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Stadsdeelkrant in 
zomer  
Voor u ligt de laatste reguliere 
stadsdeelkrant voor het reces. In de 
zomerperiode verschijnt twee maal 
een Stadsdeelkrant Oost met twee 
pagina’s, samen met de stedelijke 
editie van Amsterdam.nl. Deze 
komen uit op donderdag 28 juli en 
donderdag 25 augustus. De eerste 
reguliere tadsdeelkrant verschijnt 
weer op donderdag 8 september.    
 

In zomer geen 
avondopenstelling 
In de zomer gelden aangepaste 
openingstijden. Van 23 juli tot en 
met 4 september 2011 vervallen 
de openstellingen in de avond op 
maandag en dinsdag. Burgerzaken 
en Vergunningen sluiten deze dagen 
om 17.00 uur in plaats van 20.00 
uur. Heeft u binnenkort bijvoorbeeld 
een nieuw paspoort nodig voor uw 
vakantie? Controleer dan van tevoren 
goed de openingstijden op de website 
of op pagina 2 van deze krant.

Terugblik op een roerig jaar
Aan het begin van het zomerreces blikt stadsdeelvoorzitter 
Fatima Elatik terug op het afgelopen jaar. Het was geen 
gemakkelijke tijd. “Maar er is ook heel veel moois gebeurd, 
dat zouden we haast vergeten.”

U heeft niet te klagen over de 
hoeveelheid publiciteit de laat-
ste tijd
“ We hebben meer in de belangstel-
ling gestaan dan ons lief is. Het 
meeste door de forse financiële tegen-
valler van muziekmakerscentrum 
MuzyQ. De daarmee samenhangende 
politieke crisis in oktober vorig jaar 
maakte het allemaal niet fraaier.” 

Wat gebeurde er toen?
“ Voormalig stadsdeel Oost-Water-
graafsmeer had een garantie afgege-
ven die tussentijds verhoogd is 
zonder dat de deelraad dat wist. Mij 

persoonlijk werd verweten dat ik in 
een brief de situatie gebagatelliseerd 
had. Dat is nooit de bedoeling 
geweest, mijn collega-wethouders 
en ik vonden het dossier-MuzyQ 
een zeer ernstige zaak. De PvdA 
besloot om zich terug te trekken uit 
de coalitie. Dat betekende dat mijn 
collega Germaine Princen en ik onze 
portefeuilles neer moesten leggen.”

Waarom bent u teruggekomen?
“Dat was geen gemakkelijke beslis-
sing. De situatie rondom MuzyQ 
werd mij niet rechtstreeks verweten 
omdat de cruciale beslissingen 

waren genomen in voormalig stads-
deel Oost-Watergraafsmeer en ik 
toentertijd nog stadsdeelvoorzitter 
in Zeeburg was. Ik vond dat mijn 
werk nog niet af was. Ik heb hier 
samen met mijn collega-wethouders 
nog een klus te klaren. Ik wilde niet 
weglopen voor moeilijke kwesties.” 

Er was onlangs een pittige poli-
tieke discussie over de onkos-
tenvergoeding van het Dagelijks 
Bestuur
“Zowel bestuur als raadsleden 
hebben in Nederland recht op een 
onkostenvergoeding. Ons voorstel 
was conform de norm van de Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten. Dat de 
deelraad vond dat in deze tijd van 
bezuinigingen er wel wat af kon vind 
ik prima.  De onkostenvergoeding in 
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Oost is nu de op  één na laagste van 
de stad. Alleen bestuurders in stads-
deel Centrum krijgen minder. 
Omgerekend komt het neer op onge-
veer 7,50 euro netto per dag.”

Hoe staat het stadsdeel er finan-
cieel voor?
“De begroting is op orde. Het jaar 
2010 is afgesloten met een positief 
saldo van 6,3 miljoen euro. Het 
stadsdeel moet net als iedereen flink 
bezuinigen. Dat is niet gemakkelijk, 
maar het moet. Natuurlijk is de 
aankoop van het gebouw van MuzyQ 
een forse tegenvaller, maar de alge-
mene reserve is groot genoeg om dit 
op te vangen.” 

Lees verder op pagina 3

Veilige en prettige woonomgeving ondanks bezuinigingen
Op 5 juli stemde de meerderheid van de stadsdeelraad in met 
de perspectievennota. In deze nota geeft het Dagelijks 
Bestuur de prioriteiten voor de komende jaren aan: een veilige 
en prettige woonomgeving, een goede toekomst voor de 
jeugd (met onder andere goede scholing), en snelle dienstver-
lening aan de loketten, maar ook op straat. Het stadsdeel 
moet de komende drie jaar 5,6 miljoen euro bezuinigen om de 
begroting sluitend te houden.

Openbare ruimte op orde
Een leefomgeving, waarin de open-
bare ruimte op orde is, voelt prettig 
en veilig. Daarom gaat het Dagelijks 
Bestuur er ondanks de forse bezuini-
gingen voor dat de kwaliteit van de 
inrichting van straten, pleinen en 
andere voorzieningen de komende 
jaren tenminste een voldoende zijn 
en blijven. Ook wil het bestuur het 
veiligheidsgevoel vergroten. Niet per 
sé met meer blauw op straat, maar 
juist door de leefbaarheid en de 

sociale samenhang in de buurten te 
vergroten.

Niemand buiten de boot
Verder worden de sociale voorzie-
ningen in het stadsdeel onder de 
loep genomen. Dragen sociale acti-
viteiten voldoende bij aan de doel-
stellingen? Wat blijft het stadsdeel 
doen en wat kunnen bewoners 
zelf? 
Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik: 
“De rol van de lokale overheid ver-

andert. Wij kunnen niet alles zelf 
doen en dit hoeft ook niet altijd. 
Wij willen Oost samen met onze 
bewoners en ondernemers verbete-
ren. Dit vraagt om een stadsdeelor-
ganisatie die initiatieven onder-
steunt, mensen bij elkaar brengt en 
faciliteert. Niet zomaar geld ter 
beschikking stellen, maar bewoners 
en ondernemers juist stimuleren 
om zelf hun leefomgeving vorm te 
geven en initiatieven te ontplooien. 
Voor diegenen die aan de zijlijn 
staan of buiten de boot dreigen te 
vallen, moet extra aandacht blijven. 
De zwakkeren zijn de laatsten die 
geraakt mogen worden door bezui-
nigingen. Zij verdienen altijd een 
minimum vangnet.”

Slim investeren in gebieden
Voor de vijf gebieden in Oost; Indi-

sche buurt, Oud-Oost, IJburg (en 
Zeeburgereiland), Oostelijk 
Havengebied en Watergraafsmeer 
is in kaart gebracht welke onder-
werpen of buurten binnen deze 
gebieden extra aandacht behoeven 
en welke niet, of in mindere mate. 
Op basis hiervan wordt voor de 
komende jaren bepaald waar inves-
teringen nodig zijn of efficiënter 
kunnen.

Aanvullingen
De volledige perspectievennota 
kunt u vinden op www.oost.
amsterdam.nl 
Onder het kopje bestuursinforma-
tie, bij de agenda van de deelraad 
van 5 juli leest u welke wijzigingen 
of aanvullingen daarop nog zijn 
aangebracht door de deelraad. 
Zie ook pagina 4.

Dieren van Transvaal
Na een uitgebreid participa-
tieproces en flinke vertragin-
gen door de fusie en bezui-
nigingen komen ze er dan 
toch: de dieren van Trans-
vaal. 

Het stadsdeel gaat vier speelplekken 
in de Transvaalbuurt opknappen. Dat 
zijn het Transvaalplein, Transvaal-
straat/Paardekraalstraat, Cillier- en 
President Brandstraat. 
Als centraal thema is gekozen voor 
Afrikaanse dieren uit Transvaal, 
Zuid-Afrika. Op de speelplekken 
komen stenen en bronzen dieren  
waar kinderen op en mee kunnen 
spelen. Na de zomer wordt gestart 
met de uitvoering.



2 www.oost.amsterdam.nl n 14 juli 20112

 Informatie 
 Stadsdeel Oost

Kijk voor meer evenementen op 
www.oost.amsterdam.nl/evene-
menten. U kunt hier ook een 
eigen bericht voor de agenda 
aanmelden.

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Oost

uIt de praktijk

Agenda

Bekendmakingen

Henk Dieckman is 53 jaar en opzichter 
Begraafteam bij De Nieuwe Ooster in stads-
deel Oost. Hij is inmiddels 37 jaar werkzaam 
bij De Nieuwe Ooster. 

Wat doe jij? “Ik geef dagelijks leiding aan de mede-
werkers van het Begraafteam en daarnaast verkoop ik 
gedenkplekken. Ik ben hier als jongste bediende 
begonnen na mijn hoveniersopleiding. Ik had nooit 
kunnen bedenken dat ik hier zolang zou blijven werken. 
Mijn vader had ook een goede baan bij de gemeente 
Amsterdam als hovenier/wijkmanager. Als hovenier is 
het een paradijs om hier te werken, er is een verschei-
denheid in bomen en groen, ergens anders in Amster-
dam kom je dit niet tegen. Vanaf begin af aan heb ik 
het naar mijn zin gehad op De Nieuwe Ooster, er is een 
prettige sfeer. Iedereen kent elkaar en het is een grote 
familie. Ook met de nabestaanden is de band goed, zij 
zijn vaak zo dankbaar voor wat je voor ze doet. Ik heb 
wel eens ergens anders gesolliciteerd, maar als het 
puntje bij paaltje kwam kreeg ik een rotgevoel en wilde 
ik niet weg. Ik heb nog een tijd op het gedenkpark 
gewoond in een dienstwoning en mijn drie kinderen zijn 
hier geboren. Op een gegeven moment werd het 
binnen te klein, ondanks dat ik de grootste achtertuin 
van Nederland had.”

Kun je een praktijkvoorbeeld geven? “Ik heb zoveel 
bijzondere anekdotes. Teveel om op te noemen. 

Daarom ben ik op dit moment samen met de schrijf-
ster Gerrie ter Haar bezig met een biografie over 37 
jaar bij De Nieuwe Ooster. Gerrie is ook een nabe-
staande en zij raakte gefascineerd door mijn verhalen, 
dat zij op het idee kwam om hierover een boek te 
schrijven.”

Wat vind je het leukst aan je werk? “Heel makkelijk 
gezegd, alles. Alles heeft zijn charme. Ik geniet nog 
elke dag dat ik naar mijn werk toe kan gaan en doe 
dat al 37 jaar met erg veel plezier.”

In deze rubriek vertellen medewerkers van het 
stadsdeel over hun werk in de praktijk.

“Een paradijs om hier te werken”
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Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost 
neemt binnenkort een besluit over de wijze van 
publicatie van de bekendmakingen. De ver-
schillende mogelijkheden worden onderzocht, 
waaronder de overgang naar elektronisch 
publiceren. Tot die tijd worden de bekendma-
kingen wekelijks gepubliceerd via de volgende 
kanalen:

In het Amsterdams Stadsblad (officiële publi- n

catie)
Op de website www.oost. amsterdam.nl/ n

bekendmakingen
In de digitale nieuwsbrief (aanmelden via  n

www.oost.amsterdam.nl/aanmeldennieuws-
brief)
Ter inzage bij de publieksbalie van het Stads- n

deelhuis 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 Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht kunt u zien op de website www.
dmb.amsterdam.nl/bekendmakingen.

Samenvatting bekendmakingen (zoals gepu-
bliceerd in het Stadsblad van 13 juli)

ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan Groene Staart  n

2011

Voornemen vrijstelling/ontheffing of project-
besluit bouwplannen 

Derde Oosterparkstraat 4-14 n

Graaf Florisstraat 18 t/m 20 e n

Marcusstraat 21 t/m 29 o n

Vrolikstraat 181-193 n

Wibautstraat 198 t/m 210 e n

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Rietei- n

land Oost t.o. Diemerzeedijk

Gevraagde vergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Bogortuin 4+6 n

Dick Hilleniuspad 2a n

Hogeweg 48-H n

Muiderlaan 1001 n

Radioweg 1 n

Rectificatie op bekendmaking week 18:  n

Wibautstraat 127 n

Drank- en Horecawet 
Dick Hilleniuspad 2a n

Omgevingsvergunningen 
Kapaanvragen

Anfieldroad 41 n

Bataviastraat t.h.v. 3-5 n

Graanstraat 58 n

Jan Vroegopsingel 4 n

Johannes van der Waalstraat 81-hs n

Korte Ouderkerkerdijk 45 n

Kramatweg/ hoek Tidorestraat n

Linnaeusparkweg 244-hs n

Linnaeusparkweg 1-3 n

Minckelersstraat 3-hs n

Niasstraat 205-217 n

Ringdijk t.o. nr. 58 n

Rozenburglaan 2 n

Sumatraplantsoen t/o nr. 76 n

Sumatraplantsoen t/o nr. 155 n

Omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure is van 
toepassing.

Eerste Oosterparkstraat 67-71 n

Eerste van Swindenstraat 377-H n

Biothof 1 t/m 15 n

Borneostraat 18-4 hoog n

Cornelis Drebbelstraat 16 n

Dapperstraat 98-e n

Edward Wrightstraat / Navigatiepad n

IJburglaan 769 n

Javastraat 5 n

Javastraat 55 n

Makassarplein 1 n

Retiefstraat 59 n

Ruyschstraat 97 n

Van Swindendwarsstraat 14 n

Vrolikstraat 8 n

Wakkerstraat 5-II n

Weesperzijde 14-hs n

Weesperzijde 135 n

Zuider IJdijk 39-41 n

Zuider IJdijk 82 n

Zuivelplein 7 n

Omgevingsvergunning
uitgebreide voorbereidingsprocedure is van 
toepassing:

Krijn Taconiskade 270, 288, 290, 292, 294 n

Exploitatie volgens wet kinderopvang
Bogortuin 14 n

Linnaeusstraat 12 n

Verleende vergunningen

Nachtwerkontheffingen 
Kruispunt Piet Heinkade t.h.v. Jan Schaefers- n

brug
Zeeburgerdijk t.h.v. 52 n

Bouw/sloop/omgevingsvergunningen
Javastraat 138-b n

Linnaeusparkweg 78 n

Mariottestraat 3-1 n

Nico Jessekade 121 n

Pretoriusstraat 56 n

Ruyschstraat 77-79 n

Tweede Boerhaavestraat 13 n

Revisie reguliere bouwvergunningen
Linnaeusparkweg 1- 3 n

Ploegstraat 61 n

Rontgenstraat 11 hs n

Buiten behandeling

Exploitatie en opname in het Landelijk regis-
ter Kinderopvang

Javastraat 138-A n

Linnaeusstraat 12 n

Wet Kinderopvang
Ed Pelsterpark 8 n

Javastraat 138-A n

Afwijzing

Omgevingsvergunning
Pieter Vlamingstraat 52-h n

Intrekking

Exploitatie en registratie Kinderopvang
Javaplein 19 n

0mgevingsvergunning
Kamerlingh Onneslaan 7 n

Verwijdering 

Register Kinderopvang
Galjootstraat 109 n

Verlenging beslistermijn 

Omgevingsvergunning 
(het vellen van een houtopstand kapaan-
vraag)

Kamerlingh Onneslaan 19 n

Kraaipanstraat 58 n

Lampenistenstraat 64 n

Omgevingsvergunningen
Eerste van Swindenstraat 68 n

D.L. Hudigstraat 21 n

Johannes van der Waalstraat 67/69 n

Rectificatie
Week 11 (16 maart 2011): betreft onjuist  n

huisnummer
Wethouder Frankeweg 22 moet zijn: Wet- n

houder Frankeweg 20-I

Overlast in 
Oosterparkbuurt? 
Geef het door! 
Buurtbewoners en parkbezoekers in 
de Oosterparkbuurt vinden dat er drie 
verbeterpunten zijn in hun buurt: 
overlast van alcoholisten in het Oos-
terpark, zwerfvuil/grof huisvuil en 
jeugdoverlast. Sinds vorig jaar is het 
Buurtveiligheidsteam (BVT) actief 
om deze punten aan te pakken. In het 
BVT zitten mensen van politie en 
stadsdeel.

Vraag of melding?
Belangrijk is de inbreng van de bewo-
ners en parkbezoekers. Heeft u een 
vraag aan het BVT Oosterpark of wilt 
u een melding van overlast doorgeven 
dan kunt u een e-mail sturen naar 
meldpunt@oost.amsterdam.nl. Mel-
dingen van overlast kunt u ook door-
geven aan het Meldpunt Zorg en 
Overlast, 020 253 5033.

De gemeente Amsterdam 
renoveert de metro. Vanaf 
zaterdag 23 juli tot en met 
zondag 4 september rijdt de 
metro niet tussen het Amstel-
station en Amsterdam Cen-
traal. 

Geen metro tussen Amstel en CS
De metrolijnen 53 en 54 rijden wel 
tussen station Amstel en de eindhal-
tes in Zuidoost,  en omgekeerd. 
Metrolijn 51 rijdt tot station Spakler-
weg. Tussen Amsterdam Centraal en 
Amstelstation rijden pendelbussen. 
Deze stoppen vlakbij de metrostati-
ons, met uitzondering van station 
Nieuwmarkt. Tramlijn 9 zal wat vaker 
rijden dan normaal in de zomer. 
www.gvb.nl

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

@Stadsdeel_Oost

Burgerzaken en Vergunningen

Algemene vragen: 14 020

Wachttijd besparen? Maak een afspraak, 

zo bent u snel aan de beurt. Afspraak 

inplannen: 

- Burgerzaken: www.oost.amsterdam.

nl/afspraak of telefonisch via 14 020

- Vergunningen: telefonisch via 14 020 

(minimaal twee werkdagen van 

tevoren)

Openingstijden Burgerzaken en Ver-

gunningen:

vrije inloop:

ma 08.00 – 12.00 uur

di 08.00 – 12.00 uur

wo  08.00 – 12.00 uur

do  08.00 – 12.00 uur

vr 08.00 – 12.00 uur

alleen op afspraak:

ma 12.00 - 20.00 uur *

di  12.00 - 20.00 uur *

wo  12.00 - 17.00 uur *

do donderdagmiddag gesloten

vr  12.00 – 17.00 uur *

za   09.00 – 12.00 uur  

(geen burgerlijke stand)

*) burgerlijke stand tot 16.00 uur 

Maak een afspraak 

Wilt u snel aan de beurt zijn? Maak dan 

van tevoren een afspraak: 

- Burgerzaken incl. Burgerlijke Stand:  

www.oost.amsterdam.nl/afspraak of 

telefonisch via 14 020

- Vergunningen: telefonisch via 14 020 

(minimaal 2 werkdagen van tevoren)

Openbare ruimte

Telefoon: 14 020: 

voor vragen over openbare ruimte, 

groen, afval of grofvuil.

Meldpunt zorg en overlast

Telefoon 020 253 5033. U kunt bellen als 

u zich zorgen maakt om een buurtbewo-

ner (kinderen, volwassenen) of langdurig 

veel overlast van uw buren of direct 

omwonenden ondervindt.

Afvalpunten

Rozenburglaan 1 n

Cruquiusweg 90 n

  Open:  ma t/m za 08.00 tot  17.00 uur

Handhaving

Telefoon: 14 020

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.

16 EN 17 juLI

Blauwe 
Loperfestival 
Bewoners van het Oostelijk Havenge-
bied hebben het initiatief genomen 
om een bruisend wijkfestival te orga-
niseren, voor alle bewoners van Oost. 
Oostelijk Havengebied achter winkel-
centrum Brazilië. Vanaf 14.00 uur. 

AGENDA-tIP

16 EN 17 juLI

Open roeidagen
Voor iedereen die wil kennismaken 
met de roeisport. Tussen 12.00 en 
16. 00 uur (een les duurt maximaal 
30 minuten) Roeicentrum Berlage-
brug, Weesperzijde 1094. Meer info 
via www.roeicentrumberlagebrug.nl 

Nieuw 
bestemmingsplan 
voor Groene Staart
Het Dagelijks Bestuur geeft het ont-
werpbestemmingsplan voor de 
Groene Staart vrij voor inspraak. De 
Groene Staart is het gebied in het 
zuidwesten van het stadsdeel tussen 
de Amstel, de A2 / Nieuwe Utrecht-
seweg en de stadsdeelgrens. Landgoed 
Klarenbeek is buiten het bestem-
mingsplan gelaten omdat voor dit 
gebied een apart bestemmingsplan in 
voorbereiding is. 
Het ontwerpbestemmingsplan 
Groene Staart 2011 ligt vanaf 18 
augustus zes weken ter inzage. Tot en 
met 28 september kan eenieder een 
zienswijze indienen. Omdat de 
inspraakperiode gedeeltelijk in de 
vakantieperiode valt, kondigen we dit 
hierbij alvast aan. Meer informatie 
vindt u bij de Bekendmakingen van 
deze week (zie pagina 2). 
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Look at me!, een persoonlijk drieluik in foto’s

Look at me! maakt deel uit van de 
Pride Photo Award, een internationa-
le fotowedstrijd over seksuele diversi-
teit en mannelijkheid en vrouwelijk-
heid, georganiseerd door onder 
andere het COC.
Look at me! is zelf geen wedstrijd. 
Alle Amsterdammers kunnen 
meedoen. Doel is om met de exposi-
tie te laten zien dat iedereen verschil-

lend is en dat dat juist waardevol is. 
Hiermee wordt een statement 
gemaakt tegen geweld tegen homo’s, 
lesbiennes, biseksuelen en transgen-
ders .

Meedoen? 
Om mee te doen met Look at me! 
lever je voor 1 september drie digitale 
foto’s in: een van jezelf, een van je 

familie of andere mensen die belang-
rijk voor je zijn en een van je droom; 
iets waar je trots op bent of nog wilt 
bereiken.  Foto’s kunnen worden 
ingeleverd via www.pridephotoa-
ward.org. Alle fotodrieluiken worden 
geprojecteerd tijdens de expositie van 
de winnende foto’s van de Pride 
Photo Award. Deze is in september te 
zien in Het Sieraad in Amsterdam 
West. Foto’s die voor 1 augustus zijn 
aangeleverd zullen tijdens de Amster-
dam Pride Week ook te zien in het 
Amsterdam Museum. 

Stadsdeelwethouder Lieke The-
singh (emancipatie) en stadsdeel-
voorzitter Fatima Elatik doen ook 
mee. Lieke Thesingh: “In Oost 
wonen veel verschillende mensen 
met elkaar. Het is belangrijk dat we 
respectvol met elkaar omgaan. Dit 
stimuleren we als stadsdeel”.  Ook 
Fatima Elatik roept op om mee te 
doen: “Ik vind dat homo’s, lesbi-
ennes, biseksuelen en transgen-
ders in alle vrijheid in hun eigen 
buurt moeten kunnen wonen en 
leven” 

Alle inwoners van Oost kunnen een persoonlijk foto drieluik 
inleveren voor het project ‘Look at me!’. De foto’s worden in 
september vertoond. 

Ontwerp de ‘chillplek’ van het Magneetfestival

Van 19 augustus tot 11 september strijkt het Magneetfestival 
bijna een maand neer op de Oostpunt op het Zeeburgerei-
land. Bewoners van het stadsdeel krijgen de mogelijkheid om 
voor het festival een ‘chillplek’ te ontwerpen. Het winnende 
ontwerp wordt uitgevoerd.

Dagelijks kunnen duizenden mensen 
er genieten van muziek, theater, 
experimentele bouwwerken en beel-
dende kunst. En iedereen kan 
meedoen. Optreden met je eigen 
band, zelf een kunstwerk maken of 
meenemen, een gedicht voordragen, 
dansen, bijna alles is welkom. Pitch 
het idee op het platform van het Mag-
neetfestival.  Als jouw idee online 
genoeg stemmen verzamelt, treed jij 
op tijdens het festival. Ook stadsdeel 
Oost doet mee.

Ontspannen
Op een goed festival hoort een goede 
plek om te ontspannen. En jij mag die 
plek namens stadsdeel Oost inrich-
ten. De opdracht is een plek te creëren 
waar bezoekers zich kunnen ontspan-

nen. Waar je iets kan eten of even 
kunt bijkomen. Ontspannen in de 
breedste zin van het woord. Er is maar 
één voorwaarde: integreer de ‘o’ van 
stadsdeel Oost in je ontwerp. De 
‘chillplek’ is 20x20 meter en de 
winnaar krijgt een 
bedrag van 6000 euro 
om het uit te voeren. 

Wil je meedoen? Pitch dan jouw idee 
op de site van het Magneetfestival en 
verzamel genoeg stemmen. De 
ideeën met de meeste stemmen, 
worden uitgenodigd voor een 
gesprek en de winnaar mag het idee 
gaan waarmaken op het festival. Doe 
je best en wie weet zien we jouw 
plek op het festival terug.  Kijk ook 
op www.magneetfestival.nl

“Steigertje” krijgt nieuwe look
Scholen op het Steigereiland maken gebruik van een tijdelijk 
schoolgebouw, “het Steigertje”. De komende jaren blijft dit 
gebouw staan als tijdelijke opvang voor de piek in het leerlin-
genaantal van de Montessorischool. Deze zomer krijgt het 
Steigertje een flinke opknapbeurt: van binnen en buiten. 

In het gebouw neemt het stadsdeel, 
naast onderhoud, maatregelen om het 
binnenklimaat te verbeteren. De gevel 
krijgt op verzoek van de school een 
natuurlijke uitstraling en wordt 
begroeid met klimplanten. Ook de 
buitenruimte wordt een prettige, 
groene plek in de buurt waar kinde-
ren straks spelen en leren en waar ook 
omwonenden van kunnen genieten. 
Kinderen van de Montessorischool 
richten de ruimte in als “ontdektuin” 
en gaan de tuin ook onderhouden. 

De afgelopen jaren maakten veel 
ouders zich zorgen over straling van 
de hoogspanningskabels nabij het 
Steigertje. Uit meerdere onderzoeken 
blijkt dat de huidige locatie veilig is en 
voldoet aan de richtwaarden die het 
Rijk hanteert als voorzorgsbeleid. 

Echter, een school moet niet alleen 
veilig zijn, ouders, kinderen en leer-
krachten moeten zich ook veilig 
voelen. Daarom heeft het stadsdeel in 
overleg met de school besloten om 
het gebouw circa 38 meter in weste-
lijke richting te verplaatsen. De 
gemeten waarden liggen op deze 
nieuwe plek namelijk 50% lager dan 
op de huidige plek. Ouders, leer-
krachten en omwonenden reageren 
positief op de plannen. 

De werkzaamheden aan het gebouw 
en de bestrating worden uitgevoerd in 
de zomervakantie. In het najaar (het 
plantseizoen) richten we de tuin 
verder in.

Meer info: www.oost.amsterdam.nl/
steigertje

Amsteldorp

Speeltuin 
Fizeaustraat
Het stadsdeel heeft welzijnsstichting 
Dynamo gevraagd het bouwvallige 
deel van het gebouw in de speeltuin 
aan de Fizeaustraat te slopen. Alleen 
het deel van het gebouw dat nog 
gebruikt kan worden voor beheer en 
toezicht op de speeltuin blijft voor-
lopig staan. Op deze manier kun-
nen bewoners die vrijwillig toezicht 
willen houden, gebruik maken van 
bestaande faciliteiten. Voor de lan-
gere termijn heeft het stadsdeel een 
particuliere onderneming gevraagd 
met een voorstel te komen voor een 
nieuw gebouw.

Indische Buurt

Open dag in de 
Meevaart
Buurthuis de Meevaart aan de 
Balistraat 48 wordt verbouwd. Eind 
van dit jaar gaan de deuren van de 
vernieuwde Meevaart weer open. 
Op zaterdag 16 juli van 15.00 – 
17.00 uur is iedereen welkom om 
te komen kijken hoe de verbouwing 
vordert. Het gebouw heeft nog een 
ruwbouw uiterlijk, maar u krijgt wel 
een indruk van hoe het gaat worden. 
Helaas is de lift nog niet gereed, 
waardoor mensen die slecht ter 
been zijn alleen de benedenverdie-
ping kunnen bekijken. Meer info: 
www.oost.amsterdam.nl/meevaart

Oost

Zon op je dak: ook 
voor VvE’s
In het najaar start opnieuw de cam-
pagne Zon op je Dak. Dit jaar is er in 
de subsidieregeling voor zonnepane-
len extra aandacht voor Verenigingen 
van Eigenaars (VvE’s). Bent u lid 
van een VvE? Kies dan samen voor 
zonnepanelen! Een gezamenlijke 
aanvraag vergt wel enige voorberei-
dingstijd. Het is verstandig om nu al 
punten zoals toestemming en finan-
ciering te bespreken met de leden 
van de VvE. Kijk op www.zonopjedak.
nl voor een stappenplan voor VvE’s, 
inspirerende ervaringsverhalen en 
voor meer informatie. 

Transvaalbuurt

Nieuwbouw 
Tugelawegblok 
De stadsdeelraad heeft beslo-
ten het bestemmingsplan 
Tugelawegblokken aan te passen 
om zo nieuwbouw van blok 1 moge-
lijk te maken. De nieuwbouw zorgt 
voor betere en grote woningen en 
er komen maatschappelijk voorzie-
ningen. De vijf woonblokken aan 
de Tugelaweg vormen één geheel 
en dat blijft zo. De twee grootste 
en behoudenswaardige blokken 
worden gerenoveerd en voor de 
kleine blokken heeft  Ymere geko-
zen voor nieuwbouw. Deze plannen 
zijn samen met de huidige bewo-
ners opgesteld. Zij kunnen na de 
werkzaamheden terugkeren in een 
woning in één van de vijf blokken. 
De eerste woningen worden in 2014 
opgeleverd; de aanpak van blok 1 is 
gepland in 2016. Meer informatie op 
www.oost.amsterdam.nl/Tugelaweg
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Vorige week donderdag werden ruim 400 vrijwilligers 
getrakteerd op een vrijwilligersdiner. Dit was de manier van 
het stadsdeel om hen te bedanken voor het werk dat zij het 
afgelopen jaar verricht hebben in de buurt. 2011 is het 
Europees jaar van de Vrijwilliger en iedere vrijwilliger kreeg 
bij binnenkomst een speldje als herinnering hieraan. 
Tijdens de avond werden 22 vrijwilligers extra in het zon-
netje gezet. Stadsdeelwethouder Nevin Özütok reikte aan 
hen het ereteken van Stadsdeel Oost uit. Deze vrijwilligers 
hebben zich meer dan 10 jaar voor de buurt en de bewoners 
van Oost ingezet. De avond vond plaats in het Montessori 
College Oost en de vrijwilligers werden bediend door 
raadsleden en ambtenaren.

Roeien
Dit jaar organiseert de Roeicentrum 
Berlagebrug weer een week vol roeien. 
Tijdens deze cursus begin je op de 
ergometer, daarna ga je de binnenbak 
in en daarna meteen de Amstel op. 

Zeilen
Zeilschool Kapitein Uyl op IJburg 
biedt een breed assortiment aan zeil-
cursussen. Je leert knopen te maken 
en verschillende windrichtingen te 
bevaren. Voor, halve, aan en tegen de 
wind in. 

Zomeractiviteiten voor de jeugd

Tenniskamp
Tenniskampen van SportChamps, 
bieden sportieve dagkampen vol 
tennis, animatie en avontuur, speciaal 
voor jongens en meisjes in de leeftijd 
van 5 t/m 12 jaar.  

Meer informatie: www.oost.amster-
dam.nl/zomervakantie

In de zomer is er weer van 
alles te doen op sportief 
gebied. 

Terugblik op een roerig jaar 
Vervolg van pagina 1 

Welk beeld denkt u dat bewo-
ners van Oost hebben van hun 
stadsdeel?
“Ik denk dat de meeste bewoners met 
plezier in Oost wonen. De mensen 
die ik spreek op straat zijn trots op 
hun buurt en wat daar gebeurt. Ik kan 
me wel voorstellen dat veel bewoners 
ervan balen dat Oost negatief in het 
nieuws is geweest. Het is jammer dat 
alle goede dingen door de commotie 
dreigen onder te sneeuwen. Er is ook 
heel veel moois gebeurd, dat zouden 
we haast vergeten.”

Kunt u drie hoogtepunten noe-
men?
“Dat is moeilijk kiezen. Het Ooster-

park wordt mooier en twee keer zo 
groot. Het Buurtveiligheidsteam dat 
daar vorig jaar aan de slag is gegaan 
pakt de overlast aan. Ik ben ook trots 
op ‘De Kracht van Oost’. Honderden 
bewoners, professionals en onderne-
mers werken samen aan een beter 
Oost. Verder is de Borneohof net 
opgeleverd in de Indische Buurt. Een 
gebouw waarin onder meer een 
gloednieuwe bibliotheek, een sport-
school en rolstoelwoningen samen-
komen.”
 
En nu, vakantie?
“De bestuurders lossen elkaar af, maar 
we gaan wel allemaal even de batterij 
opladen. Om in september weer fris 
en fit samen met bewoners en de 
deelraad aan de slag te gaan voor dit 
prachtige stuk Amsterdam.”  
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 Fracties deelraad 
 Stadsdeel Oost

 PvdA

n www.amsterdam.pvda.nl/oost 
n a3vddries@gmail.com

n 06 41161804

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

 Méérbelangen

n www.meerbelangen.nl
n fractie@meerbelangen.nl

n 06 27221521

 SP

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

n 020 463 1664

 Griffie

Deze pagina komt tot stand onder 
verantwoordelijkheid van de deelraad. 
Heeft u vragen over de deelraad, 
de commissies of wilt u inspreken? 
Neem dan contact op met de raads-
griffie, griffie@oost.amsterdam.nl
020 253 5023.

 

 Colofon

Uitgave
Stadsdeel Oost. 
Redactie
Afdeling Communicatie, met 
bijdragen van Duidelijke Taal 
tekstproducties (pagina 4). 
Eindredactie
Lisette Vos

Reageren?
stadsdeelkrant@oost.amsterdam.nl, of 
schrijf naar: stadsdeel Oost,
t.a.v. redactie Stadsdeelkrant, 
Postbus 94801, 1090 GV  Amsterdam 
of bel met 020 253 5083.

Bezorging
Verspreiding door TNT Post. 
Eventuele bezorgklachten kunt u door-
geven via www.tntpost.nl, 
doorklikken naar Klantenservice  > 
Heeft u een klacht, of telefonisch 
0900 0990.

Gratis e-mailservice
U kunt de Stadsdeelkrant wekelijks 
gratis via de e-mail ontvangen. Meld u 
aan via www.oost.amsterdam.nl/aan-
meldennieuwsbrief. 

Deze krant is met grote zorgvuldigheid 
samengesteld. Het Stadsdeel Oost is 
echter niet aansprakelijk voor enige 
directe of indirecte schade die zou 
kunnen ontstaan door het gebruik van 
de hierin op genomen informatie. Aan 
de inhoud van deze krant kunnen op 
geen enkele wijze rechten worden ont-
leend of aanspraken worden gemaakt.

deelraad

Perspectievennota 2011

Bezuinigingen ja, maar wel veel minder 
in openbare ruimte
Op 5 juli is de raad met meerderheid van stemmen akkoord 
gegaan met aangepaste plannen van het Dagelijks Bestuur 
voor de resterende bestuursperiode tot 2014. De raad ziet 
nieuwe bezuinigingen als onontkoombaar, maar deze mogen 
niet ten koste gaan van de veiligheid en de openbare ruimte. 
De gefuseerde stadsdeelorganisatie zelf moet het wel met 
minder doen en vooral zoeken naar mogelijkheden om structu-
reel in te krimpen. 

Veel moties en amendementen van de 
oppositiepartijen haalden geen meer-
derheid. De fractie van VVD, SP en 
Méérbelangen gingen om die reden 
ook niet akkoord met de plannen die 
het Dagelijks Bestuur voor de jaren 
2011-2014 had uitgestippeld, ook 
niet in gewijzigde vorm.

Toekomstperspectief
Zowel PvdA als GroenLinks en D66 
zien perspectief voor Stadsdeel Oost 
onder voortzetting, grotendeels, van 
het uitgestippelde beleid, ook al 
moeten nog concrete plannen onder 
meer voor het sociaal domein worden 
ontwikkeld. Als alles volgens plan ver-
loopt, gaat dit komend najaar gebeu-
ren. Er is in de afgelopen jaren zicht-
baar het nodige verbeterd in de ver-
schillende buurten, vooral in de Indi-
sche Buurt met de nieuwe Borneohof 
als vlaggenschip en de Oosterpark-
buurt. In deze laatste zijn al de nodige 
pleinen aangepakt en staan er nog ver-
scheidene op de nominatie om te 
worden heringericht tot aantrekkelij-
ke ontmoetingsplaatsen. Van de oor-
spronkelijke 12,9 miljoen euro res-
teert na de forse bezuinigingen in 
2010 nu nog 5,6 miljoen tot 2014. Al 
moet er nog verder vooral ‘slim’ 
worden bezuinigd – met zo min 
mogelijk gevolgen voor de bewoners – 
zijn de financiën in Oost niettemin ‘in 
control’. Ondanks de vele berichten in 
de media staat Oost er volgens de coa-
litiepartijen goed voor: “Oost bruist”, 
aldus Jan-Bert Vroege, plaatsvervan-
gend fractievoorzitter van D66. Op de 
eerste plaats is dat te danken aan de 
vele actieve bewoners en onderne-
mers. Dat is voor alle drie coalitiepar-
tijen ook meteen een vingerwijzing 
voor de richting waarin het stadsdeel 
zich in de komende jaren verder moet 
ontwikkelen. Met een actieve rol en 
kansen voor bewoners en onderne-
mers, op vele gebieden, en vooral een 
faciliterende, bemiddelende en ver-

bindende rol voor het stadsdeel. 
Minder betutteling, en als het aan D66 
ligt vooral ook met meer digitale tools 
voor de bewoner om te participeren. 
Van de drie coalitiepartijen uitte 
GroenLinks zich tijdens de behande-
ling van de perspectievennota het 
meest bevreesd. De partij is ongerust 
over de gevolgen van de plannen die 
het kabinet-Rutte in Den Haag in 
petto heeft voor de Amsterdamse 
stadsdelen en voor de bewoners 
vooral in de laagste inkomensgroepen. 
Niettemin is de fractie ook en vooral 
een trotse coalitiepartij, positief over 
de ontwikkelingen waaraan ze zelf 
ook heeft bijgedragen, en ziet zij in de 
noodzakelijke aanvullende bezuini-
gingen kansen, onder meer voor meer 
samenwerking tussen mensen, bedrij-
ven en organisaties. 

Bezuinigingen
Het accent blijft in de komende jaren 
liggen op veilig en prettig wonen, een 
goede dienstverlening en jongeren. 
Het Dagelijks Bestuur had in de per-
spectievennota verdere bezuinigings-
voorstellen gedaan op bijna alle terrei-
nen om een sluitende begroting te 
houden. Het was aan de deelraad om 
op 5 juli gezamenlijk te besluiten 
welke dat uiteindelijk zouden worden. 
Alle fracties dienden veel voorstellen 
in. Slechts een achttal werd met meer-

derheid van stemmen aangenomen. 
De PvdA, GroenLinks en D66 zien 
onder andere vooral mogelijkheden 
voor de stadsdeelorganisatie om te 
bezuinigen en verder in te krimpen. 
De PvdA en D66 willen niet meegaan 
in de voorstellen van het Dagelijks 
Bestuur om 100.000 euro te bezuini-
gen op de veiligheid, en specifiek op 
de veiligheidscamera’s. Een merendeel 
van de raadsleden, onder wie de VVD, 
was het daarmee eens. In 2011 is al 4 
miljoen euro bezuinigd op de openba-
re ruimte. Het Dagelijks Bestuur wilde 
nog eens een miljoen bezuinigen, nu 
vooral in het groen, maar PvdA, 
GroenLinks en D66 stelden voor om 
dat bedrag bij te stellen naar 400.000 
euro. Er mag nog wel verder worden 
bezuinigd, maar niet zo drastisch dat 
verloedering ontstaat. De meeste 
raadsleden vinden dat het Flevopark-
bad met 800.000 euro jaarlijks een 
hoge kostenpost is voor het stadsdeel, 
maar willen dat hierover pas een defi-
nitief besluit wordt genomen tegelij-
kertijd met de discussie over alle 
andere sportaccomodaties. De SP 
diende een anti-mistmotie in, die 
unaniem werd aangenomen. Voortaan 
moeten duidelijke resultaten en meet-
bare effecten worden beschreven in 
alle nieuwe beleidsnota’s. Volgens de 
SP worden nog wel eens einddoelen 
uit het oog verloren en hebben nota’s 
geen ander doel dan alleen maar te 
bezuinigen. Verder willen de meeste 
raadsleden dat de vergunningslasten 
voor de bewoners en ondernemers  
worden verminderd. De PvdA, 
GroenLinks en D66 hebben er tot slot 
met succes voor geijverd dat alle speel-
plaatsen in Oost worden geïnventari-
seerd en dat ervoor wordt gezorgd dat 
in 2014 kinderen en jongeren in alle 
buurten in Oost over voldoende 
speelruimte beschikken. 

Kanttekeningen
Bepaald minder te spreken over de 
perspectieven voor Oost én over het 
afgelopen bestuursjaar waren de 
oppositiepartijen. De VVD conclu-
deerde dat van alle mooie ambities 
uit het programma-akkoord niet veel 
meer was overgebleven dan een koele 
bezuinigingsoperatie zonder visie. 
Marianne Poot, fractievoorzitter: “Er 
zijn juist uitgelezen kansen voor dui-

delijke keuzes in plaats van met een 
kaasschaaf in alle programma’s te 
bezuinigen.” Vooral de bezuinigingen 
in de openbare ruimte, een kerntaak 
van het stadsdeel, vielen verkeerd. 
Verder hekelde de fractie vooral het 
gebrek aan openheid van de stads-
deelorganisatie in het afgelopen jaar, 
vooral in de kwestie muzyQ, en deed 
ze een oproep tot beter, transparant 
bestuur. De VVD kreeg van de PvdA, 
D66 en GroenLinks het verwijt 
vooral in de media met modder te 
gooien en in plaats van het debat te 
zoeken in de deelraad, wat Marianne 
Poot ferm ontkende. Het afgelopen 
jaar is ook Méérbelangen niet meege-
vallen. Zoals de fractie al vreesde, is 
het bestuur op grotere afstand 

geplaatst van de bewoners. Door de 
fusie en het verdwijnen van de con-
tactambtenaren is volgens de kleinste 
fractie het geheugen van de stads-
deelorganisatie verdwenen en zijn de 
ervaringen niet goed overgedragen. 
Kritisch is Méérbelangen vooral ook 
over de opstelling van het Dagelijks 
Bestuur, dat adviezen van de 
deelraad(leden) meer dan eens in de 
wind sloeg, op de eerste plaats in het 
zo belangrijke dossier muzyQ. De SP 
was al niet veel positiever. Fractie-
voorzitter Meta Meijer hamerde 
vooral op het beleidsarme karakter 
van de perspectievennota, die in de 
ogen van de SP slechts één doel heeft: 
bezuinigen zonder richting. De drie-
koppige fractie hekelde in de nota 
vooral dat het Dagelijks Bestuur 
iedereen een kleiner hapje van de 
koek toebedeelt behalve zichzelf. 
Voor de SP kan zowel de deelraad als 
het Dagelijks Bestuur met minder toe 
en zou het bestuur onder meer de 
onkostenvergoeding met terugwer-
kende kracht snel moeten terugdraai-
en, hetgeen niet is gebeurd. Geen van 
de oppositiepartijen ging akkoord 
met de perspectievennota. Raadsleden gaan in meerderheid akkoord met de aangepaste plannen van het bestuur, maar over de perspectieven van Oost verschillen de meningen. 
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Diana van Loenen (PvdA)

Meta Meijer (SP)

Marianne Poot (VVD)
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