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De buurten
De Linnaeuskade is een drukke fietsroute waar dagelijks meer dan 3.500 fietsers rijden.

Linnaeuskade wordt eerste fietsstraat in Oost
Op de Linnaeuskade langs de Ringvaart gaat in 2014 veel veranderen. De bestrating, het straatmeubilair en het groen worden opgeknapt en er komt een plein. De belangrijkste verandering is een primeur: de Linnaeuskade wordt de eerste fietsstraat in Oost en een van de eerste fietsstraten in Amsterdam.

Jeroen van Spijk, stadsdeelwethouder
Verkeer: “Aan de kant van het spoor
maken we een knip in de Linnaeuskade
zodat we daar een mooi plein kunnen
maken voor de bewoners. Doordat er
dan ook minder verkeer door de straat

Daarom wordt de Linnaeuskade ingericht als fietsstraat.
Op een fietsstraat is de fietser de
belangrijkste weggebruiker. Een fietsstraat is ingericht als fietsroute met
rood asfalt. Auto’s en motoren mogen
er ook rijden en parkeren, maar zijn er
te gast en moeten zich aanpassen aan
de fietser. Dit wordt aangegeven op

Eerste paal met muziek de grond in
Portefeuillehouder Lieke Thesingh te midden van leerlingen van de basisscholen De Archipel en de Poseidon. De leerlingen maakten muziek ter
gelegenheid van de eerste paal voor hun nieuwe schoolgebouw. Volgend
jaar verlaten de scholen hun tijdelijke onderkomen en betrekken de
nieuwbouw op Haveneiland-Oost, tezamen met een buitenschoolse
opvang verzorgd door Partou. In de nieuwbouw, in opdracht van het
stadsdeel, bevinden zich straks voor iedere school tien klaslokalen.
Indien nodig kan dat worden uitgebreid naar zestien per school. Lieke
Thesingh, stadsdeelwethouder Sociaal Domein en Vastgoed: “Deze
mooie nieuwbouw met mogelijkheid tot uitbreiding zorgt ervoor dat er
op IJburg ook in de toekomst voldoende klaslokalen zijn.”

rijdt en de straat wordt ingericht als
fietsstraat wordt de route voor fietsers
een stuk veiliger. Tegelijk gaat hiermee
een langgekoesterde wens van de
stadsdeelraad in vervulling om doorgaand sluipverkeer van auto’s door
woonbuurten in de Watergraafsmeer
te ontmoedigen en slaan we dus twee
vliegen in één klap.”
Wilt u meer weten over de plannen

voor de Linnaeuskade? Kom donderdag 28 februari naar de inloopavond.
Tussen 20.00 en 21.30 uur kunt u
binnenlopen in de hal van het stadsdeelhuis, Oranje-Vrijstaatplein 2. De
ontwerper van het stadsdeel en
andere deskundigen lichten de
plannen toe en beantwoorden vragen.
Kijk voor meer informatie op www.
oost.amsterdam.nl/linnaeuskade.

Flexibele kantoorruimte in Wethouder Verheijhal
Foto: Suzanne Blanchard

De Linnaeuskade is een drukke fietsroute. De straat is onderdeel van het
Amsterdamse Hoofdnet Fiets, een
netwerk van fietsroutes door de stad.
Dagelijks fietsen er meer dan 3.500
fietsers over de Linnaeuskade, waaronder veel ouders met kinderen die
van en naar school fietsen. Veiligheid
en comfort van fietsers staan bij het
stadsdeel hoog in het vaandel.

borden aan het begin van de straat en in
zijstraten die uitkomen op de fietsstraat.
De maximumsnelheid is 30 km per uur.

De verbouwing van de Wethouder Verheijhal aan de Polderweg in Oost is bijna klaar. Het stadsdeel zag kans om de vierkante meters in het gebouw beter te benutten, door flexibele
kantoorruimte te realiseren. Vrijwilligersorganisaties gaan
straks gebruik maken van deze flexruimte.
Aanleiding voor de verbouwing was
het beperkte gebruik van het grand café
en bijbehorende vergaderzalen in de
sporthal. Overdag was het er vaak stil.
Zonde van de ruimte, vond stadsdeelwethouder Lieke Thesingh: “In deze
tijd moet je de ruimte die je hebt, zo
optimaal mogelijk benutten. Daarom
hebben we een flexruimte gecreëerd
voor multifunctioneel gebruik. Vrijwilligersorganisaties die eerder eigen
ruimtes huurden, vaak met subsidiegeld, kunnen nu gebruik maken van de
Wethouder Verheijhal voor hun kantoorwerk. Een win-win situatie.”
Open uitstraling
De ruimte heeft een frisse, open uitstraling gekregen en biedt verschillende mogelijkheden. Van een informele
meeting in het grand café, tot werken
aan een bureau met je eigen laptop of
vergaderen in een besloten ruimte op
de bovenverdieping. En met flexibele

wandjes kunnen grote ruimtes eenvoudig worden opgedeeld. Tot vijf
uur is de ruimte toegankelijk voor

vrijwilligersorganisaties met een
eigen pasje, na vijven kunnen sporters er terecht voor een drankje.
Contact en info
Meer weten over de flexruimte in de
Wethouder Verheijhal? Neem contact
op met Stadsdeel Oost, Dianne Geerds,
e-mail d.geerds@oost.amsterdam.nl.

Zwemseizoen Flevoparkbad
Op zaterdag 27 april opent het Flevopark haar deuren voor
het nieuwe zwemseizoen. Begin april start de voorverkoop van
de seizoenskaarten.
Houd de stadsdeelkrant en de website
in de gaten op welke dagen en tijden u
gebruik kunt maken van de actiekorting van 10% op de aanschaf van een
seizoenskaart.
Nieuwe activiteiten
Vorig jaar konden bewoners hun ideeën
over het Flevoparkbad kwijt via de Ideeënbus. Daar zijn leuke reacties op binnengekomen, waarvan een aantal
komend zwemseizoen al worden geïntroduceerd. Zo blijft het zwembad dit

jaar langer open, tot 8 september, en
komt er een pilot met ochtendzwemmen, Vanaf 27 april tot 6 juli kunnen
vroege zwemmers op de dinsdag- en
vrijdagmorgen van 07.00 tot 09.00 uur
baantjes trekken. Als de pilot succesvol
is, wordt deze voortgezet tot aan het
einde van het zwemseizoen. En buurtbewoonster Marjon Huibers gaat vanaf
mei met ‘Swimfantastic’ in de avond
zwemtrainingen organiseren voor volwassenen en reddingszwemmen voor
jongeren. www.swimfantastic.com.
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Bekendmakingen
De bekendmakingen van stadsdeel Oost
worden wekelijks gepubliceerd via de volgende kanalen:
nn In de Echo edities Oost (officiële publicatie)
nn Op de website www.oost. amsterdam.nl/
bekendmakingen
nn In de digitale nieuwsbrief (aanmelden via
www.oost.amsterdam.nl/aanmeldennieuwsbrief)
nn Ter inzage bij de publieksbalie van het
Stadsdeelhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2.
In deze stadsdeelkrant is een samenvatting
van de bekendmakingen opgenomen,
zodat u kunt zien wat er bij u in de buurt
speelt. Dit is een extra service, aan deze
publicatie kunnen geen rechten worden
ontleend.
De bekendmakingen van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied locatie
Amsterdam kunt u zien op de website www.
amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen.
Samenvatting van de bekendmakingen
(zoals gepubliceerd in de Echo van 13
februari)
Beëindiging exploitatie Kinderdagverblijven
nn Bert Haanstrakade
Verkeersbesluiten
nn Edisonstraat
nn Krijn Taconiskade
nn Martin Cortesstraat.
nn Paul Schuitemanhof
nn Pedro de Medinalaan
Kennisgeving Ontwerp beleidsnotitie
Woonboten en Oevergebruik
nn Woonboten en Oevergebruik
GEVRAAGDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunningen (het vellen van
houtopstand; kapaanvraag)
nn Helmholtzstraat 56
Omgevingsvergunningen (regulier)
nn Archimedesplantsoen 35-1
nn Graaf Florisstraat 14-3
nn Linnaeusparkweg 75
nn Maria Austriastraat 48
nn Zeeburgereiland, kavel 23B
nn Zeeburgereiland-Sluisbuurt
Omgevingsvergunning (uitgebreid)
nn Welnastraat 843
Exploitatievergunningen
nn Eerste Atjehstraat 106
nn Sumatrastraat 69.
nn Sumatrastraat 24.
nn Wibautstraat 150
Evenementenvergunningen
nn Oosterpark.
nn Timorplein
nn Joubertstraat
nn H.J.E. Wenckebachweg 3002 en 3002
nn Cruquiusweg 79

mijn

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Aanleg gehandicaptenparkeerplaats
nn Kramatplantsoen t.h.v. 109
Omgevingsvergunning (het vellen van
houtopstand; kapaanvraag)
nn Pythagorasstraat 21-H
Omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
nn Balistraat 99B
nn Eerste Atjehstraat 118E
nn Lampenistenstraat 79
nn Peter Martensstraat 59
nn Pythagorasstraat 21-H
nn Timorplein 4D, 4E, en 4G
nn Tweede Van Swindenstraat 7E
nn Zwanebloemlaan 13
nn Zwanebloemlaan 109
revisie omgevingsvergunning (reguliere
procedure)
nn James Bradleystraat 19
BUITEN BEHANDELING
Aanvraag omgevingsvergunning
nn Kruislaan 239-H
INTREKKING
Aanvraag omgevingsvergunning
nn Andreas Bonnstraat 2
nn Linnaeusparkweg 75
WEIGERING
Omgevingsvergunning; het vellen van een
houtopstand (kapaanvraag)
nn Andreas Bonnstraat 5-H
Omgevinsgvergunning (regulier)
nn Pretoriusstraat 48-I4
VERLENINGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
nn Amstelplein 4
nn Andreas Bonnstraat 32-4
nn Baron G.A. Tindalplein 20
nn Javastraat 10H
nn Niasstraat 31-H
nn Middenweg 106 Middenweg 156-1
Samenvatting van de bekendmakingen
(zoals gepubliceerd in de Echo van 20
februari)
Kennisgeving voornemen verlenen verbouwingsvergunning woonboot Sonnevanck
nn Ouderkerkerdijk 33 B
Verkeersbesluiten
nn Entrepotdoksluis (Cruquiusweg)
Kennisgeving voornemen bestemmingsplan Sumatraplantsoen
nn Kramatweg 80 t/m 81
nn Sumatrastraat 214 t/m 248
nn Sumatraplantsoen 40 t/m 44 en 48 t/m 92

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
nn Insulindeweg 1002

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning ( het vellen van
houtopstand ;kapaanvraag)
nn Harkstraat 28
nn James Wattstraat 601

GEVRAAGDE VERGUNNINGEN
Evenementenvergunningen
nn Radioweg 89
nn Jan Vroegopsingel 7
nn Science Park 201-306
nn Oosterpark

Omgevingsvergunning (reguliere procedure)
nn Beukenplein 17-1
nn Balistraat 99C
nn Eerste Boerhaavestraat 22-2
nn Jennerstraat 26
nn Kadastraalnummer 4300B (Rangeerterrein
Watergraafsmeer ten noordwesten van
lijnwerkplaats)
nn Makassarplein 1
nn Maria Austriastraat 18
nn Maria Austriastraat 20
nn Middenweg 92
nn Oosterpark 57-58
nn Pampuslaan 26-32
nn Pythagorasstraat 45
nn Sumatrakade 613
nn Tugelaweg 85A
nn Zeeburgereiland (ongenummerd)

Omgevingsvergunning (het vellen van
houtopstand (kapaanvraag)
nn Cruquiusweg 67
nn Dapperstraat en Dapperplein (ongenummerd)
nn Dick Greinerstraat 34
nn Hogeweg 112-H
nn Radioweg 63
nn Zeeburgerdijk 778
Omgevingsvergunning (regulier)
nn Bredeweg 9-3
nn IJburglaan 11
nn Mauritskade 55C
nn Middenweg 233
nn Polygoongracht 10
nn Pythagorasstraat 87 en 89
nn Rudolf Dieselstraat 5
nn Swamerdamstraat 10-1
nn Weesperzijde 80
nn Zuider IJdijk 24
nn Zwanebloemlaan 105

WEIGERING
Aanvraag omgevingsvergunning( het
vellen van een houtopstand; kapaanvraag)
nn Tweede Boerhaavestraat 66 H
VERLENGING BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning (uitgebreid)
nn Eva Besnyostraat 11E

Omgevingsvergunning
nn Eerste Oosterparkstraat 107-115, 131-133
en 141-143
nn Wibautstraat 125

Splitsingsvergunning
nn Vrolikstraat 266
nn Johann Keplerstraat 37-39

Agenda
21 februari

Elke vrijdagochtend

Pubquiz avond

Koffieochtend

Maximaal 5 personen per team.
Winnend team krijgt hapjes en
drankjes gratis. Deelname € 3,50 per
persoon. Cafe Medina, Eerste Atjehstraat 62.

Van 10.00 tot 12.00 uur koffieochtend
in Eetlokaal LT. Het eerste kopje koffie
is gratis. Eetlokaal LT, Javastraat 118.
23 februari

Rommelmarkt

21 februari

Ballet en moderne
dans

Bewonersgroep Wij van de Wijk
organiseert van 13.00-16.00 een
rommelmarkt in Buurtcentrum
Transvaal, Danie Theronstraat 2.

Isabel Hupkens van De Kids van
Amsterdam Oost geeft elke donderdag en vrijdag van 16.00-17.15 uur
moderne en ballet lessen aan
groepen meisjes uit Oost. Er zijn
nog een paar open plekken. Aanmelden via 0614530872. Insulindeweg 6.

24 februari

Nabestaandencafé
Hier treft u lotgenoten en professionele ondersteuning. Nabestaanden
zijn welkom van 11.00 tot 13.00 uur
in café Roosenburgh aan de Kruislaan
126. De bijeenkomst is gratis.

oost

“Nieuwsgierig naar Oostpoort”
Foto: Lotte Bolscher

In de rubriek Mijn Oost gaan we de straat op om
bewoners te vragen naar hun favoriete plekken in
Oost. Deze week praten we op de Dappermarkt met
Esther van der Zee (links) en Jasmina Ruznic (rechts).
Esther woont nu 7 jaar in de Watergraafsmeer en
Jasmina 14 jaar in de buurt van de Wibautstraat.

Waar winkelen jullie graag in Oost? “Wij gaan vaak
naar Zora op de Linnaeusstraat. Dit is een 2e hands
kledingwinkel waar je mooie spulletjes kunt kopen.”

Imagined Places
Tentoonstelling over de relatie die we
hebben met plekken waar we ons niet
bevinden. Dinsdag t/m zondag van
10.00 tot 17.00 uur, Tropenmuseum,
Linnaeusstraat 2.
agenda-tip

Waar drinken jullie het liefst koffie? “Wij maken
samen veel uitstapjes in de buurt. We gaan vaak naar
de Coffee Company op de Middenweg. Of we gaan
voor een lekker bakje koffie en een broodje gezond
naar Maxwell op het Beukenplein. Daar zit je lekker.”
Wat zijn de mooie plekken in Oost? Esther: “Ik kom
vaak in park Frankendeal, een mooi, gezellig en rustig
park. Een leuke straat in Oost is de Weesperzijde
omdat deze langs de Amstel loopt.” Jasmina: “Het
mooiste plein in Oost is dat bij de Hogeweg, hier
staat een grote fontein wat een leuke sfeer geeft in
de zomer.”

Tot 14 april

28 februari

Scheidingscafé
Waar sporten jullie in Oost? Esther: “Ik sport bij
Sportworld op de Oranje Vrijstaatkade, dit is lekker
dicht bij huis.”
Welke wensen hebben jullie voor Oost? Jasmina:
“Het zou leuk zijn als Oostpoort wordt afgerond, daar
ben ik nieuwsgierig naar. Er komen veel nieuwe
woningen en leuke winkels, wat een goede toevoeging aan de buurt is.”

Met deskundigen praten over de vele
aspecten van een echtscheiding.
Thema: Scheiden en kinderen. Van
20.00 tot 23.00 uur, L63 Lumièrestraat 63, IJburg. Entree is gratis.
www.scheidingscafeamsterdam.nl.
Kijk voor meer evenementen op
www.oost.amsterdam.nl/evenementen. U kunt hier ook een
eigen bericht voor de agenda
aanmelden.
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Informatie
Stadsdeel Oost
Bezoekadres
Oranje-Vrijstaatplein 2
1093 NG Amsterdam
Postadres
Stadsdeelhuis Oost
Postbus 94801
1090 GV Amsterdam
Telefoon: 14 020*
E-mail: info@oost.amsterdam.nl
Internet: www.oost.amsterdam.nl
Twitter: @Stadsdeel_Oost
Burgerzaken en Vergunningen
Algemene vragen: 14 020*
U kunt een afspraak maken. www.oost.
amsterdam.nl/afspraak (meeste producten) of telefonisch via 14 020* (alle producten).
Openingstijden Burgerzaken,
Vergunningen en inzagen:
Inloop** of op afspraak:
ma
08.30 - 16.00 uur
di
08.30 - 16.00 uur
wo
08.30 - 16.00 uur
do
13.00 - 20.00 uur
vr
08.30 - 16.00 uur
Openbare ruimte
Telefoon: 14 020*
voor vragen over openbare ruimte,
groen, afval of grofvuil.
Handhaving
Telefoon: 14 020*
Meldpunt zorg en overlast
Telefoon 020 253 5033. U kunt bellen als
u zich zorgen maakt om een buurtbewoner (kinderen, volwassenen) of langdurig
veel overlast van uw buren of direct
omwonenden ondervindt.
Afvalpunten
Rozenburglaan 1
nn Cruquiusweg 90
Open: ma t/m za 08.00 tot 17.00 uur
nn

Chemokar
De chemokar is bijna elke zaterdag te
vinden op een aantal vaste halteplaatsen
bij winkelgebieden. Kijk voor het schema
op www.oost.amsterdam.nl/chemokar.
De Nieuwe Ooster
Begraafplaats, crematorium, gedenkpark.
Telefoon: 020 608 0608
Park open: ma t/m vrij 08.00 – 17.00 uur
Za en zo 10.00 – 17.00 uur
Infobalie: ma t/m vr 08.00 – 15.30 uur
CBK Amsterdam
In het CBK Amsterdam vindt u o.a. tentoonstellingen, kunstuitleen, educatieve
activiteiten en concerten.
Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot
17.00 uur
Donderdag van 11.00 tot 20.00 uur en
tijdens speciale activiteiten
Oranje-Vrijstaatkade 71
1093 KS Amsterdam
Telefoon: 020 253 5456
Mail: cbk@oost.amsterdam.nl
www.cbkamsterdam.nl

* maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur.
**	voor een aantal producten van burgerzaken en de meeste vergunningen
moet u altijd eerst een afspraak
maken. Zie voor meer details www.
oost.amsterdam.nl/openingstijden of
bel met 14 020*.

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Oost

www.oost.amsterdam.nl

n
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“Het CVT staat midden in de wijk”
In september van het afgelopen jaar nam het stadsdeel de
exploitatie van het Centrum voor Vrije Tijd (CVT) aan het Ed
Pelsterpark 8 op IJburg op zich. En dat gaat goed. Momenteel
maken er zes verenigingen gebruik van de ruimtes in het
gebouw en vinden er zo’n 14 structurele activiteiten plaats.
bevalt goed. Nabil Ou-Aissa, oprichter en trainer: “Het loopt storm, we
groeien al bijna uit ons jasje. Er
wonen veel kinderen op IJburg en het
CVT staat midden in de wijk. Gelukkig hebben we van het CVT al extra
uren aangeboden gekregen.”

Zoals karateschool Fightin’Nabil.
Sinds drie november 2012 zit de
karateschool in het CVT. En dat

Welwillend
Ook Harm Snel, lid en zanger bij het
IJburgkoor is blij met hun repetitie-

voor theater- en musicallessen. “De
zalen van het CVT zijn ruim en licht.
Een zaal wordt nu ingericht als theaterzaal voor presentaties en voorstellingen. Het is een veilige en prettige
locatie waar we zeer blij mee zijn,”
aldus Thea.
Ruimte huren?
Heeft u interesse in het huren van een
ruimte? Dan kunt u contact opnemen
met Rob Wever via mail: r.wever@
oost.amsterdam.nl of bellen met het
stadsdeel via 020 253 5147.

Veilige locatie
Thea Pruim van Theatraal IJburg (TIJ)
is vanaf 2008 betrokken geweest bij
de plannen en de invulling van het
CVT. Sinds de opening is hun kantoor
er gevestigd en huren zij de speelzalen

Kijk voor meer informatie over het
CVT op www.oost.amsterdam.nl/cvt.

Foto: Wim Salis

Het CVT biedt activiteiten voor alle
IJburgers, jong en oud. Het bestaat uit
een sporthal, een kinderdagverblijf,
ruimtes voor sport en spel en een
ontmoetingsruimte. Ook worden er
creatieve activiteiten voor jong en oud
aangeboden.

ruimte in het CVT: “ Wij zijn een
zangkoor met 24 leden waar trouwens nog plek is voor tenoren en
sopranen. Wij zochten een niet al te
dure maar redelijk grote ruimte. Zo
kwamen we bij het CVT. De aankleding van de ruimtes zou nog wel wat
beter kunnen. Maar de beheerder
heeft toegezegd daar iets aan te gaan
doen.”

Sportmiddagen
voor kinderen

Vorige week woensdag was er
in sporthal Amstelcampus een
feestelijke sportmiddag om de
stageovereenkomst tussen
Stadsdeel Oost en het ROCvA
te vieren. Stadsdeelwethouder
Thijs Reuten en directievoorzitter Daniëlle Habets van het
ROCvA waren hierbij aanwezig.
Voor de kinderen was er een
Wipe-out-wedstrijd met leuke
prijzen. Stagiaires van de opleiding Sport & Bewegen organiseren samen met het stadsdeel
elke woensdagmiddag van
14.00 -16.30 uur een sportmiddag in sporthal Amstelcampus
voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.
De kinderen kunnen zo kennismaken met verschillende
sporten en de stagiaires kunnen
praktijkervaring opdoen.

Tijdelijke onderwijslocatie UvA in Makassarplein op de schop
Eenhoorngebied
Het Makassarplein gaat in mei dit jaar op de schop. De voorIn het Eenhoorngebied komt een nieuwe onderwijsfaciliteit
voor de Universiteit van Amsterdam; het Regus James Watt
Auditorium.

bereidingen zijn in volle gang. Straks is daar een levendig,
groen en overzichtelijk plein met veel ruimte voor ontmoeten,
spelen en sporten als mooie ‘huiskamer’ van de buurt.

De Universiteit van Amsterdam was
dringend op zoek naar een tijdelijke
vervangende onderwijslocatie voor
haar studenten. Ontwikkelaar Regus
heeft in zeer korte tijd een leegstaand
pand van 2000 m2 omgebouwd tot
studiefaciliteit. De nieuw locatie bevat
twee auditoria met een capaciteit van
500 en 260 zitplaatsen en een ontmoetingsruimte.

Omdat het broedseizoen zo begint,
gaat het stadsdeel binnenkort al starten
met het kappen van slechte bomen en
het verplaatsen van gezonde bomen.
Als er eenmaal nesten in de bomen
zijn, kunnen we de bomen niet meer
weghalen. Er is een vergunning afgegeven voor deze aanpak. Niet alle bomen
gaan weg, zo blijven bijvoorbeeld de

Door de huidige economische crisis
komen veel panden leeg te staan, dit

biedt ook ruimte voor tijdelijke initiatieven zoals deze onderwijslocatie. De
gemeente zet in op hergebruik van
leegstaande kantoren en bedrijfspanden. De rol van het stadsdeel hierbij is
meedenken en flexibiliteit tonen, bijvoorbeeld in de benodigde vergunningen. Het Regus James Watt Auditorium is een voorbeeld van goede
samenwerking tussen gemeente, UvA
en private partijen om creatief om te
gaan met leegstaande panden en er
een goede invulling aan te geven.

Energie besparen = Geld besparen
Hoe kun je door het veranderen van je woongedrag energie
én geld besparen? Die vraag staat centraal bij de voorlichtingsbijeenkomsten Energie besparen = Geld besparen die het
Wijksteunpunt Wonen organiseert voor huurders.
Deelnemers leren bijvoorbeeld dat
spaarlampen veel zuiniger zijn dan
gloeilampen, dat je behoorlijk wat
geld kunt besparen door de woning
wat minder warm te stoken en dat je
duizenden liters minder water
gebruikt door een waterbesparende
douchekop te installeren. De voorlichting is een succes en wordt nu ook in
andere stadsdelen gegeven of opgezet.
Na afloop krijgen de deelnemers een

energiepakket waarmee ze thuis direct
aan de slag kunnen met de tips uit de
voorlichting. De energiepakketten
worden vergoed door het stadsdeel.
Afgelopen vrijdag reikte stadsdeelwethouder Nevin Özütok de energiepakketten uit aan deelnemers van de cursus
op de Valentijnschool. Een foto van
deze uitreiking en meer informatie over
de voorlichting vindt u op www.oost.
amsterdam.nl/energievoorlichting.

grote monumentale bomen aan de
Niasstraat staan. Tijdens de uitvoering
van het werk in mei 2013 gaan we
schouwen met buurtbewoners. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven om
mee te lopen, door een email te sturen
aan makassarplein@oost.amsterdam.nl.
Kijk voor meer informatie op www.
oost.amsterdam/makassarplein

Vernieuwing Tugelawegblokken
van start
Met een kleurrijke optocht luiden bewoners, woningcorporatie
Ymere en het stadsdeel de start van de vernieuwing van de
Tugelawegblokken in.
Mesut Ergul van de bewonerscommissie sloopte de eerste baksteen uit de
muur. Voor de bewoners betekent
deze start de bouw van grote, gevarieerde en goede woningen. Aan deze
vernieuwing is een intensief participatietraject voorafgegaan waarin bewoners meedachten over de vernieuwing
van de woningen en de omgeving. Er
is een groot draagvlak voor een combinatie van renovatie en nieuwbouw.
Eerst worden de huizen aan weerszijden van de Laing’s Nekstraat afge-

broken. Naar verwachting start
Ymere in juni 2013 met de bouw.
Eind van dit jaar wil Ymere starten
met de renovatie van het volgende
blok.
Meer informatie
Het realiseren van 450 duurzame
woningen en een goed ingerichte
openbare ruimte is belangrijk voor
een leefbare wijk. Meer informatie
over de Tugelawegblokken en omgeving staat op www.oost.amsterdam.
nl/tugelaweg.

Kort nieuws
IJburg

Fout in
straatnaambordje
Zieglerstraat
hersteld
De straatnaambordjes in de Franz
Zieglerstraat op IJburg hebben
een kleine wijziging ondergaan.
De voornaam van Franz Ziegler
bleek per abuis met een s gespeld
te zijn in plaats van met een z,
zoals het hoort. De familie van
Ziegler heeft het stadsdeel hierop
gewezen, waarop de fout direct is
hersteld. Als dank kreeg de familie
vorige week uit handen van stadsdeelwethouder Nevin Özütok de
oude straatnaambordjes aangeboden. Franz Ziegler was een gerenommeerd portretfotograaf die in
de eerste helft van de vorige eeuw
naam maakte als fotograaf van
het Koninlijk Huis. Meer weten?
Op www.oost.amsterdam.nl/ijburg
vindt u een korte levensbeschrijving.

Oost

24H op 23 en 24
maart
24H Amsterdam is een nieuw evenement, met een blijvend karakter,
door en voor Amsterdammers. In
januari was de aftrap in het centrum. Op zaterdag 23 en zondag
24 maart is Oost aan de beurt. Van
zaterdag 12.00 tot zondag 12.00
uur openen horeca, culturele
spots en onverwachte plekken in
Oost hun deuren en organiseren
bijzondere evenementen. Ontdek
(opnieuw) de parels van Oost! Het
programma volgt, maar noteert u
de data alvast in de agenda. Meer
informatie: www.Iamsterdam.
nl/2013

www.oost.amsterdam.nl

Een kleine greep uit de twitterberichten over stadsdeel Oost:
DeBomenridders RT
@Stadsdeel_Oost:
Strooizout is slecht voor
bomen en planten,
daarom strooien we niet
in parken.
makassarplein Marga
Verheije actieve burger over de Week
van de Indische Buurt
#Stadsdeel_Oost
#buurtkracht youtu.
be/a_2DoktUjmQ
thijsreuten Alweer een
mooi voorbeeld van (tijdelijk) hergebruik leeg
bedrijfspand! 2 collegezalen voor #UvA. #Regus
#Eenhoorn pic.twitter.
com/48LwJHkR

Volg het stadsdeel ook op Twitter
via: @Stadsdeel_Oost
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Evaluatie ‘Kracht van Oost’

Flauwekulnota
Volgens Rik Torn (VVD) was en is de
nota slechts gebakken lucht: “ Toen de
nota vorig jaar uitkwam, stond het vol
met gemeenplaatsen en algemeenheden. Het is als de keizer die geen kleren
aan heeft. Iedereen praatte interessant
over deze nota, terwijl er eigenlijk niets
zinnigs in stond. Ook toen heb ik al
gezegd dat daadwerkelijk participeren,
meedoen in de maatschappij betekent.
De beste manier om mee te doen is om
aan het werk te zijn. De lokale overheid
kan dit stimuleren door bijvoorbeeld
streng toe te zien op de sollicitatieplicht
voor bijstandsgerechtigden.”
Participatiemakelaar
Mohamed Bachiri is namens GroenLinks positief over de nota: “ Wij

hebben er vorig jaar voor gestemd. Wel
met een motie die we samen met D66
hebben ingediend. Daarin pleitten wij
voor een participatiemakelaar in plaats
van een contactambtenaar. Er moet
echt iemand in het veld aanwezig zijn
die proeft wat er aan de hand is, zodat
bijvoorbeeld de verenigingen niet
tussen wal en schip vallen. We hebben
inmiddels positieve signalen van onder
meer de Meevaart gekregen. Wel moet
er in 2013 een fine tuning plaatsvinden. Nu echt gaan handelen en naar de
pijnpunten kijken. Daar kan de 5 ton
voor de civil society voor gebruikt
worden.”

De stadsdeelraad (29 raadsleden,
van 6 partijen) vertegenwoordigt de
bevolking van stadsdeel Oost. De
raad stelt beleid vast en het dagelijks
bestuur voert dit uit. De raad controleert vervolgens de uitvoering en
stuurt eventueel bij. Dit gebeurt in
commissies en in de raadsvergaderingen. Op deze pagina staat meer
nieuws daarover. Deze pagina komt
tot stand onder verantwoordelijkheid
van de deelraad.

Uitgesproken negatief
De SP is uitgesproken negatief over
‘Kracht van Oost’. Tiers Bakker: “Het
gaat over buurtplatforms, maar die zijn
niet of nauwelijks zichtbaar. De contactambtenaren zijn wegbezuinigd, de
buurtbeheersgroepen zijn zwaar in
hun hemd gezet. Zij zijn de ruggengraat van Oost, maar worden niet meer
gefaciliteerd. Er is sprake van veel marketing, maar concreet gebeurt er niets.
Het is duidelijk dat het DB oude schoenen heeft weggegooid voordat men
nieuwe had. Nieuwe initiatieven
worden niet opgepakt en ook daarover

Eerst alternatieven
Ook Bas van Vliet is namens Méérbelangen negatief: “Het nieuwe beleid
heeft meer afgebroken dan het heeft
opgebouwd: aan alle kanten gaan verenigingen ten gronde. Als je verenigingen niet meer ondersteunt, hen geen
alternatief biedt, dan vallen ze uit elkaar.
In ‘Kracht van Oost’ stond dat er oplossingen moeten worden gezocht door
bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van
bestaande locaties, maar dat is puur theoretisch. Wij vinden dat het stadsdeel
eerst de alternatieven goed had moeten
regelen en daarna pas het beleid had
moeten wijzigen. Geen oude schoenen
weggooien voor je nieuwe hebt.”

Stop leuke linkse
lentefeestjes
fracties geopperd worden, zijn verkeerd.
Wat ons nog het meest verbaast is dat,
terwijl de crisis nog in volle gang is, de
politiek in Oost bij de eerste de beste
meevaller denkt dat de bomen weer
tot in de hemel groeien. Vergeet niet
dat er nog veel onduidelijkheid is over
wat er vanuit de centrale overheid aan
bezuinigingen of taakstellingen nog
op ons afkomen. Na jaren van financiële krapte, krabben en bijten (Oost
stond vorig jaar nog onder financiële
curatele!) moet het nu niet over de
balk gegooid worden met leuke linkse
lentefeestjes.”

Meer tijd nodig
“ Wij zijn positief gestemd over de evaluatie,” zegt Harko van den Hende
(PvdA). “Maar evaluatie is wel een groot
woord voor wat er ligt. Het is een goede
beschrijving van wat er de afgelopen
tijd is gebeurd. Dat is veel, maar na een
jaar kun je ook niet verwachten dat je
radicaal grote veranderingen ziet. Het
heeft tijd nodig om tot meer samenwerking met en initiatief van burgers te
komen. Er gaat –met name op buurtgericht gebied- veel in de goede richting
en er komen op allerlei manieren initiatieven los en er komt samenspraak op
gang. We moeten verder uitvinden hoe
participatie intensiever kan, we meer
mensen kunnen bereiken en de beslisruimte voor burgers verder kunnen
vergroten.”
Stapjes
“ We hebben de eerste flinke stappen
in de goede richting gezet, maar we
zijn er nog lang niet,” zegt Nico

Rik Torn (VVD): “Dienstverlening van stadsdeel moet beter”
In oktober vorig jaar hebben de stadsdeelraad en het dagelijks
bestuur – op initiatief van Rik Torn (VVD) – een brainstormsessie gehad over de dienstverlening in stadsdeel Oost.
De dienstverlening aan de inwoners
van Oost is één van de kernfuncties
van stadsdeel Oost. Het stadsdeel wil
aan haar inwoners en ondernemers de
allerbeste dienstverlening bieden en
heeft zich tot doel gesteld ervoor te
zorgen dat bewoners en ondernemers
tevreden zijn over de telefonische
bereikbaarheid, de wachttijden, de
informatieverstrekking en de kwaliteit
van de dienstverlening.
In de brainstorm van vorig jaar werden
de te verbeteren diensten besproken en

Janssen van D66. “ Wij wilden bijvoorbeeld veel meer aandacht en
instrumenten voor digitale participatie en betere communicatie en informatie via de stadsdeelwebsite. Daarin
zijn nog maar heel kleine stapjes
gemaakt. Positief zijn we over de
buurtplatforms, de rol van de participatiemakelaars en de buurtbegroting.
Maar ook daar zijn we er nog lang niet.
Financiële middelen voor buurtprojecten aanvragen gaat nu allemaal heel
moeilijk, bureaucratisch, met veel formulieren. We moeten ons afvragen of
we dat willen. Wellicht moet het roer
helemaal om en moet het anders georganiseerd worden.”

agenda
Commissie Wonen

De Visie van
Rob de Bruin (VVD)

“Als enige fractie hebben wij als VVD
twee weken geleden geen voorstellen
gedaan voor de besteding van de 3
miljoen extra incidentele middelen in
2013. Wij vinden namelijk dat dit
geen geld is dat ‘over’ is! Het is
geleend geld, belastinggeld dat
burgers hebben betaald. De voorstellen die nu gedaan zijn, zijn allemaal
‘nice to haves’, en geen ‘need to
haves’. Er moeten zeker dingen
gebeuren, zoals bijvoorbeeld verbetering van de infrastructuur, maar die
kunnen ook uit de budgetten voor
openbare ruimte betaald worden. De
‘nice to haves’ die nu door andere

De conferentie ‘Kracht van Oost’: hoe kan het stadsdeel de burgers zo goed mogelijk faciliteren.

zullen we onze onvrede uiten. Het gat
tussen buurt en organisatie wordt
alleen maar groter.”

toegelicht. Naar aanleiding hiervan
heeft de VVD een aantal punten op een
rij gezet. Dit zogenoemde raadsinitiatief zal de VVD in de komende commissievergadering indienen.
“Met dit raadsinitiatief dragen we het
DB op om te onderzoeken welke
kosten gemoeid zijn met de uitvoering
van deze prioriteiten en op welke
termijn ze gerealiseerd kunnen
worden,” legt Rik Torn, fractievoorzitter van de VVD uit. “Het gaat voornamelijk om een verbetering van de

dienstverlening op de afdelingen burgerzaken en op het gebied van vergunningen, afval en openbare ruimte. Zo
vinden wij onder meer dat de wachttijd
aan de balies moet worden aangegeven
en teruggedrongen, de publiekshal verbeterd moet worden en informatie
over burgerzaken en vergunningen
compleet moet zijn en up-to-date op
de website moet staan. Ons doel is dat
de dienstverlening van de gemeente
van topkwaliteit moet zijn. Ons raadsinitiatief sluit daarop aan. Doordat
inwoners het product of de dienst beter
en sneller geleverd krijgen, hopen we
op een grotere tevredenheid over de
dienstverlening.”

21 februari 2013

Stadsdeelraad

In de commissievergadering Algemene en Sociale Zaken komen
op 27 februari de evaluatie ‘Kracht van Oost’ en de besteding
van de vijf ton budget voor Civil Society aan de orde.
Begin vorig jaar is de nota ‘De Kracht
van Oost’ vastgesteld door de stadsdeelraad. Daarin staat hoe het stadsdeel
uitvoering geeft aan de faciliterende
functie als makelaar, expert of geldschieter voor betrokken
bewoners(groepen) of –organisaties.
Ook beschrijft het hoe de samenwerking tussen bewoners onderling en het
stadsdeel en bewoners verder verbeterd
kan worden.
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Maandag 25 feb, 20.00 uur
raadzaal, stadsdeelhuis
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Vaststelling bestemmingsplan
Weesperzijdestrook
Keuzenotitie
Bestemmingsplan
Weespertrekvaart-Zuid
Nota Toekomst met
Geschiedenis 2
Toepassen
Coördinatieregeling Wro
tbv vervangen panden 1e
Oosterparkstraat nr 88 t/m
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Ontwerp beleidsregels buitenplanse afwijkingen omgevingsvergunning

Commissie Openbare
Ruimte & Financiën

Griffie
Heeft u vragen over de stadsdeelraad,
de commissies of wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de raadsgriffie, griffie@oost.amsterdam.nl of
020 253 5023.

Fracties deelraad
Stadsdeel Oost
PvdA
n www.pvdaamsterdam.nl/oost
n oost.amsterdam@pvda.nl of

dianavl@gmail.com
n 020 204 4529

GroenLinks
n www.amsterdamoost.groenlinks.nl
n info@astridkuiper.nl
n 06 50227952

D66
n www.d66amsterdamoost.nl
n fractie@d66amsterdamoost.nl
n 06 38891904

VVD
n
n

www.vvdamsterdam.nl/oost
oost@vvdamsterdam.nl

Méérbelangen

n

www.meerbelangen.nl
fractie@meerbelangen.nl

n

06 27221521

n

SP
http://amsterdam.sp.nl/
kerngroepen/oost
n amsterdamoost@sp.nl
n

n

020 463 1664

Dinsdag 26 feb, 20.00 uur
raadzaal, stadsdeelhuis
Bestedingsvoorstellen extra incidentele middelen 2012
nn

Evaluatie bezoekersregeling
stadsdeel Zuid

Commissie Algemene &
Sociale zaken
Woensdag 27 feb, 20.00 uur
raadzaal, stadsdeelhuis
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nn
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Raadsinitiatief VVD over
Dienstverlening
Evaluatie ‘Kracht van Oost’
Kaders besteding 5 Ton vrijgevallen budget Civil Society
Terugkoppeling commissie
Openbaar Onderwijs over
begroting 2013 en herstelplan
STAIJ

De commissies zijn openbaar en
kunnen bijgewoond worden.
Welkom!
Wilt u inspreken, meldt u zich
dan tot 24 uur van tevoren aan
bij de raadsgriffie. U vindt het
adres rechts in het colofon.

Colofon
Uitgave
Stadsdeel Oost, oplage: 65.500
Redactie
Afdeling Communicatie, met
bijdragen van De Schrijffabriek
(pagina 4).
Eindredactie
Margot Boerema
Reageren?
stadsdeelkrant@oost.amsterdam.nl,
of 020 253 5088.
Bezorging
Verspreiding door POST NL.
Eventuele bezorgklachten kunt u
doorgeven op www.postnl.nl, via
Klantenservice > Heeft u een klacht.
Of telefonisch 0900 0990.
Gratis e-mailservice
U kunt de stadsdeelkrant wekelijks
gratis via e-mail ontvangen. Meld u aan
via www.oost.amsterdam.nl/
aanmeldennieuwsbrief.
Stadsdeel Oost is niet aansprakelijk
voor enige directe of indirecte schade
die zou kunnen ontstaan door het
gebruik van de informatie in de stadsdeelkrant.
www.oost.amsterdam.nl/stadsdeelkrant

