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Gebiedsplan 
De Aker - Sloten /
Nieuw Sloten 

thema 

Geveltuintjes 

Amsterdams Buurvrouwen 

Contact zoekt: ‘Taalmaatjes’ 

A ls maatje begeleid je een anders-
talige vrouw met het leren van de 

Nederlandse taal.  
 
Samen onderzoek je haar mogelijk-
heden en belemmeringen om zich te 
ontwikkelen en Nederlands te leren. 
Dit is de eerste stap om haar te begelei-
den naar participatie in de maatschap-
pij en haar te laten doorstromen naar 
een traject buiten het ABC.  
 

De behoe1e aan maatjes is groot! 
 
Van maatjes vragen wij extra vaardig-
heden: 

• Je bent in staat je eigen grenzen aan 
te geven. 

• Je kunt goed omgaan met emoties. 

• Je stimuleert de lesneemster om na te 
denken over wat zij wil en kan. 

• Je bent minimaal een jaar beschik-
baar. 

 
Meer informatie 
Stichting Amsterdams 
Buurvrouwen Contact,  
T. (020) 320 27 10,  of: 
 www.abcamsterdam.org 

Fraaie leefomgeving 

▶Cees Fisser    
Nieuw�Sloten�Markt 

▶24 oktober op het Belgiëplein    

Op zaterdag  
- 24 oktober, 
- 28 november & 
- 19 december, 
van 10 tot 18u. 

D e eerste markt op zaterdag 19 
september was meteen een groot 
succes. 

Degenen die de start gemist hebben, 
kunnen dit jaar nog op drie andere zater-
dagen op het Belgiëplein terecht. 
Groente en fruit, kaas, worsten, olijven, 
paddenstoelen, kant-en-klaar producten, 
jam, maar ook kookboeken, broodplan-
ken, potten en pannen, enz. bepalen het 
karakter van de markt.  

Info? Mail naar: ed@dooyeweerd.nl ◀ 

 

G eveltuintjes dragen bij aan een  
prettige en fraaie leefomgeving. 

Dat mag best eens getoond én ge-
waardeerd worden! 
 
Vandaar dat de redactie in juni vroeg:  

Hebt u het mooiste geveltuintje?  
We vonden het aantal deelnemers een 
beetje tegenvallen, temeer omdat de 

tuincentra Bakker en Ottenhof 
‘leuke prijzen’ beschikbaar stelden.  
De jury zag ook diverse geveltuintjes 
die heel hoog zouden scoren als de  
bewoners hadden meegedaan... 
 
Hebt u dit jaar de oproep gemist? 
Blijf NSN lezen, want de kans is groot 
dat u in 2016 een herkansing krijgt. ☺ 
Volg de tips van de professionals, op 
pagina 3.◀ 

 

HG & CF 

 
 Een vier-seizoenen  
geveltuintje... 

Hoe onderhoud ik dat? 
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Winnaars mooiste geveltuintje: 

John en Anneke van Bentum 
▶Peggy van der Reijden    

zien, ook daar staan de planten er 
prachtig bij in potten. “Ook deze plan-
ten snoeien we terug als ze te groot 
worden of wanneer we zien dat het no-
dig is om de bloei en groei te stimule-
ren. Ook binden we planten op die we 
op een speciale manier willen laten 
groeien. Zo hebben we de vuurdoorn-
struik buiten voor het slaapkamerraam 
zó opgebonden dat we gewoon erachter 
de ramen kunnen lappen.” 
 
Krijgen jullie veel commentaar of navol-
ging van de buurt? 
“Mensen die langs lopen, spreken ons 
vaak aan over hoe mooi de tuin erbij 
staat, we krijgen vaak complimentjes. 
Buren hebben wel eens gevraagd of wij 
hun geveltuin ook niet voor hun kon-
den doen, maar het is al genoeg werk 
om onze tuin bij te houden. Sommige 
buren worden wel geïnspireerd door 
onze tuin en proberen er ook iets moois 
van te maken. Het is leuk voor de buurt 
dat er aandacht voor de tuinen is.” 
 
John en Anneke zijn blij met de prijs. 
“Daarvan kopen we een mooie plant 
voor in de geveltuin; ik maak volgend 
jaar een foto en stuur die op naar de 

NSN, zodat iedereen kan zien hoe goed 
de prijs, die beschikbaar gesteld is door 
het tuin- en kamerplantencentrum  
Ottenhof, terecht gekomen is.”  
Dat vinden wij een goed idee!◀ 

M 
evrouw Leonie Groothusen 
woont hier sinds 1995. Om 
het huis zien we overal strui-

ken, bloemen. Zij is de trotse win-
naar van de tweede prijs!  
 
Hee� u uw geveltuin meteen aangelegd 
toen u hier kwam wonen? 
Leonie: “Nee, het duurde jaren. De 
buurtkinderen voetbalden hier; toen 
begon ik de stoep ‘groen’ te maken. Ik 
vind dat er te weinig groen in dit 
buurtje is. De straat grenst aan een 
speeltuin en daar zijn ook alleen maar 
kunststof matten.” 
 
Gebruikt u een tuinboek? 
“Nee, ik heb een beetje groene vingers 
en ik probeer dingen uit.” 
 
We zien veel groene struiken tegen de 
muur op het zuiden. Mevrouw Groot-
husen houdt van herfstkleuren. In  
september/oktober wordt de muur 
mooi en levendig van de vuurdoorn. De 
verschillende rozen en de stokroos 
bloeien de hele zomer al. Rozen zijn 
haar favoriet. 
 
Doet u veel aan uw geveltuin? 

Bijna mooiste geveltuintje... 

Leonie Groothusen  
▶Zsuzsanna van Geem-Bérces    

“Eigenlijk niet. Twee keer per jaar houd 
ik het bij en bij zeer warm weer geef ik 
ze water. Ze krijgen genoeg regen.” 
 
Zij heeG een (kleine) patio, een dakter-
ras en een volkstuin waar ze zich kan 
uitleven. Daar staan ongeveer dezelfde 
bloemen en struiken. 
 
Wat vindt u van de 2e prijs? 

A 
l ruim 15 jaar verzorgen John 
en Anneke van Bentum de 
prachtige geveltuin van hun 

hoekwoning in Nieuw Sloten. Zij 
zijn dan ook de terechte winnaars 
van de geveltuinwedstrijd.  
 
Met hart en ziel verzorgen zij dagelijks 
hun planten. Wetende hoe trots John is 
op ‘zijn’ tuin had Anneke als verrassing 
voor hem hun tuin opgegeven voor de 
wedstrijd. Ze zijn dan ook heel blij dat 
zij gewonnen hebben en horen het jury-
rapport met gepaste trots aan. 
 
Wat is het geheim van jullie mooie gevel-
tuin? 
John vertelt: “Durven snoeien en op tijd 
bemesten! Er gaat veel tijd en aandacht 
zitten in de verzorging. In de loop der 
jaren zijn we door ervaring wijs gewor-
den en hebben we geleerd hoe de plan-
ten het best tot hun recht komen.  
Uiteraard hebben we ook planten ge-
probeerd die het niet gehaald hebben. 
Elk seizoen kijken we welke planten 
het mooist bloeien, welke we in potten 
zetten en welke voor het overwinteren 
naar achter gaan of naar binnen.” 
John en Anneke laten hun dakterras 

“Ik ben er trots op! Ik vind mijn gevel-
tuintje mooi en heb me voor de grap 
opgegeven: waarom niet? Ik heb het 
niet verwacht.” 
Intussen komen buren en kennissen 
aanwaaien. Die vinden haar prijs meer 
dan terecht. Ze zijn er ook trots op! 
Leonie gaat de cadeaubon van  
Bakker's Kwekerij gebruiken voor 
haar dakterras.◀ 

 

Foto: Saskia Bender 

Foto: Saskia Bender 
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Aanmoedigingsprijs geveltuintje 

Gülçin Sevincer  
▶Janna Winnubst    

na het werk nog even een uurtje in het 
geveltuintje of in mijn tuintje bezig 
ben, lekker wroeten in de aarde, dan 
voel ik mij heerlijk en krijg er veel ener-
gie voor terug.  
Ik zie een overeenkomst met het groei-
en, bloeien en juiste onderhoud van 
planten met het opvoeden en het groei-
en van kinderen.” 
 
Er staan ook tomaten in je geveltuintje, 
ga je een moestuin beginnen? 

“De tomatenplantjes zijn van de moes-
tuintjes actie van AH en doen het bij-
zonder goed; ik heb de planten zelfs 
moeten stutten. De tomaatjes blijven 
door de ligging van het tuintje groen, 
maar ik ga ze inleggen in het zuur en 
dan smaken ze heerlijk. Misschien ga 
ik er volgend jaar wel kruiden zoals 
munt in planten. En dan mogen de 
voorbijgangers deze best plukken van 
mij!” 
 
Gülçin raadt en moedigt bewoners aan 
om ook een geveltuintje te beginnen: 
naast een vrolijke uitstraling in de 
wijk, is het werken aan het tuintje ook 
nog therapeutisch.◀ 

Haal meer uit uw geveltuintje 
▶Marlies Groenenberg (hovenier uit Haarlem) en Saskia Bender (redactielid en tuinontwerper)    

Sedum. En als u zorgt voor bodem-
bedekkende planten, zoals Maagden-
palm, dan heeG onkruid weinig kans. 
 
Ñ Kijk goed naar de ligging van uw 

geveltuin voordat u planten gaat 
kopen.  

Ook in die donkere hoek kan iets moois 
groeien, maar u moet wel even naar het 
vak 'schaduwplanten' in het tuincen-
trum. Als u potten gebruikt, zorg dan 
dat er een gat onderin zit. Als een pot 
vol regenwater staat gaat de plant ge-
garandeerd dood. En heeG u wel zin om 
in de zomer elke avond water te geven? 
Zo niet, zet de planten dan liever ge-
woon in de grond, dan kunnen ze meer 
hebben. In straatzand groeit een plant 
niet goed, dus vervang dat zand door 
potgrond of tuinaarde. 
 
Op de website van de gemeente vindt u      
voor stadsdeel Nieuw-West een formu-
lier om een geveltuintje aan te vragen 
en ook enkele regels omtrent het ge-
bruik ervan.  
Veel plezier met uw tuintje!◀ 

G 
ülçin Sevincer, de winnaar 
van de ‘Aanmoedigingsprijs’, 
hee1 al meer dan 18 jaar een 

geveltuintje bij haar huis.  
 
Regelmatig spreken buren hun waarde-
ring uit voor de aankleding van de ver-
hoogde bak rondom het huis, met vro-
lijk gekleurde bloeiers. Zij attendeer-
den haar erop om zich aan te melden 
voor de wedstrijd ‘mooiste geveltuintje’.  
Er staan nu vooral eenjarige geraniums 
in de bakken, maar Gülçin gaat deze 
vervangen voor winterharde planten.  
 
Wat is er zo leuk om een geveltuintje te 
hebben? 
Gülçin: “Ik vind het heerlijk om met 
bloemen en planten bezig te zijn, zowel 
buiten als binnenshuis. Vanuit mijn 
huiskamer kan ik van mijn bloeiende 
geveltuintje genieten. Het onderhoud 
van het tuintje is het ultieme middel 
tegen stress en moeheid. Wanneer ik 

 

Ï Zorg dat er het 
hele jaar iets 
moois te zien is. 
Als u ook een paar 
groenblijvende 
planten/struiken 
neerzet of planten 
die in de winter 
bloeien dan heeG 
u meer plezier van 
uw geveltuin. 
Denk aan een win-
terjasmijn of een 
Helleborus. 
Bloembollen (bij 

voorkeur die u gewoon in de grond kunt 
laten) geven in het voorjaar al vroeg 
kleur: sneeuwklokjes, krokussen en 
narcissen. Een struik die in de herfst 
verkleurt of mooie 
bessen draagt, 
maakt ook dát 
jaargetijde aan-
trekkelijk, (foto 
rechts) 
Kardinaalsmuts. 
 
Ð Gebruik vaste planten en bodem-

bedekkers (foto rechts ). 
Vaste planten sterven bovengronds af 
als het koud wordt, maar komen in het 
voorjaar weer op. Eenmaal neergezet 
hoeG u er dus weinig meer aan te doen! 
Sterke vaste planten zijn bv. Ooievaars-
bek, Vrouwenmantel, Duizenknoop en 

N ieuw Sloten is een groene wijk, 
niet alleen door het openbaar 

groen maar ook door de vele gevel-
tuintjes en 'gevelbakken'.  
 
Groen in de straat maakt de wijk niet 
alleen mooier, het zorgt ook voor een 
veiliger gevoel, stimuleert sociale con-
tacten en er is minder last van zwerf-
vuil. Misschien heeG u al een geveltuin, 
of overweegt u er een aan te leggen. Wij 
geven u graag wat tips! 
 
Î Gebruik elke vierkante centimeter, 

ook in de hoogte. 
Een geveltuintje is 
vaak niet meer dan 
een smal strookje, 
maar door elk plek-
je aarde te beplan-
ten haalt u er meer 
uit. En vergeet niet 
om ook de hoogte 
in te gaan: met 
klim- en leiplanten 
heb je maar weinig 
grond nodig terwijl 
je verticaal veel 
effect hebt. Bijvoor-
beeld met een (foto 
links) leiroos . 
 

Je kunt zelfs je eigen fruit verbouwen, 
zoals met een (foto, boven in 2e kolom) 
druif, bessenstruiken of een vijgenboom. 

Foto: Saskia Bender 
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Tram 2 in de Top-10 
▶Chris Heilbron    

V olgens National Geographic 
hoort onze tramlijn 2 thuis in de 

Top-10 van de beste tramritten ter 
wereld. Parool en Telegraaf besteedden 
hier vorig jaar al aandacht aan. 
 
Tramritten Top-10 
1. Queen Streetcar, Toronto (Canada) 
2. George Benson Waterfront Streetcar, 
Seattle (USA) 
3. St. Charles Streetcar Tour, New Orle-
ans (USA) 
4. Streetcar F, San Francisco (USA) 
5. Trams van Hong Kong (China) 
6. Tram 96, Melbourne (Australië) 
7. Tram 2, Boedapest (Hongarije) 
8. Tram 68, Berlijn (Duitsland) 
9. Tram 2, Amsterdam 
10. Tram 28, Lissabon (Portugal)  
 
Www.natgeo.com  
Tram 2 is gekozen, omdat hij langs veel 
toeristische plekken van Amsterdam 
gaat: Koninklijk Paleis, De Nieuwe 
Kerk, Begijnhof, Bloemenmarkt, Rijks-
museum, Van Gogh museum, Stedelijk 
museum en het Vondelpark. Om die 
reden heeG Tram 2 veel oponthoud door 
toeristen. Daarom is het GVB dit jaar 
begonnen met kaartjesautomaten op 
enkele haltes. 
De rit is nu 9,1 km lang. Toen de lijn op 
28 december 1903 werd ingesteld, reed 
die tussen Dam en Koninginneweg.◀  

Gebiedsplan DA-S/NS 
▶Cees Fisser    

W at hee1 de analyse van de  
kengetallen, aangevuld met  

gesprekken met bewoners uit het 
gebied De Aker-Sloten/Nieuw Sloten 
voor ‘uitdagingen’ opgeleverd?  
 

En wat gaat stadsdeel 
Nieuw-West (NW) er, 
samen met de sociale 
partners en de bewo-
ners, aan doen om de 
kwaliteit van de 
woon- en leefomge-
ving goed te houden 
of te verbeteren?  
Badia Bentayeb, de 

gebiedsmanager voor DA-S/NS lichtte de 
aandachtspunten toe tijdens de Gebieds-
avond 9 oktober. 
 
1. Veiligheid De inbraakcijfers zijn nog 
steeds (te) hoog. NW houdt samen met de 
politie geregeld voorlichtingsacties. NW 
doet een beroep op hondenbezitters om 
hun ‘ogen en oren open te houden’ als zij 
op stille uurtjes met hun hond op straat 
lopen. Ziet u iets verdachts? Bel dan 112! 
 
2. Verkeersveiligheid rond scholen Tot nu 
toe lijken de maatregelen die genomen 
zijn om de verkeersveiligheid rond basis-
scholen te verbeteren, niet toereikend. Als 
een proef bij De Odyssee in de Aker slaagt, 
is de Mijlpaal de volgende. 
 
3. Ontmoeten Bewoners vonden/vinden dat 
er op straat meer levendigheid moet 
komen. NW heeft contact gelegd met het 
www.bankjescollectief.nl. Door op ver-
zoek van bewoners kleine, eenvoudige 
bankjes te plaatsen, kunnen buren elkaar 
gemakkelijker ontmoeten. Er zijn bankjes 
geplaatst bij het HvdW België en bij de 
Buurtvereniging Bokrijk. 
Ook is het NW gelukt om de Amsterdam-
se marktverordening op te rekken, zodat 
de Bourgondische- Boeren- en Biologische 
Markt op het Belgiëplein mogelijk is (zie 
de Activiteitenagenda). 
 
4. Jongeren Om gemakkelijker activiteiten 
voor jongeren te kunnen organiseren, 
steunt NW het initiatief van de Matrixx 
en de Regiegroep Sloten/Nieuw Sloten, 
die een JongerenRegiegroep hebben inge-
steld. Zij worden ondersteund door vrij-
willigster Kathy Harris. 
 
5. Schoon & heel Op verzoek van (Bewoners/)
Kopersvereniging ZuidWest-1 heeft NW 
een extra plastic-inzamelbak geplaatst 
op de hoek van het Liedekerkeplantsoen 
met de Willebroekstraat.◀ 
 

NB Voor de parkeerproblematiek in Nieuw 
Sloten start binnenkort een ‘participatie-
traject’, om samen met bewoners na te gaan 
hoe de (vooral) nachtelijke parkeerdruk kan 
worden opgelost. 
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Sinds woensdag 9 september worden er 
weer naailessen aangeboden in het 
Huis van de Wijk België. De lessen vin-
den elke woensdag-ochtend en -avond 
plaats. 

• De ochtendlessen zijn van 10 tot 12u 
en kosten € 22 per 10 lessen. 

• De avondlessen zijn van 18.30 tot 
20.30u en kosten € 25 per 10 lessen. 

Wil je je aanmelden voor de naailessen 
of vrijblijvend meer informatie erover? 
Bel Jamila: M. 06 42 05 17 82◀ 

Naailessen 
▶Ingezonden door Jamila    

Ken uw wijk 
▶Waar staat deze nieuwe plastic-inzamelbak?     

Stuur uw antwoord per post naar: Schaar-
beekstraat 40, 1066 WH Amsterdam, of 
naar nsn@eigenwijks.nl. Vermeld duide-
lijk uw naam, adres én uw telefoonnum-
mer. Alleen inwoners van Nieuw Sloten, 
Park Haagseweg & Nieuw-en-Meer kun-
nen aan de prijsvraag deelnemen. De  
redactie neemt met de prijswinnaar  
persoonlijk contact op en vermeldt deze in 
het volgende nummer. 

Het kruispunt op de foto in het vorige 
nummer was Ln v Vlaanderen/
Eisdenstraat. Uit de goede inzendin-
gen trokken wij: Mw. E.J. Staal. 

Zij wint een cadeau-
bon die beschikbaar 
gesteld is door de 
Winkeliersvereniging 
Nieuw Sloten.◀ 



Blij verrast was ik toen ik met een me-
deredactielid (tevens hovenier) en een 
tweede vakvrouw op groengebied, deze 

zomer mee mocht om de geveltuintjes-
inzendingen te bekijken en te jureren!  
 

Niet alleen was het prachtig weer – in 
het jargon ook wel ‘technisch weer’ 
genoemd, maar ook kwamen we fantas-

tische tuintjes tegen. In veel gevallen 
waren dat tuintjes waarvan de eigena-
ren niet meededen (dus volgend jaar 

wel meedoen hoor)! Maar dat mocht de 
pret niet drukken. Want ook de inzen-
dingen waren vaak fraai. Maar vooral de 
groene gevels, die wij ook op onze route 

tegenkwamen, waren bijzonder. In som-
mige gevallen betroffen het een soort 
van hangende tuinen, waarbij het groen 

als een waterval vanaf het dak naar 
beneden kwam… Nieuw Sloten is echt 
groener dan je denkt. Maar is dat wel 

zo?  
 
Als ik in de naburige tuinen vanuit mijn 

slaapkamerraam kijk, of voor een beter 
overzicht vanaf de tweede verdieping, 
zie ik weinig groen. Veel buurtbewoners 

hebben hun achtertuin van stenen voor-
zien en soms zelfs compleet betegeld. 
Dat heeft natuurlijk veel voordelen: je 
hebt er geen onderhoud meer aan, je 

kunt met een grote groep vrienden in je 
tuin zitten of er een feestje houden. 
Het lijkt wel alsof wij nog als laatsten 

een groene tuin hebben met – ja het 
bestaat nog – een heus grasveldje. 
Grasveldjes zijn helemaal uit in de stad 

en in Nieuw Sloten, terwijl ze toch zo-
veel te bieden hebben.  
Vooral vroeger werd bij ons het gras 

gebruikt voor allerlei doeleinden: als 
zachte ondergrond voor het kinder-
zwembadje, om samen te picknicken, om 

een tent op te zetten voor een heus 
survivalweekend van onze dochter met 
een vriendinnetje. Uit mijn eigen jeugd 
herinner ik me nog de versierde keu-

kentrap die we in het gras neerzetten, 
waar we dan met ware doodsverachting 
als circusartiesten vanaf sprongen om 

vervolgens veilig in het gras te landen. 
Gras is verder ook makkelijk in onder-
houd, je hoeft het alleen maar te  

maaien (minder inspannend dan onkruid 
wieden).  
En dan heb ik het nog niet eens over de 

Ontgroening? 
▶Column van Ellen van Kessel    

Een frisse blik  
▶Dick Glastra van Loon, dick.glastravanloon@impuls.nl    

belangrijke functie, die gras heeft om 
regen af te voeren. Een functie die 
steeds belangrijker zal worden met het 

toenemend aantal heftige regenbuien. 
Het zal volgens mij dus niet lang meer 
duren of het grasveldje zal een revival 

gaan doormaken. Net als de meubeltjes 
en de look van de jaren zestig of zeven-
tig, die we nu overal weer terug zien 

komen. Een grasveld ouderwets?  
Helemaal niet: wij behoren gewoon tot 

de voorhoede!◀ 

Op maandag 30 november, om 19.30u 
vergadert de VORM in het HvdW België. 
De VORM is 4x per jaar overleg tussen 
bewoners, stadsdeel Nieuw-West en de 
Wijkagenten over de Veiligheid, het 
onderhoud en het beheer van de Open-
bare Ruimte en het Milieu in onze wijk. 
Wilt u deelnemen, of de agenda’s en 
verslagen per e-mail ontvangen? Stuur 
dan een e-mailbericht naar de initiatief-
nemer: info@ceesfisser.nl. 

Om teleurstelling te voorkómen: 
de VORM behandelt geen  
onderwerpen die u zelf kunt 
melden via T. 14020.◀ 
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Werkgroep VORM 
▶Cees Fisser    

De afgelopen maanden hebben we 
de grote zaal en de ontmoetings-
ruimte opgeknapt. Nieuwe vloer, 
mooie frisse kleuren, een beamer 
met een prachtig groot scherm en 
eindelijk beter zicht van buiten 
naar binnen!  

Tijdens de Open Dag op zaterdag 19 
september kon iedereen genieten van 
zowel het opgeknapte interieur, als de 
vele bewoners die hun eigen activitei-
ten presenteerden en interessante 
workshops verzorgden.  

De aanwezigen maakten ook kennis 
met organisaties die iets voor hen 
kunnen betekenen. En de medewerkers 
van het Huis van de Wijk hebben weer 
veel nieuwe contacten gelegd. 
 
Tot en met december kunt u in onze 
ontmoetingsruimte dagblad het Parool 
lezen. Een bewoner heeG dit initiatief 
tijdens de Open Dag ingediend en kreeg 

direct budget beschikbaar gesteld door 
de Regiegroep Bewonersinitiatieven. 
Dus hebt u trek in een kopje koffie of 
thee en wilt u gezellig een krantje ko-
men lezen of een praatje maken?  
Wees van harte welkom! 

Weet u nog niet zo goed wat het Huis 
van de Wijk nou eigenlijk is? Geen 
nood! Een prachtig filmpje op Youtube 
laat het u in 3 minuten zien. Kijk op 
https://youtu.be/8TRxQ6EFpiM.  

Foto’s: Cees Fisser 



Activiteiten-
agenda 

Zaterdag 7 november, 11-15.30u 
Natuurwerkdag De Oeverlanden 
Vooraf aanmelden; uiterlijk 2 november!
Bel M. 06 33 84 66 02 of via  
E. bestuur@oeverlanden.nl  
NME-centrum De Waterkant, 
www.oeverlanden.nl 

W ilt u een activiteit organiseren 
voor en door buurtbewoners? 

Wilt u zich óók als vrijwilliger inzetten 
voor activiteiten in uw buurt?  

Voor zo’n Bewonersinitiatief, kunt u een 
subsidie-aanvraagformulier ophalen in 
Huis van de Wijk België, Hageland 117. 
Of downloaden via:  
www.impulskinderopvang.nl > huizen 
van de Wijk > bewonersinitiatieven.  
Daar staan ook de subsidievoorwaarden. 

Voorkom teleurstelling: maak een 
afspraak met de Bewonersondersteuner 
en bespreek uw aanvraag - vóórdat u 
die inlevert . 

Bewonersondersteuner Daniël Penrroz 
T. (020) 617 82 35 
M. 06 53 24 55 58 
E. daniel.penrroz@impuls.nl ◀ 

Zondag 15 november, 15u  
Optreden David Schlaffke op 
het Knipscheerorgel uit 1850 en 
van klavecinist Christina Scott-Edelen 

Zondag 13 december, 15u 
Internationale koor Cecilia met  
Chrismas Carols, www.cecilia-choir.com 
www.sloterkerk.nl 

De Regiegroep Bewonersinitiatieven 
Sloten & Nieuw Sloten 2015 vergadert 
elke 6 tot 9 weken om aanvragen te 
beoordelen. Hiernaast staat het rooster. 
 
Let op: aanvragen uiterlijk 14 dagen 
voor elke vergadering inleveren! 

Bewonersinitiatief  | Regiegroep- 
inleveren vóór/op     | vergadering op 
08 november            | 23 november 
Uitnodiging voor de presentatieavond  
van verleende subsidies in 2015 en het 
voorstellen v d Regiegroepleden in 2016 
op 14 december, 19.30u, Huis vd Wijk. 
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Van onze Gebiedsmakelaar 

▶Mustapha El Houari, E-mail: M.El.Houari@amsterdam.nl, M. 06 305 00 335 
 /GebiedsmakelaarNieuwSloten 

Zaterdagen,  
10-18u op 
24 oktober 
28 november & 
19 december ’15 

M ijn naam is Mustapha El 
Houari. Ik ben gebieds-

makelaar voor De Aker-
Sloten/Nieuw Sloten.  
 
Met het gebiedsgericht werken 
willen wij met u als wijkbewo-
ner en met partners zoals poli-
tie, gemeente, onderwijs en welzijns-
organisaties werken aan de veiligheid 
en lee]aarheid in uw buurt. 
We kijken met u hierbij specifiek naar 
úw gebied en zoeken samen naar kan-
sen en oplossingen. Maatwerk dus!  
 
Op zaterdag 26 september was ik aan-
wezig bij de burendag in de buurt  
Kortrijk. Deze was georganiseerd door- 
en voor bewoners en ik was verheugd 
over de grote opkomst en betrokken-
heid van de bewoners. Ik voelde daarin 
ook een bevestiging dat bewoners en 

bewonersorganisaties erg be-
trokken zijn en zich graag sa-
men voor wijk en buurt willen 
inzetten. Het was duidelijk 
merkbaar dat veel bewoners 
iets willen betekenen voor hun 
buurt. Daaraan hoop ik concrete 
bijdragen te kunnen leveren. 

 
Meer informatie? 
Mijn e-mailadres en telefoonnummer 
staan boven dit artikel.◀ 
 
Melding openbare ruimte 
Hebt u klachten over de openbare ruim-
te? Bel met 14020, of meld ze via de 
website: www.amsterdam.nl/wonen-
leefomgeving/melding-or/ 
 

[Mustapha El Houari vervangt tijdelijk  
Germaine van Haard, die met ziekteverlof is. 
De NSN-redactie wenst haar beterschap!] 

Zaterdag 30 november, 19.30u  
Werkgroep VORM, in HvdW 
België, Hageland 117-119, 
Info bij: info@ceesfisser.nl  

Zaterdag 5 december, 12-15u  
Sinterklaasfeest  
Kleurplaten & podium, band 
trekt door Winkelcentrum.  

Zaterdag 19 december, 11-16u 
Kerstfeest in het Winkelcentrum 
Levende kerststal, Kerstmannenband. 

Aangeboden door de Winkeliersvereniging 
Nieuw Sloten. 

Van onze Wijkagenten 

▶George.Elsenberg@politie.nl (Nieuw Sloten Noord & Centrum) 
▶Tom.Hoheker@politie.nl (Nieuw Sloten Zuid) 

Donkere dagen offensief 
Mocht het u zijn opgevallen dat er veel 
politie in de wijk is, dan kan het zijn dat 
we na een melding over verdachte per-
sonen bezig zijn met het voorkómen 
van woninginbraak. We werken dan 
dus ‘informatie-gestuurd’.  
 
Wij vragen ook aan u, om altijd mel-
ding te doen via 112 als u getuige bent 
van ‘verdachte omstandigheden, voor-
afgaand aan woninginbraak’. Meldin-
gen en signalen uit de wijk en van  
collega’s bundelen wij en vervolgens 
proberen wij er politiecapaciteit op in te 
zetten. Zo hopen wij te voorkómen dat 
u slachtoffer wordt van een misdrijf! 
 
Groeps-app 
Bewoners kwamen 
met de vraag of het 
mogelijk is om een 
‘groeps-app’ per 
buurtdeel te starten. Hierop kunnen 
signalen van criminaliteit en andere 

zaken wat betreG veiligheid worden 
gedeeld in de directe woonomgeving. In 
andere wijken is gebleken dat deze ma-
nier van communiceren leidt tot een 
veiligere buurt. Soms organiseert een 
buurtcomité zoiets of start men een 
groeps-app als een 
Bewonersinitiatief.  
 
Zorg samen voor 
een veilige buurt! 
 
CAO Politiestaking 
De politie is in staking en behandelt in 
principe alleen noodhulpmeldingen. 
Dat betekent dat als u bijvoorbeeld belt 
voor overlast, er mogelijk geen politie 
komt. Wij, de wijkagenten, vinden dat 
een lastig dilemma. Wij komen uiter-
aard ook op voor onze belangen, maar 
willen dat het niet ten koste gaat van de 
burger. Wij beoordelen alle meldingen 
afzonderlijk en kijken of er alsnog van-
uit de politie op ingezet kan worden.◀ 

Zaterdag 24 oktober, 14-23u  
Street Art Market Amsterdam 
O.a. FAKE Stencils, BANKSY 
RADION, Louwesweg 1 
www.radionamsterdam.nl 


