zegt het niet. Ik keer om en wacht lijdzaam achter een
slagboom. Klotsende spijkerbroek. In mijn dagelijks werk
ontmoet ik vrouwen, heel veel vrouwen. Die zijn toch anders.

Horizontaal
1. Staatsgreep
4. Bitterheid
9. Egyptische godin
13. Mager
14. Namaakmedicijn
15. Springstof
16. Munteenheid van Iran
17. Promotiefilm
18. Snoepgoed
20. Grieks eiland
22. Gelijk
25. Lelijk dier
27. Papegaai
28. Gravin van Holland
29. Gemeen
32. Stof
35. Plakband
39. Paard
40. Klieren, vervelend
doen

21

IN DE VOLGENDE EDITIE
21 maart 2018

43

58

Verticaal
1. Mythologische tovernimf
2. Uitroep van schrik
3. Ruiter
4. Bergweide
5. Open zeilbootje
6. Vervoermiddel
7. Rivier in Duitsland
8. Middelbaar beroepsonderwijs
10. Orkaan
11. Titel
12. Metaal
19. Voordat
21. Offerte
23. Krant
24. Verwarde haardos
25. __-depressief
26. Kakelen
29. Doek

41. Niveau
42. Metaal
44. Soort kabeljauw
45. Atmosfeeroverdruk
47. Compagnie
49. Taille
51. Eenjarige plant
54. Jong dier
56. Logé
58. Bevallen
60. __ wat is dat?
62. Et cetera
63. Reptiel
64. Papegaai
65. Edelgas
66. Stomp
67. Weerbarstig

6

29

19

38

62

30. Vlaktemaat
31. Streling
33. Arrondissement
34. Cijfer
36. Bier
37. Schrijfgerei
38. Griezelig
43. Canadese staat
46. Kort ogenblik
48. Europeaan
49. Kunnen
50. Danstent
52. Bloot
53. Beproeving
54. Niet vroeg
55. Kort briefje
57. Griekse wraakgodin
58. Zangstem
59. Doorweekt
61. Mannelijk dier

52

Superprijs! Diner voor twee bij Zebra, bistro • café • bar
Goede koffie, fijne wijn, lokale producten en wisselend menu. Met zonnig terras, en knotsgezellig.
Puzzel jij mee voor een diner bij Zebra?

• Special Vervoer

(auto’s, fietsen, ov, paarden, boten etc.)

Stuur dan de oplossing van de puzzel (samen met je naam, adres en telefoonnummer) voor 10 maart 2018 naar
info@debrugkrant.nl. Oplossing en winnaar worden in de volgende krant bekend gemaakt. © Puzzelcorner
Deze puzzel wordt u aangeboden door Bistro Zebra, Valentijnkade 34, 020-3030603, www.bistrozebra.com.
De oplossing van de puzzel in de Brug nr. 96-2018 is: winterslaap. Uit 430 inzenders is
mevr. L. Breederveld als winnaar uit de bus gekomen. Ze heeft inmiddels bericht gekregen.
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deBrug

verspreidingsgebied


Een goed alternatief
voor flyeren in Amsterdam

bereik je doelgroep met de Brug

de Brug wordt uitgegeven door
A’dam en Media, specialist in tekst,
fotografie en vormgeving.
Roepie Kruizestraat 2, Amsterdam

06-29040240

•
•
•
•
•

advertenties
brochures
magazines
huisstijlen
campagnes

info@ adamenmedia.nl

deB
r

A’dam en Media

ug

de krant voor Amsterdam-Oost en omstreken
oplage 70.000 exemplaren, huis-aan-huis

www.adamenmedia.nl

