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Speciale editie van Breednieuws
De renovatie maakte duidelijk dat er behalve aan de
woningen ook aandacht nodig aan de samenhang
in de wijk gewerkt moest worden. Zo kwam de
bewoners wijkontwikkeling op gang.
Marianne Boeije en Marianne van der Veen dachten
dat zij met een buurtblad de samenhang in de wijk
mede konden bevorderen. Zo is Breednieuws
ontstaan, waarin allerlei gebeurtenissen rond en in het
Plan Van Gool werden belicht. Er zijn intussen negen
nummers van Breednieuws verschenen. Elk nummer
kreeg een andere kleur die overeenkwam met de
kleuren van de luchtbruggen in het Plan Van Gool.
Deze speciale editie is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Projectbureau Het Breed, het Stadsdeel, woningcorporaties en de redactie.
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Feest in Het Breed

t

Inhoud

Na de renovatie ziet alles er weer fris uit

t Galerij met nieuw plafond en bewegwijzering

Op 22 augustus vanaf 17:00 uur sluiten we de renovatie feestelijk af.
De werkzaamheden zijn na drie jaar intensief werken afgerond.
Tijdens en voorafgaande aan de renovatie waren het soms roerige
tijden, maar uiteindelijk is er een prachtig resultaat bereikt.
En dat vieren we. U komt toch ook?

H

et afronden van de renovatie is een gelegenheid om
gezellig met elkaar samen te zijn. Alle bewoners zijn
welkom! Met uw buren en andere bewoners kunt u nog eens
napraten over alles wat er de afgelopen tijd gebeurd is.
Nog niet alle activiteiten zijn bekend als dit Breednieuws uitkomt. Er komen nog posters en er volgt nog een uitnodiging
door de brievenbus om u aan deze uitnoding te herinneren.
Ook aan de kinderen is gedacht, want er is onder meer een
kinderdisco, zij kunnen zich schminken en er is lekkers voor
hen zoals poffertjes en hotdogs.
Natuurlijk wordt er ook muziek gemaakt. En er is niet alleen
muziek, de minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, viert
met ons mee. De minister komt omdat het Breed een omvangrijk renovatieproject is met veel sociale huurwoningen. De wo-
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ningen zijn na de renovatie aanzienlijk duurzamer geworden.
Ook de samenwerking tussen de corporaties Ymere en Eigen
Haard is bijzonder. Nog niet eerder is er zo nauw samengewerkt in een renovatietraject.
“Dat was soms best lastig”, zegt projectleider Rob Oosterlo die
elders in dit speciale nummer van Breednieuws terugkijkt op de
renovatie. Hij vindt het belangrijk om samen met woningcorporaties en bewoners te vieren dat de renovatie ten einde is: “Iedereen praat gelukkig nog steeds met elkaar”.
“Ymere, Eigen Haard en bewoners hebben veel meegemaakt,”
zegt Rob. “Mooie en minder leuke dingen. Er zijn uiteindelijk
meerdere mogelijkheden om tegen dingen aan te kijken. Door
je te concentreren op wat niet goed is gegaan, of te kijken
naar wat er wel goed is gegaan. Voor mij een reden om bij
elkaar te komen”.

t Dak met zonnepanelen

Breednieuws

nr 10 juli 2016

3

Eerste bewoners

Meneer en mevrouw
Van der Woude (foto onder)
wonen al 46 jaar op Benedenlangs. Ze waren de eerste bewoners

Meneer en
mevrouw Janzen,
Benedenlangs (foto boven)

Als eerste bewoners konden ze 46
jaar geleden hun woning zelf uitzoeken. De keuze viel op een flat met
een groot balkon en dat vinden ze
nog steeds heerlijk.
Vanwege de renovatie gingen ze
naar een logeerwoning en kregen
daar te maken met een overstroming.
Weer terug in hun eigen huis, kregen
ze opnieuw met water te maken.
Door een verstopt afvoerputje overstroomde ook hun eigen huis. De
overstromingen zijn alweer vergeten.
Het echtpaar Janzen is inmiddels
weer gelukkig met hun huis. Belangrijk voor het echtpaar was dat er
goed naar hen geluisterd is en dat
het ongemak snel werd opgelost.
Mevrouw Janzen is heel blij met de
grotere ramen. Ook vindt ze het prettig dat ze nu de verwarming zelf kunnen regelen. Voorheen moesten ze
als het erg warm werd, de balkondeur open zetten. Zonde van de
warmte natuurlijk en het is prettig om
zelf de temperatuur te bepalen. Het
echtpaar is gewoon heel blij met hun
gerenoveerde woning.

van de flat. Ook zij kozen voor een logeerwoning tijdens de werkzaamheden.
Als je niet meer zo piepjong bent, is dit best een ingrijpende gebeurtenis. Gelukkig is
het is allemaal goed verlopen. Ze zijn zeer te spreken dat in door hun hele woning
de vloer is afgedekt voordat de renovatie begon. Zelfs de vloerbedekking van de
trap werd goed beschermd tegen bouwmaterialen en stof. Nu kunnen zij weer genieten van hun woning. Mevrouw van der Woude is ook heel blij met de nieuwe
grote ramen. Het is een veilig gevoel dat ze nu kunnen zien wie er op de galerij en
voor de deur staat. Ze wonen op de eerste verdieping en kunnen de deur van boven
openen, maar meneer Van der Woude loopt ook nu nog steeds naar beneden om
dat te doen. Maar eigenlijk hoeft dat niet meer.

Redactielid Marianne van der Veen is tevreden
met haar gerenoveerde woning op Benedenlangs, die
zij alweer acht jaar geleden kocht van de woningcorporatie,
waarbij de de renovatie was inbegrepen. Zij vindt de grote
ramen een vooruitgang, net als de verwarming die ze nu zelf
kan regelen. De afwerking van de renovatie vindt ze wel wat
armoedig. Zo was in het halletje beneden een stukje plint verrot.
In plaats van een hele plint werd maar een stukje vervangen.
Omdat de verwarming te zwaar zou zijn, werden er extra
steunen geplaatst met een stuk ijzer eromheen, waar ze nu
steeds tegenaan botst bij het stofzuigen.
Marianne zat tijdens de renovatie in de regiegroep die de renovatie vanuit de bewoners begeleidde. De regiegroep was bedoeld om klachten en vragen van de bewoners samen met het
projectbureau op te lossen.

Redactielid Marianne Boeije woonde als
eerste bewoner op Het Laagt, daarna op het Benedenlangs en nu woont ze in één van de twee torens
Het Breed, die ook in de wijk staan. De
torens zijn ontworpen door Oyevaar, die met Van
Gool en Stolle een architectenbureau had.
Marianne vindt dat de torens van zeventien
verdiepingen onderdeel van Het Breed zijn.
Ondanks dat haar eigen koopwoning niet is gerenoveerd, had ze wel veel last van de jarenlange
werkzaamheden in Plan Van Gool. Regelmatig
werd zij ’s morgens om 7:00 uur wakker als er een
kraan langsdenderde of de shovels piepten.
Toch is Marianne blij met de renovatie. Ze maakt
immers deel uit van de buurt en vindt het prettig als
de wijk er verzorgd uitziet.

Ook de koopwoningen zijn gerenoveerd
Voorzitter van Breedraad Henk
Meekel woonde al op Het
Hoogt. In 2008 kocht hij zijn appartement van de woningcorporatie. In de
koopovereenkomst was de renovatie opgenomen. De vergoeding die huurders en
kopers kregen vanwege die renovatie, is
een vergoeding voor groot onderhoud,
niet voor renovatie, zegt Henk. Hij heeft
ook wel wat aan te merken op de communicatie, want die was niet altijd even
goed. Zeker aan het begin van het traject,
toen Henks woning aan de beurt was.
Ook in de badkamer is niet alles gegaan
zoals het moet. Zoals de oude leidingen
die gewoon zijn blijven zitten. Bovendien
heeft hij wateroverlast omdat de verbin-

dingsleidingen tussen de verschillende
etages niet goed zijn. Henk zegt dat
de vervolgschade nog steeds niet is
opgelost. Hij zou graag als koper betrokken zijn geweest bij allerlei beslissingen,
waarvoor hij dan graag wat extra had
betaald, maar ontevreden is hij niet. In de
loop van het traject ging de communicatie bijvoorbeeld stukken beter. Omdat de
galerijen zijn afgesloten en er camera’s
zijn opgehangen in de liften is het gevoel
van veiligheid toegenomen, zegt hij.
En dan die nieuwe puien met dubbele
beglazing, daar is Henk gewoon blij
mee. Als hij de grote opknapbeurt een
cijfer moest geven, dan zou die een 8
van hem krijgen.
Foto: Marianne Boeije
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Renovatie
Het Breed

Het einde is in zicht,

Drie jaar geleden begon de renovatie van het Plan Van Gool
die eind mei werd afgerond. Na de intensieve renovatie kijken de
woningbouwcorporaties en de bewoners terug op een geslaagd project.
Maar het ging niet allemaal vanzelf, vertelt projectleider Rob Oosterloo.

E

igen Haard en Ymere zijn samen eigenaar van het
grootste deel van de 1176 woningen die allemaal een
ingrijpende renovatie hebben ondergaan.
Ooit waren wel 16 woningcorporaties samen eigenaar van
het Plan Van Gool, dat architect Frans van Gool eind jaren 60
van de vorige eeuw heeft ontworpen. In 1968 werd met het
bouwen van dit plan begonnen. Een renovatie stond al jaren
op stapel, maar er is altijd veel discussie geweest over wat de
renovatie moest inhouden.

Gras inzaaien

Er moet nog wel wat gebeuren in de openbare ruimte.Door de
renovatie is er nogal wat groen vernield, zoals gras en beplanting en dat moet door ons hersteld worden.Ook aan de buitenkant van het gebouw is er nog het een en ander te doen.

Toen in 2008 dan eindelijk de renovatie zou starten, werd het
stilgelegd omdat de bewonersvereniging het op een aantal
punten niet eens was met de plannen. Rob Oosterloo werd in
december 2008 projectleider. Er kwamen nieuwe afspraken.
Over de grootte van de radiatoren, de kleur van de aluminium
kozijnen en de logeerwoningen voor bewoners die enkele weken hun woning konden verlaten. Met de nieuwe afspraken
was ruim 70 procent van de bewoners het alsnog eens en kon
het projectbureau Het Breed beginnen met de renovatie.

In februari 2013 werden de eerste tien woningen gerenoveerd. Iedere week werd met een nieuwe module van tien woningen begonnen. Rob: “Na drie weken werd een module afgerond. We hadden dus telkens 30 woningen in renovatie.
Dat is 123 keer herhaald. Toen waren alle 1176 woningen
gerenoveerd. We hebben telkens alle bewoners uit een blok
uitgenodigd om te vertellen wat we en wanneer gingen doen,
zodat iedere bewoner wist wanneer zijn woning aan de beurt
was. Daarna werden de bewoners van één module uitgenodigd om meer informatie te krijgen over ondere andere de
logeerwoningen. We gingen samen met de uitvoerder ook
nog een keer bij hen langs, om met iedere bewoner te bespreken waar we tijdens de renovatie op moesten letten”.

Veel overleggen
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isolatieglas
de asbesthoudende materialen die verwijderd konden
worden, zijn weg
al het betonwerk heeft een nieuwe verflaag gekregen
de openbare ingangen zijn nu met glazen huisjes
afgesloten.
isolatie op daken, vloeren en de plafonds is aangebracht
de centrale warmwatervoorziening en verwarming is
vervangen door een nieuwe collectieve HR++ ketel met
zonnecollectoren. Het warme water wordt voor een deel
via de collectoren opgewarmd. Door deze ingrepen wordt

Van Gool vond dat herhaling en anonimiteit de twee kwaliteiten zijn die
horen bij het wonen in een stedelijke
omgeving. Dat heeft hij in zijn ontwerp voor dit plan nagestreefd: een
grote tuin met daarin verschillende
gebouwen die samen een eenheid
zouden uitstralen.

Per week een nieuwe module
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• alle aluminiumgevelpuien zijn vervangen en voorzien van

Gedachtegoed
architect
Frans van Gool

Nieuwe afspraken

De renovatie van Het Breed is een van de grootste renovatietrajecten waaraan Rob heeft meegewerkt. Rob vertelt over de
‘wet van de grote getallen’. Rob: “Stel dat een bepaald besluit
honderd euro per woning zou kosten. Dan heb je het op dit
aantal van 1176 woningen over meer dan een ton in totaal.
Dat is geen bedrag waar je licht mee kunt omspringen”.
Omdat er twee woningcorporaties betrokken waren en moesten beslissen over allerlei zaken, betekende dat veel overleg
was. Rob: “We wilden geen vertraging, dus moesten we intensief met elkaar in gesprek.”

en dit is er gedaan

Voor Rob Oosterloo zit het er dan ook nog niet helemaal op.
Hoe kijkt hij terug op de renovatie? “Er is heel lang over gesproken en er zijn verschillende plannen geweest voordat we eindelijk van start konden. Ik ben er trots op dat het uiteindelijk toch is
gelukt om dit met de bewoners samen voor elkaar te krijgen.”

Wie naar de plattegrond van het gebied kijkt, ziet dat de flats van vijf
woonlagen min of meer door het gebied kronkelen. Belangrijk kenmerk
van ook andere ontwerpen van Van
Gool is dat de gevels van glas zijn.
Voor de aluminium omlijsting van de
glaspuien staan betonnen kolommen.
De woningen hebben een ingang op
de begane grond of op de derde verdieping. De bouwblokken zijn met
elkaar verbonden door luchtbruggen
die doen denken aan de vliegtuigslurven op Schiphol. Samen met de
gebolde balkonbalustrades ‘versieren’
zij het complex en maken het karakteristiek en herkenbaar.
Door de gezamenlijke ketelhuizen en
ingangen van de woonblokken en de
gelijkvormige uitstraling van het complex vraagt de aanpak van de woningen om een goede samenwerking tussen beide corporaties.

•

De romp van de
woningen is voor het
eerst in de geschiedenis
van het bestaan van
het Plan Van Gool
ingrijpend gerenoveerd

er 50 procent minder CO2 -uitstoot gerealiseerd.
voor de levering van de warmte en het warme water is
Eneco verantwoordelijk. De bewoners betalen nu
alleen nog voor het werkelijke verbruik en doen dat rechtstreeks aan Eneco. De woningen zijn van energielabel F/G
naar C/D gegaan.

voor

&na

De wet van de
grote getallen
Hoeveel mensen wonen er in het Plan Van Gool
dat sinds de renovatie Het Breed wordt genoemd?
Een grove schatting: rond de 3000 bewoners.
De renovatie van Het Breed in cijfers en getallen:
• In totaal zijn 1176 woningen gerenoveerd. Het Breed is daarmee een van de
grootste renovatietrajecten van Ymere en Eigen Haard en in Amsterdam,

• Er zijn 206 2-kamerwoningen, 206 3-kamerwoningen en
740 4-kamerwoningen. en 24-atelierwoningen

• Er zijn 3200 aluminium puien met ramen van dubbel glas geplaatst
• Er is voor 50.000 m2 schilderwerk aan het casco geweest
• Er is voor 66,5 km kitwerk aan de buitenkant gedaan
• Er zijn 218 km latjes in de nieuwe lattenplafonds op de galerijen verwerkt
• Er liggen 1200 m2 zonnecollectoren op de daken rondom de ketelhuizen
• Alle kosten bij elkaar opgeteld heeft de renovatie een ton per woning gekost
• Er waren 50 logeer- en 20 wisselwoningen
Breednieuws
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Jan Willem van Vliet, verhuizer

”Verhuizen is voor mensen
soms heel ingrijpend.”
Jan Willem van Vliet (Van Vliet verhuizingen) werkt al lang voor woningcorporatie
Eigen Haard. Inmiddels is ook woningcorporatie Ymere gecharmeerd van het
verhuisbedrijf. Tijdens de renovatie van Het Breed hebben Jan Willem en zijn
collega’s drie jaar intensief met de bewoners en het projectbureau samengewerkt.
Jan Willem zit vol met mooie, ontroerende en soms ook verdrietige verhalen.

De bewonersbegeleiders

zou kunnen. In de logeerwoning zou alles
vreemd voor haar zijn. Ze stond al op de
wachtlijst voor een zorglocatie en dat proces hebben we versneld. Zo heeft ze uiteindelijk geen last gehad van de renovatie.”

n Het Breed wonen veel verschillende mensen. Jonge
mensen, oudere mensen, mensen met allerlei culturele
achtergronden. Bij veel van die bewoners zijn de verhuizers
over de vloer geweest, zowel bij bewoners die naar een logeerwoning gingen, als bij die ervoor kozen om in hun eigen
woning te blijven. Iedere woning moest immers gerenoveerd
worden. Meubels en andere spullen stapelden de verhuizers in
het midden van de woning op en wat er niet meer in paste,
ging tijdelijk naar een opslagruimte. Voor bewoners die naar
een logeerwoning gingen, brachten de verhuizers spullen naar
de logeerwoning en weer terug.

Geen vertraging

Inspanning

Continu maatwerk leveren

Voor de renovatie van Het Breed werden twee bewonersbegeleiders aangesteld. Eén vanuit Ymere en één vanuit Eigen
Haard. De meeste bewoners hebben met deze bewonersbegeleiders kennisgemaakt: Fatma Khottoul en Mike Vermeulen.
Hoe hebben zij de renovatie van het Plan Van Gool beleefd?

D

e 1176 woningen die het Plan Van Gool rijk is, moesten
in drie jaar worden gerenoveerd.
De reden voor het instellen van de twee bewonersbegeleiders
was dat bewoners tijdelijk hun huis konden verlaten. Als hun huis
aan de beurt was, gingen zij drie weken lang naar een logeerwoning. Na drie weken was de renovatie in hun huis klaar en
konden zij hun eigen woning weer in. Voor Fatma en Mike betekende het heel veel organiseren. Continu verhuisden mensen
naar één van de vijftig logeerwoningen en weer terug. Mensen
hoefden alleen kleding en beddengoed mee te nemen, hun spullen werden in hun woning afgedekt.

Veel meegemaakt

Fatma en Mike hebben veel meegemaakt in de drie jaar dat
ze betrokken waren bij deze renovatie. Er wonen nog altijd
verschillende ‘eerste bewoners’: mensen die bij de oplevering
vanaf 1968 de woning betrokken en er nog steeds wonen.
Mensen hebben er kinderen gekregen die inmiddels ook weer
het huis uit zijn. Er zijn mensen die hun man of vrouw hebben
verloren. Al die mensen, oud maar ook jong, zaten vol met verhalen. Verhalen om vrolijk van te worden en verhalen die verdrietiger waren. Fatma: “Er was een bijna blinde mevrouw die
in haar woning alles ‘blind’ kon vinden. Toen ik bij haar op bezoek ging, zag ik meteen dat ze niet naar een logeerwoning
8
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Wat het soms lastig maakte, was dat alle
bewoners moesten meewerken omdat het anders vertraging betekende, vertelt Mike. “Als een bewoner weigerde om mee te
werken omdat hij/zij bijvoorbeeld eerst iets opgelost wilde zien,
dan kon dat zomaar weken vertraging betekenen. Maar dat
mocht niet gebeuren. Wij moesten af en toe echt heel veel moeite doen om de vaart erin te houden.”

Flexibel zijn

Er waren ook bewoners die van de renovatie gebruik maakten
om zelf ook wat te verbouwen. Een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer; zo zaten ze maar één keer in de troep. Maar zo
moest iedere partij wel rekening zien te houden met andere partijen. Mike vat het werk van de twee bewonersbegeleiders samen
als continu maatwerk leveren. “Wij moesten heel flexibel zijn en
steeds weer opnieuw oplossingen bedenken voor als er problemen opdoemden.”

Ontroerd

I

Er gebeurden ook leuke dingen. Fatma vertelt over een echtpaar
dat in de hal een grote zwart-witfoto had opgehangen van toen
zij nog jong waren. De foto moest voor de renovatie van de
muur af, maar is daarna weer opgehangen. Fatma: “Ik mocht
van hen een foto maken, terwijl ze trots voor die foto plaatsnamen. Ik was helemaal ontroerd.”

Voor mensen die veel zelf konden doen, hebben de verhuizers
zich minder hoeven inspannen dan voor mensen die niet veel
zelf konden. Gordijnen weghalen, maar ook weer ophangen
als de bewoners weer terug naar hun eigen woning gingen.
Televisie aansluiten in de logeerwoning en later weer in de eigen woning, een schilderijtje van oma dat mee moest naar de
logeerwoning, een vloerkleedje dat precies op de goede plek
moest worden teruggelegd; het werk van de verhuizers hield
veel meer in dan het simpelweg verhuizen van de spullen. Jan
Willem: “We hebben regelmatig meer gedaan dan verhuizen
alleen. Ik vind het belangrijk om begripvol om te gaan met de
mensen voor wie wij werken.” Jan Willem zit vol met verhalen.

Sterke armen

Zo was er een mevrouw die licht dementerend was. Zij ging
naar een logeerwoning, maar stond regelmatig weer voor
haar eigen deur. Keer op keer brachten de verhuizers haar
terug naar de logeerwoning. Een andere mevrouw was haar
kat kwijt. Tijdens de renovatie was de deur van haar woning
open blijven staan en de kat zag zijn kans schoon. De verhuizers die op dat moment aan het werk waren, gingen met zijn
vieren op zoek. De kat werd al gauw weer teruggevonden; ze
had een lekker warm plekje gevonden in de verhuiswagen. En
dan was er de mevrouw die slecht ter been was. Op de dag
van haar verhuizing naar de logeerwoning bleek er een elektri-

citeitskabeltje te zijn doorgeknipt waardoor haar traplift het niet
meer deed. De lichte paniek werd al snel de kop ingedrukt:
één van de verhuizers nam haar in zijn sterke armen en droeg
haar eigenhandig de trap af.

Jan Willem (midden) met twee collega’s
”Voor veel mensen is zo’n tijdelijke verhuizing best ingrijpend.
Oudere mensen die hun halve leven al hier wonen en die opeens naar een andere woning moeten. Dat gaat ze soms niet
in de koude kleren zitten.” zegt Jan Willem.
Els, de vrouw van Jan Willem, die voor het verhuisbedrijf aan
de telefoon zit, had het de afgelopen drie jaar drukker dan anders. Mensen belden haar met vragen en vonden het prettig
dat zij een luisterend oor bood.
“Els kon drie jaar lang overdag niet naar het toilet, zo druk
had zij het,” grapt Jan Willem. Bewoners van Het Breed, die
hem kennen van de afgelopen drie jaar, spreken hem nog regelmatig aan. Op het Buikslotermeerplein bijvoorbeeld, waar
hij als noorderling veel komt. “Het is prettig om te merken dat
onze inspanningen door de bewoners gewaardeerd worden.
Dat is voor mij het bewijs dat we het goed hebben gedaan.”
Breednieuws
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Frank Witzen

Youssef El Goul

Bewonersvereniging
voor iedere bewoner
van Het Breed

Oliebollen voor de bouwvakkers
Youssef El Goul is timmerman. Hij werkt al 13 jaar bij aannemer Van der Leij.
De laatste drie jaar werkte hij in Het Breed, waar Van der Leij de aannemer
was die de renovatie uitvoerde. Met ongeveer dertig man werkten ze gedurende
die drie jaar aan de woningen van Het Breed.

Y heen en naar de grotere, nieuwe
oussef kijkt nog eens om zich

ramen van de woningen. “Mooi he”,
zegt hij. “En door het dubbele glas is het
veel minder gehorig.”
Er waren veel mensen bij de uitvoering
betrokken. Loodgieters, elektriciens, stukadoors en glaszetters, maar ook de
mensen van Eneco, waarmee Van der
Ley moest samenwerken. Youssef heeft
verschillende werkzaamheden verricht,
zoals tegels vervangen, kozijnen wegnemen en vervangen door nieuwe en die
weer afkitten. De afgelopen drie jaar
deed hij van alles. Ook het afdekken
van de vloer in woningen en het afdekken van spullen voordat de bouwvakkers
aan de slag konden, behoorden tot het
werk van Van der Ley. En als de werkzaamheden gedaan waren, dan moest
het hardboard weer van de vloeren, gestofzuigd worden en de stopcontacten
stofvrij gemaakt.

Schroefjes

Met de bewoners hadden Youssef en
zijn collega’s dan ook veel contact.
Soms moest er een gaatje in de muren
worden gedicht, vertelt Youssef.
“De gaatjes in de muren die soms ontstonden door het vervangen van de
oude leidingen, hebben we dichtgemaakt. Maar er bleven ook wel eens
schroefjes zitten die we weg moesten
halen.De meeste bewoners waren aardig,” zegt hij. “Soms zat er ook wel eens
een onaardige bewoner tussen. Maar dat
heb je overal: aardige en minder aardige
mensen.”
Het is zelfs een keer voorgekomen dat bewoners hun spullen niet hadden opgeruimd
toen de mannen van Van der Leij aan de
slag moesten. Maar de mannen werden
ook overladen met dankbetuigingen.
Ook kwamen er brieven vol lof en dank
van bewoners bij Van der Leij terecht.
10
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Wat doet Bewonersvereniging Het Breed en wat zijn haar plannen nu de renovatie is afgerond?
Frank Witzen is inmiddels zeven jaar voorzitter. Frank vertelt over de verschillende onderwerpen die
er nu spelen en roept iedere bewoner op om lid te worden van de Bewonersvereniging Het Breed.

I

n 1976 is de Bewonersvereniging Het Breed opgericht. De
voorzitter Frank Witzen, bewoner van
het eerste uur, maakt een vergelijking tussen toen en nu.
“Leefbaarheid was en is een centraal onderwerp voor de Bewonersvereniging”,
zegt hij. “Maar de tijden zijn nogal veranderd. In de jaren ’70 van de vorige
eeuw had Het Breed een andere samenstelling van de bevolking dan nu. Er
woonden onder andere veel gestudeerden en kunstenaars, al dan niet met kinderen en de samenlevingsvraagstukken
gingen onder meer over het oppassen op
elkaars kinderen.”
Youssef: “Met de Kerst heeft één van de
bewoners, die dankbaar was voor onze
werkzaamheden aan de woning, zelfs
oliebollen voor ons gebakken.”

Glimlachend

Alweer enkele jaren geleden is Youssef
met zijn collega’s op cursus geweest om
te leren praten met boze bewoners.
“Overal waar we aan de slag gaan, is
er wel eens iemand boos. Het komt gelukkig niet vaak voor, maar als het gebeurt, moeten we op de goede manier
reageren. Niet zelf ook boos worden,
want de klant is koning en boos worden
helpt niet. Wat wel helpt is zeggen dat
we het gaan oplossen en dan de opzichter erbij halen.”
Maar eigenlijk wist Youssef dat allemaal
al. Hij weet ook dat iemand glimlachend
tegemoet treden, beter werkt dan chagrijnig uit je ogen kijken.

Bij het ter perse gaan van dit Breednieuws was Youssef bezig met het opruimen van alles wat er nog is blijven liggen. Wat hij nu gaat doen, weet hij nog
niet. Youssef zal Het Breed missen.

Fiets

Wat hetzelfde is gebleven zijn de vraagstukken over de hoogte van de huren, de
servicekosten, het groen van het complex: dat speelde toen en dat speelt nu.

Bewonersvereniging

Het Breed

De bewonersvereniging heeft nu ongeveer 275 leden. In de beginperiode
van de vereniging was het ledental meer
dan het dubbele. Volgens Frank is de
vanzelfsprekendheid om lid te zijn van
verenigingen minder groot geworden.
Naast zijn voorzitterschap heeft hij veel
individuele contacten met bewoners.
Een keer per jaar is er een Algemene
Ledenvergadering, in 2016 op 7 juli

a.s. Alle leden krijgen daarvoor een uitnodiging per mail. De besluiten van de
Vereniging gaan naar iedere bewoner.
De Algemene Ledenvergadering is het
hoogste orgaan van de bewonersvereniging. Daar worden de besluiten
genomen.
Wie informatie wil over de Vereniging
kan bellen met 020 632 2644 of stuurt
een mail naar frankwitzen@gmail.com

De Bewonersvereniging speelde in de
jaren negentig een grote rol bij het realiseren van individuele opslagboxen onderin de woningen. Frank: “Dat waren
in het begin nog grote stallingen, waar
de bewoners hun fiets kwijt konden.
Door voor iedereen een aparte box te
maken, nam diefstal af en de eigen spullen kregen een plek.”

Vergroening

Nu de renovatie is afgerond, wil de Bewonersvereniging zich bezighouden met
onder andere de plannen van de gemeente voor het herinrichten van het
Breedveld. Het uitgangspunt van deze
herinrichting blijft sport en bewegen en
daarvoor wordt de beplanting voor een
deel aangepast.
Frank: “Wij streven ernaar dat iedereen
kan uitrusten op een bankje, bijvoorbeeld na het boodschappen doen of
voor de gezelligheid. Voor de hangjongeren op het veld moet nog een
oplossing gevonden worden.”

gestapt. Met het plan voor een extra
dakopbouw voldoet de school niet langer aan een verantwoorde planologische ontwikkeling op het terrein. De ruimtelijke ordening moet een logische
samenhang hebben, daarvan is hier
geen sprake.Belangrijk is dat bij dergelijke besluiten de bewoners eerder en actief worden betrokken. De gemeente had
nooit toestemming mogen geven voor
een uitdijende school op dit terrein. Als
bewoners bij het besluit waren betrokken, was het niet zo ver gekomen.”

Onder de grond
schoffelen

Een ander onderwerp voor de Bewonersvereniging zijn de groenstroken rondom
de blokken; door de renovatie is een deel
van de beplanting verdwenen. Een week
voor dit interview is Frank met zes andere
bewoners een groenstrook gaan schoonmaken. Verschillende planten komen al
weer op. “Zo gemakkelijk laten zij zich
niet onder de grond schoffelen,” grapt

Uitdijende school

Ook is een oplossing nodig voor de
Cosmicusschool. Frank schetst de situatie: “In 2013 is Cosmicus gestart als een
bijzondere basisschool voor vier groepen leerlingen. Zij kregen alleen een onderwijsvergunning als zij binnen vijf jaar
zouden groeien naar een school met
325 leerlingen. De groei van de school
zit erin, alleen is de plek op Het Breed
daarvoor ongeschikt, vinden ruim zestig
omwonenden die naar de rechter zijn

Frank.
Enkele bewoners hebben inmiddels een
plan gemaakt voor het groen, waarmee
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de gemeente instemt. De gemeente zal
de beplanting verzorgen, waarna de bewoners de groenstroken zullen onderhouden.

Even voorstellen

Groene vingers

Aan het woord is Hennie den
Hartog en zij is in dienst bij
Combiwel. Combiwel is een
maatschappelijke organisatie
met een breed scala aan diensten en werkt in talloze locaties
waar mensen met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden worden ondersteund bij bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen. En ook bij het opbouwen en onderhouden van netwerken in
hun wijk, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving

Iets dergelijks beoogt Frank ook voor de
plantenbakken die bij de verschillende
woonblokken in Het Breed staan.
Deze bakken moeten nodig opgeknapt
en beplant worden. Het idee is dat de
gemeente zorgt voor de beplanting en
dat bewoners zorgen voor het onderhoud. Daarom is de Bewonersvereniging
op zoek naar bewoners die het leuk vinden een plantenbak te onderhouden.

Actieve bemoeienis

Betrokken bij Noord

Frank zegt dat de samenwerking met de
gemeente goed verloopt.
In de nieuwe woningwet is er een mogelijkheid geschapen voor bewoners om
een wooncoöperatie op te richten. De
gemeente ziet graag een actieve betrokkenheid van burgers bij hun woonomgeving. Frank hoopt zo een beweging op
gang te krijgen waarin bewoners zelf
betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van de woningen.
Al met al een volle agenda voor de
Bewonersvereniging. Iedere huurder en
eigenaar van een woning in Het Breed
kan lid worden van de Vereniging en zo
actief meepraten en -beslissen over alles
wat er speelt.
Wilt u ook lid worden? Bel dan
020 6322644 of stuur een mail
naar frankwitzen@gmail.com

Ik woon en werk in Amsterdam Noord
en vind het een fijn stadsdeel om te
wonen en te werken. Ik werk ik nu zo’n
zeven jaar bij Combiwel, daarvoor was
ik verpleegkundige bij Evean. Ik heb een
partner en twee kinderen die niet meer
thuis wonen maar (leuk!) ook in Amsterdam Noord wonen. Zelf woon ik op een
woonboot. Mijn hobby’s zijn zingen,
volleybal, lezen en tuinieren.

Namens alle buren,
buurman chapeau!
Z

Heeft u groene vingers en wilt u een
plantenbak (helpen) onderhouden?
Meld u zich dan bij Frank Witzen.
Tel: 02 63622644
12
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ou mijn buurman eigenlijk wel
doorhebben voor hoeveel
buren hij het woongenot al vele jaren
veraangenaamt door zijn dagelijkse,
onbaatzuchtige handelingen en zou
het hem uitmaken dat wij hem dat
laten weten? Wat mij betreft verdient
hij het om in het zonnetje gezet te
worden.
Mijn buurman is een man van een

respectabele hoge leeftijd, maar heeft
de energie en fysieke gesteldheid van
een achttienjarige. Voordat wij ook
maar met onze ogen kunnen knipperen houdt hij namelijk onze buurt
dagelijks schoon. Met zijn grijpstok
en vuilniszak in de aanslag loopt hij
uren buiten rond en haalt hij al het vuil
weg dat met of zonder opzet bij ons
op de stoep, in het gras, op de

Welzijn op Recept

Bij Combiwel ben ik Participatie &
Activerings (P&A) medewerker voor
volwassenen. Ik verbind mensen aan
elkaar en aan activiteiten en help hen, in
het ontdekken- en waarmaken van hun
ambities, bijvoorbeeld door vrijwilligers-

Mijn werkgebied is gebied Noord Oost
en daar ben ik o.a. welzijnscoach. Met
een aantal huisartsen heb ik een ‘Welzijn
op Recept’-samenwerking.Dit is bedoeld
voor patiënten die de huisartsenpraktijk
veelvuldig bezoeken met lichamelijke
klachten zonder medische verklaring.
‘Welzijn op Recept’ wil een wending in
dit proces bewerkstelligen in het aantal
huisartsbezoeken maar ook in het beleven

parkeerplaats, naast de vuilcontainers of
in de bosjes terecht is gekomen. Hij is
nooit te beroerd om zware dingen te
verslepen of vieze zaakjes op te pakken
en af te voeren naar de juiste aanbiedingsplek. Hij gaat zelfs met een
groepje leerlingen van basisschool Het
Wespennest met ieder een eigen
grijpstok in de aanslag en een speciale
vuilniszaktrolley (dat iets wegheeft van
de triomfkar uit de film Ben Hur) een
groot deel van de buurt rond om te
‘pikkelateuren’. Dit is het werkwoord dat
graag op Het Wespennest gebruikt
wordt voor deze gezamenlijke buurtschoonmaakacties, die de school
sowieso geregeld met leerlingen houdt.

Het werkt nou eenmaal zo, dat vuil vuil
aantrekt. Wanneer het ergens heel
schoon is, is men in de regel niet zo snel
geneigd om rommel achter te laten. Of je
moet je natuurlijk helemaal niet interesseren in je omgeving. Als er ergens een
hoop vuil ligt dan kan er altijd nog wel
wat bij, denken helaas velen, maar
realiseren deze mensen zich niet dat er
iemand moet komen om het op te
ruimen? Of laten zij het aan een hoogbejaarde buurman over die de troep van
andere mensen, die te beroerd zijn om
het zelf te doen, opruimt. Dat opruimen
kost uiteindelijk de gemeenschap steeds
meer geld. Geld dat ook aan andere,
misschien wel leukere, zaken besteed

Combiwel

Adopteer
een bloembak

werk. Alle mensen die ik bij mijn werk
tegenkom vind ik de moeite waard om
kennis mee te maken. En als daar
behoefte aan is (bijvoorbeeld bij vereenzaming), met hen mee te denken over
een zinvolle dagbesteding en hun eigen
ontwikkeling.

van de klachten door coaching van de
patiënt naar welzijnsarrangementen.
Als u daar meer over wilt weten, neem
dan gerust contact met mij op.

Verwachtingen voor
Het Breed

Ik volg, qua werkzaamheden mijn
collega Jorrit Boomgaardt op, die een
grote rol heeft gespeeld in het proces
van ‘Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling’, wat heeft geresulteerd in een
groep actieve buurtondernemers die het
Breedhuis tot een buurthuis van-, voor en
door de buurt ontwikkelden.
Als Combiwel P&A medewerker kan ik
er aan bijdragen dat de Breedhuisondernemers ondersteuning krijgen in het
bekendmaken van hun activiteiten, ook
kan ik assisteren bij het aanvragen van
startgeld voor een activiteit. Ik maak de
bewoners uit het Het Breed en omgeving
attent op de mogelijkheden die het
Breedhuis hen biedt.
Als iemand een idee heeft om zelf een
activiteit op te starten of behoefte heeft
aan een activiteit die nog niet aangeboden wordt vanuit het Breedhuis, kunt u
mij mailen of bellen.
Hennie den Hartog
h.denhartog@combiwel.nl
Tel: 06 53199207

zou kunnen worden. Dus samen de buurt
schoonhouden of er in ieder geval voor
zorgen dat je zelf niets op straat achterlaat, spaart geld uit en zorgt voor meer
woongenot. Bovendien is het een goed
voorbeeld voor de volgende generatie.
Er zijn wel meer buurtbewoners die zich
enorm inzetten om de omgeving schoon te
houden en die verdienen zeker ook een
bedankje. Maar mijn dank is in ieder
geval groot voor het werk dat mijn onvermoeibare buurman dagelijks verricht en
waar ik kan zal ik een ‘pikkelateursstokje’
meeprikken maar dan moet u, buurman,
ook eens iets laten liggen voor mij!
Tekst: Chandira Hehuat
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Renovatie
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Zo werkt het Breedschap
bewoners
uit de wijk
Kiezen

Kiezen

aanvragen

Breedraad

Burgerpanel

van bewoners
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Hödl

Oscar
de Wilde

Medhat Nasr

Henk Mekel

Arjen
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Christine Pinto
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OVER HET BREEDSCHAP
Het Breedschap is een
vereniging met leden.
Iedere bewoner uit het
Plan Van Gool kan gratis lid
worden van de vereniging.
De leden kiezen twee
Huizen van Afgevaardigden:
1. DE BREEDRAAD
2. HET BURGERPANEL
De Breedraad zorgt voor
het werven van inkomsten
voor de wijk.
Het Burgerpanel beoordeelt de
aanvragen en bepaalt zo welke
bewoners steun van het
Breedschap krijgen.

Nancy
Mekern

Hennie Giacomini Jelle Kakbeeke

aansturen
financieel advies
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besluiten
kapitaal

Diverse inkomstenbronnen

Karima maakte kleding voor kinderen en
vrouwen, die op 21 mei in het Breedhuis
werd geshowd. De modeshow was één
van de aanvragen die door het (Breedschap)burgerpanel werd gehonoreerd.

Plan Van Gool
Vrijheid, blijheid of niet?
A

ls je met de metro binnenkort vanuit
het Centrum naar Noord rijdt vind je
een paar honderd meter voor de eindhalte
rechts van het spoor een tamelijk afgesloten
wijk die alleen al door zijn uniformiteit in het
oog springt. Het lijkt een aantal woonblokken
die door een explosie in het heelal middenin
een stuk oergroen een zachte landing op de
planeet aarde heeft gemaakt. Over smaak
valt te twisten, maar de een vindt deze
architectuur apart en mooi, de ander maar
zo, zo en vele volgelingen van Maarten van
Rossum zouden er, omdat het in Noord ligt,
in dat stuk Siberië niet eens begraven willen
worden.
Ik behoor tot de eerste categorie. Wat ik
mooi vind zijn de uitgestrekte percelen
groen, met bloemen, bomen en struiken, de
zuilengalerijen met arcaden, de zwevende
kleurige wagons die de gebouwen verbinden,
de ruime opzet, zonder dat je bij buren op
tafel kijkt.
Tijdens de recente renovatie van het hele
project zijn alle puien geïsoleerd en de nieuwe
verflaag op de balkons en de verbindingsbruggen geeft het geheel een schone en
frisse uitstraling. Alle balkonnetjes zijn
identiek en vormen daardoor een eenheid,
precies zoals de bouwmeester bedoeld
heeft.
Dit rustgevend beeld wordt alleen hier en
daar verstoord door gemonteerde
uitsteeksels door de bewoners. Ofschoon de
eigenaren constructies als tv-antennes aan
de buitenzijde van de gevels en balkons
verboden hebben, zijn deze in de loop der
jaren door een toenemende groep niet van
eigen bodem afstammende huurders toch
gemonteerd. Ondanks de aangekondigde
handhaving van dit verbod is daarvan aan de
buitengevels weinig te merken. Na de
renovatie - een uitstekende gelegenheid om
dit verstorende beeld uit te bannen - groeide
het aantal haken en houders, die zelfs
onwrikbaar in de balkonmuren zijn bevestigd,
snel. Voorbeelden daarvan zijn te vinden bij
blok A, B en E.
De overheid streeft naar een terugdringen
van het roken ter bescherming van de
volksgezondheid. Merendeels wordt dit

streven gehonoreerd en in woningen is de
rooklucht vrijwel uitgebannen. Gerookt wordt
in de vrije natuur. In de grote woonblokken
van Plan Van Gool is die te vinden op de
talloze balkonnetjes. Deze natuurlijke vrije
ruimte met fraai uitzicht over gazon en vijver
bij blok A wordt door menige verstokte roker
gebruikt om aan zijn innerlijke drang toe te
geven. Dat gedrag resulteert in een
afvalberg, die doorgaans verwijderd wordt via
de huisvuilafvoer. Toch zijn er lieden die
denken dat het fraaie gazon deel uitmaakt
van de vuilnisbelt. Als negatieve reclame voor
Pall Mall zien we een groeiende hoop peuken
van dat merk in het gras, op zo’n dertig
meter vanaf de hoek beginnend bij Benedenlangs en Bovenover nummer 1. Dit is vrijheid
nemen om te misbruiken. Zouden ook deze
nicotinegebruikers nog tot inzicht komen?
Tekst: Hans Hödl
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Tussen de boeken

Meester bekend
Dit is Gerrit Versteeg, 1922-1990. Vader van Frans en Wouter, echtgenoot van Alice. Van 1968 tot zijn dood woonachtig op Het Laagt 100.
waar hij deze aquarellen schilderde. Hij was als stedenbouwkundig
ingenieur o.a. betrokken bij deze toen gloednieuwe wijk en met zijn gezin één van de eerste bewoners. Frans en ik hebben al vier seizoenen
van Gerrit, maar zijn broer Wouter zal wel blij zijn met Herfst en
Winter. Miep van Berkestijn (vrouw van Frans).

praten we met Frank Reigwardt. Hij is al twaalf jaar eigenaar van
boekhandel Plantage/Van der Plas in het winkelcentrum Boven ‘t Y.
Frank is betrokken bij Amsterdam-Noord wat tot uitdrukking komt
in de activiteiten die hij in zijn winkel organiseert.

F

rank Reijgwart is eigenaar van Plantagboekhandel Van
der Plas. Hij woont in Oost, maar is natuurlijk iedere dag
in Noord te vinden.
In 2004 is Frank voor zichzelf begonnen met een boekhandel in
het centrum van Haarlem. Die winkel was tot die tijd, net als
Boekhandel Van der Plas, eigendom van een keten. Volgens Frank
is een boekhandel plaatselijk maatwerk, dus werkt het beter als
de eigenaar zelf in de winkel staat. In 2005 nam Frank de winkel
op het Buiskslotermeerplein over.
Frank en zijn medewerkers Victoria en Margo organiseren geregeld signeersessies, voordachten en presentaties. In de winkel, of op andere locaties in Amsterdam-Noord zoals de Buiksloterkerk, de Tolhuistuin, het Stadsdeelhuis of vestigingen van
de OBA.
Frank’s gedrevenheid inspireerde de redactie om een boekenpagina in het Breednieuws samen met hem op te zetten. Meerdere bijeenkomsten zijn door de leden van de redactie be-

zocht. Het waren interessante en goed bezochte gelegenheden, soms ook omlijst met muziek.
De redactie deed mee aan het door de boekhandel en de
bibliotheek georganiseerde Groot Dictee van AmsterdamNoord. Dit eerste dictee was wel erg moeilijk. Gelukkig komt
er dit jaar weer een Groot Dictee en kunnen deelnemers
revanche nemen!
Op de vraag waarom hij dit allemaal doet, zegt hij dat hij het
leuk én nuttig vindt. Deze extra dingen horen volgens Frank ook
bij een kwaliteitsboekhandel en zijn dus belangrijk.
Tussen de bezoekers van zijn winkel voelt hij zich thuis, en dat is
prettig werken. Over de toekomst van winkelcentrum Boven ’t Y is
hij positief, al moet er de komende tijd natuurlijk veel gebeuren.
Er komen nieuwe woningen en een bioscoop rond het winkelcentrum, en in 2017 gaat de Noord/Zuidlijn rijden.
Tekst: Marianne
& Marianne

Wat had
hier beter
kunnen
staan?
1 kappers salon
2 kapsalon
3 kapzaak
4 kapperszaak

Nieuw wit kunstwerk geplaatst

advertentie

Noord is booming, zeggen
steeds meer mensen. The
New York Times zette het
stadsdeel hoog op het mondiale lijstje met hippe stadswijken. Wat maakt dat ‘t
lelijke eendje van de stad in
korte tijd dermate populair
werd? En waarom was het
zo lang ongeliefd? Oerknal
aan het IJ. De geschiedenis
van Amsterdam bezien
vanuit Noord werpt een
nieuw licht op AmsterdamNoord.
De eeuwenlang doorwerkende invloed van het
galgenveld op het aanzien
van Noord, de opkomst en
ondergang van de scheepswerven, de rijzende ster van
de cultuurpaleizen EYE en
A’DAM Toren. Bovenal

Tot ziens bij
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stuitte Bas Kok op een nog
onbekend verhaal van
Noord. Het zet de geschiedenis van het stadsdeel – en
dat van de hele stad Amsterdam – op z’n kop.
In boeken over Amsterdam
komt Noord niet voor – en
omgekeerd geldt hetzelfde.
In Oerknal aan het IJ is
Noord boven alles een
Amsterdams fenomeen.
Het kompas draait voor de
gelegenheid 180 graden
noordelijk. Maar op zoek
naar de wording van het
stadsdeel boven het IJ,
belandt Bas Kok verrassend
genoeg in de ontstaansgeschiedenis van het oude
Amsterdam. Is de historie
van de hoofdstad zoals we
die kennen misschien een

fantasierijk bedenksel? Met
heldere, grappige voorbeelden legt Kok uit hoe de
Amsterdamse koopmansgeest het verhaal van de
stad naar z’n hand zette.
Kromme rivieren werden
rechte kanalen, terwijl een
recht kanaal de belangrijkste stadsrivier werd. Tijd
voor een nieuwe kijk op
oude zaken.
Bas Kok (Amsterdam,
1966) is auteur, blogger bij
Ilovenoord en stadmaker.
Hij groeide vanaf zijn
tiende op in Noord,
woonde enige tijd aan de
stadskant van het IJ, maar
keerde in 2012 terug onder
het motto: Oost, West,
Noord best. Na een aantal

Nieuw werk van Mondriaan
in Het Breed ontdekt

jaren als freelance journalist, werkte Bas twintig jaar
als organisatiepsycholoog.
Eerder schreef hij de roman
Het lab (2007), de novelle
Kapampa (2010) en het
managementboek Assessment doen (2004).
Uitgeverij Olivia Media
2016, 228 pagina’s,
geïllustreerd,
ISBN 9789082457506.
€ 19,50

de boekhandel
voor iedereen die zich thuis voelt in Amsterdam-Noord
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Even voorstellen
Andrea Wallinga (links)
en Elise Brouwer (rechts)
vertegenwoordigen de
binnen Het Breed betrokken wooncorporaties,
Ymere en Eigen Haard.
Nu de renovatie is
afgerond betekent dat
het projectbureau uit
de wijk verdwijnt.
Bij wie kunt u dan met
uw vragen en uw ideeën
voor de buurt terecht?

Ingrid Viskil & Marcelle Miles
naam is Ingrid Viskil en ik ben voor de Gemeente
M ijnAmsterdam
werkzaam als gebiedsmakelaar in het
gebied Buikslotermeer. Dit doe ik sinds de zomer van 2015.
Ik maak deel uit van het Gebiedsteam Noordoost waar ik onder
leiding van gebiedsmanager Dave Coenders samen met twee
andere gebiedsmakelaars, Joke van Geel (Waterlandpleinbuurt)
en Mario Hollander (Elzenhagen en Landelijk Noord) aanspreekpunt en schakel tussen bewoners, ondernemers, maatschappelijke en bewonersorganisaties en de Gemeente
Amsterdam ben.
Mijn wijk, Buikslotermeer bestaat uit meerdere buurten, waaronder het Breed. Ik ken de buurt al langer en ik vind het
prachtig aangelegd (dankzij architect Van Gool) met veel groen.
Ik wil graag met bewoners samenwerken en ik hoop veel
ideeën en mogelijkheden aangereikt te krijgen. Naast alle leuke
initiatieven, zoals bijvoorbeeld de activiteiten in het Breedhuis
en van de Bewonersvereniging, zijn er helaas ook nog wat problemen die we moeten aanpakken, zoals de uitstraling en inrichting van de openbare ruimte en de verbetering van de leefbaarheid. Ik wil mij graag samen met mijn andere collega’s van het
stadsdeel en de woningcorporaties in samenwerking met de Bewonersvereniging, Stichting Krachtig Plan Van Gool, het Breedschap, Gewoon Schoon en de vele actieve bewoners hiervoor
inzetten. We zijn al goed op weg met de plannen om het
Breedveld op te knappen. (Zie pagina 28 van dit nummer)
Wanneer u een goed idee heeft voor Het Breed kunt u contact
met mij opnemen. Ook als u zich zorgen maakt of juist een probleem signaleert in uw buurt of als u op zoek bent naar een samenwerkingspartner om een bepaald project uit te voeren.
Ingrid Viskil i.viskil@amsterdam.nl
Tel: 0612694375
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Ik ben Marcelle Miles en ik ben participatiemakelaar in het gebied Noordoost. Als participatiemakelaar kan ik een bijdrage
leveren aan de gebiedsgerichte aanpak in Plan Van Gool en
dat doe ik met veel plezier. Het is een afwisselende functie en ik
vind het leuk om samen te werken met zowel professionals als
de bewoners en op deze manier een steentje bij te kunnen
dragen aan de ontwikkelingen in Noord.

Subsidie Buurtinitiatieven
‘Meedoen in Noord’
Heb je een idee waar de buurt van opknapt, waardoor het gezelliger, veiliger of gemakkelijker wordt om elkaar te ontmoeten?
Wil je anderen helpen, een kunstwerk met de buurt maken,
activiteiten met en voor kinderen, jongeren of ouderen uit de
buurt organiseren? Of heb je plannen om de inrichting van een
speelplek of iets anders te veranderen? Alle initiatieven die bijdragen aan een betere en fijnere buurt zijn meer dan welkom.
Iedereen met een goed idee voor Het Breed kan een subsidie
aanvraag doen bij ‘Meedoen in Noord’,
Heb je ondersteuning nodig in het schrijven van een plan en het
maken van de begroting? Ik werk samen met Hennie den
Hartog, de Participatie en Activeringsmedewerker van Combiwel. Hennie de Hartog kan u adviseren en ondersteuning
bieden.
Op woensdag van 09.30 tot 1030 uur heb ik spreekuur
in het Breedhuis, loop gerust binnen of neem contact met mij op.
Marcelle Miles, m.miles@amsterdam.nl
Tel: 06 13383510.

Andrea Wallinga & Elise Brouwer

’’Wij worden gelukkig
wanneer een buurtinitiatief slaagt’’
E

lise Brouwer en Andrea Wallinga vertegenwoordigen
binnen Het Breed de corporaties Eigen Haard en Ymere.
Elise is werkzaam als Senior Woonservicemedewerker voor
Eigen Haard, Andrea als Gebiedsconsulent voor Ymere.
Ze betrekken bewoners bij het sociaal beheer en de leefbaarheid in en rondom Het Breed. Ze ondersteunen bewoners
graag bij initiatieven.
Zij overleggen daarvoor met groepen bewoners en brengen bewonersinitiatieven samen met de bewoners tot een succes. Voor
leuke ideeën over het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk
kunnen bewoners dan ook terecht bij Elise en Andrea. Zij hebben ook goed contact met bijvoorbeeld het Stadsdeel en andere
partijen in de wijk om deze ideeën tot uitvoering te brengen samen met bewoners.
Op de vraag welk buurtinitiatief hen het meeste is bijgebleven
antwoorden zij in koor: ‘De Breedsterren!’ Andrea legt uit: “De
Breedsterren is een buurtinitiatief waarbij kinderen uit de buurt
op woensdag bij elkaar komen en leuke activiteiten doen. Vaak
in het kader van schoon, heel en veilig in de buurt. Dit initiatief is
klein gestart en goed ontvangen.’’
Elise en Andrea hebben de vrijwilligster die dit initiatief leidt
Amal gesteund. Zij werd getraind om dit zelfstandig voort te zetten. Elise geeft aan: ‘’Het is mooi om te zien hoe een training
uitpakt in de praktijk. Wij kunnen het opgestarte initiatief daarna
loslaten en teruggeven aan de vrijwilliger.’’
En dat is precies waar volgens hen de nadruk op ligt. Het gaat

om de zelfredzaamheid van bewoners, wat bevorderend werkt
voor de leefbaarheid in de buurt. Er is dan ook eerder sprake
van een schone, hele en veilige buurt wanneer bewoners zelf in
staat zijn om hier aan bij te dragen. Dit geldt overigens voor alle
bewoners van Het Breed.
Andrea: ‘’Wij streven hiernaar voor zowel onze huurders als
onze kopers. Uiteindelijk zijn wij er voor beide doelgroepen binnen Het Breed.’’
Elise en Andrea dragen ook hun steentje bij door bijvoorbeeld
een project ter verbetering van de veiligheid op te zetten.
Andrea: ‘’Er zijn best veel klachten over groepen die hangen in
de trappenhuizen. Om dit te beperken zetten we tijdelijk toezichthouders in, die rondes lopen in de avonduren. Wat extra
oren en ogen, zodat bewoners zich veilig voelen in hun complex. Ook zijn er onlangs extra camera’s geplaatst.’’
Elise en Andrea zijn zich er van bewust dat er juist nu, na de renovatie, bewoners nog vragen of klachten hebben. Hiervoor
kunnen zij terecht bij de wijk- en gebiedsbeheerders van Eigen
Haard en Ymere, die een gezamenlijk kantoor in het Breedhuis
hebben.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met
Email: e.brouwer@eigenhaard.nl
Tel: 0206801591
Email: a.wallinga@ymere.nl
Tel: 088 000 89 00
Breednieuws
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Parkeerplek ‘s avonds op 7 mei

Vertroeteld door matelzorgers

Hangplek voor jongeren met auto’s en motoren...

...en wat je allemaal met verf kunt doen
monument bekladden

carport

22
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vroeg opstaan

hofleverancier

Je kunt je auto half parkeren op de galerij of op het gazon en sporen trekken, racen op het Buikslotermeerplein of aan athletiek doen en je spullen over laten komen uit Istanbul of Casablanca...

racebaan

Fotografie: Marianne Boeije & Chandira Hehuat

Intro

remsporen

...je kunt wakker worden om half acht en opstaan om het ‘witte’ monument te bekladden, het marktplein op
een ‘favela’ laten lijken, uit veiligheid een gele streep trekken op de galerij en borden signeren...

strepen trekken

signeren
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Flora en fauna in het Plan Van Gool
Plan Van Gool herbergt een aantal
bijzondere dieren. De grote reigerkolonie in Baanakkerspark waarvan
bewoners genieten. Er wordt regelmatig een ooievaar gesignaleerd die
zich hier blijkbaar thuis voelt.
En wie verwacht nou een vos midden
in Noord tussen de huizen! Maar dat

Krajicek Foundation Geen kind buitenspel
De Foundation is de samenwerkingspartner van de Gemeente Amsterdam (en dus het
stadsdeel Noord) bij de herinrichting van het Breedveld. In andere wijken in Amsterdam
zijn al Playgrounds van de toekomst aangelegd. Dit wordt de eerste in Noord.

kan natuurlijk komen door de
konijnen die hier rondlopen, zij zijn
een goede prooi voor de vos.
Stads-ecoloog Fred Haaijen is blij met
deze berichten.
Heeft u ook oog voor de natuur en
ziet u iets bijzonders, meldt het bij

buiten spelen en elkaar ontmoeten dicht bij huis?
V eilig
Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar niet voor alle kinderen.

f.haaijen@amsterdam.nl.

Dat ontdekte toptennisser Richard Krajicek als hij in 1996 kampioen wordt op Wimbledon en daarna een tennisclinic geeft.
Geraakt door het plezier van de kinderen, krijgt hij het idee om
meer voor hen te doen. Hij maakt zijn droom waar door kinderen in staat te stellen dicht bij huis met elkaar te spelen en te
sporten.
Dankzij de deskundige en intensieve begeleiding op de Krajicek
Playgrounds krijgen kinderen de kans zich in een veilige
omgeving op een positieve manier te ontwikkelen. Zo zijn zij een
inspiratiebron voor andere kinderen in de buurt. Over het hele
land verspreid zijn er 100 actieve Krajicek Playgrounds waar
dagelijks meer dan 4000 kinderen samen spelen en sporten.

De reiger kwam al
in 1981 over de vloer,
zie Breednieuws van
april van dat jaar

Krajicek Scholarships

aan twee kanten. De buurt raakt betrokken bij het werk dat ‘hun’
Krajicek Scholarshippers – zo noemen wij deze jongeren –
doen. Tegelijkertijd krijgen deze jongeren de kans om zichzelf
en de buurt te ontwikkelen.

Playground van de Toekomst

De Playground van de Toekomst brengt een stukje wildernis middenin de stad. De Playground bestaat uit diverse ruimtes met wildernis, waar kinderen vrij kunnen spelen en ‘urban’ plekken voor
sport en spel. De Playground van de Toekomst is ontworpen
door architectenbureaus DMAY en OpenFabric. RKF koos hun
‘Into the Wild’ Playground als winnend concept van een ontwerpwedstrijd voor de ‘Playground van de Toekomst’.

Bewoners in actie

In de toekomst kan Playground Breedveld een prachtige plek
voor bewoners (jong en oud) worden om te sporten en te spelen. Zij worden van harte uitgenodigd om samen met de sportleider en de Krajicek Scholarshippers te helpen bij het organiseren van activiteiten en uitvoeren van overige klussen.
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De Krajicek Foundation (RKF) biedt jongeren, die zich positief inzetten voor hun eigen buurt, een studiebeurs aan. In ruil voor het
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Precieze functie/invulling en ontwerp van de speelelementen moet nog worden uitgewerkt

(Uit de presentatie van de voorontwerpen van het Breedveld gemaakt door Openfabric maart 2016)
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Samen Komen Wij Verder!

Dat doen we op een aantal manieren
Samen Krachtig Plan Van Gool

De Coöperatieve Vereniging bestaat uit bewoners die samenwerken om de wijk gezelliger, leefbaarder en economisch sterker te maken. Zij beheren samen met de woningcorporaties en het stadsdeel al twee jaar het Breedhuis, een
plek in de wijk waar iedereen welkom is om een activiteit
voor bewoners te organiseren of eraan mee te doen. Het is
ook een plek voor startende sociale ondernemers waar ze
gebruik kunnen maken van de ruimtes in het Breedhuis. Buurtbewoners kunnen een ruimte huren voor vergaderingen, repetities of een feest. Het beheer van het Breedhuis en het organiseren van activiteiten is vrijwilligerswerk. Deze
vrijwilligers vinden het leuk en belangrijk dat het Breedhuis
voor de buurt beschikbaar blijft.
Gelukkig hebben steeds meer bewoners het Breedhuis
weten te vinden en hebben er de afgelopen twee jaar
verschillende activiteiten plaatsgevonden.
Ook de komende tijd is er genoeg te doen.
We zijn bezig met het opstarten van een aantal
nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld:
• spelinloop voor moeders met jonge kinderen
• oppas bij de Nederlandse conversatieles,
• ontmoeting voor vluchtelingengroepen,
• creatieve activiteiten voor kinderen,
computer- en tabletlessen etc.
Blijvende activiteiten zijn:
• klaverjasclub (kaarten en spelletjes doen)
op woensdagmiddag
• gymnastiekles op dinsdag- en vrijdagochtend
• kinderclub op woensdagmiddag
• Arabische lessen
• Nederlandse conversatielessen
• koffie-inloop op dinsdagochtend.
en onze zakelijke activiteiten:
• naaiatelier (dinsdag en donderdag),
• catering door sociaal restaurants
RIF en Pyramid.
Pat’s Sociaal Restaurant blijft onderdeel van
Samen Krachtig Plan Van Gool, maar slaat
ook buiten de wijk haar vleugels uit.

Wij zijn op zoek naar:

enthousiaste of ondernemende buurtbewoners
• die willen helpen bij het beheer van het Breedhuis
na 15.00 ’s middags,
• die leuke activiteiten willen organiseren voor of
met buurtbewoners (Hennie den Hartog van
Combiwel kan daarbij helpen)
en naar sociale ondernemers
• die gebruik willen maken van de ruimtes van het
Breedhuis om op te starten.

Pasar Malam Breedhuis
zaterdag 24 september 2016
van 15.00 – 20.00

Kom genieten van
tropische sferen
twee live bands
dansen
dansworkshop
tropische artikelen
Indonesische snacks

We willen graag een kantine opzetten waar
buurtbewoners de hele dag binnen kunnen
lopen voor een drankje en een hapje.
Dankzij een donatie van het Oranje Fonds
wordt deze zomer het Breedhuis opgeknapt.
De plannen voor de verbouwing van de toiletten
en de keuken zijn in een vergevorderd stadium.
Meer informatie SKPVG www.samenkrachtigplanvangool.info of https://www.facebook.com/plan.vangool
26

Breednieuws

nr 10 juli 2016

Natuurspeelplaatsen in Plan Van Gool
Hanneke Teunisse woont sinds

1988 in het Plan Van Gool. Tot nu toe
heeft zij 34 jaar in de kinderopvang
gewerkt en veel buiten gespeeld met
kinderen. In 2013 bedacht zij een
plan om de saaie en qua speelmogelijkheden beperkte speelplekken in de
wijk, uit te breiden en natuurspeelplaatsen aan te leggen in
het vele groen dat er al is.

Waarom natuurspeelplaatsen?

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar buiten spelen
en het effect van spelen in de natuur op de ontwikkeling van kinderen. Natuurlijk-avontuurlijk spelen blijkt heel belangrijk te zijn
voor een gezonde geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van
kinderen van alle leeftijden. Daarvoor moet natuur niet alleen het
decor zijn, maar deel uitmaken van het spel. Een goed ontworpen natuurspeelplaats bevordert beweging, samenspel en sociaal contact met andere kinderen en volwassenen en er is ruimte
voor rust en verwerking van ervaringen. Spelen in de natuur
blijkt zelfs de intelligentie van kinderen te bevorderen.
Kinderen spelen steeds minder buiten (27% slechts eenmaal per
week) en geven aan meer buiten te zullen spelen als de speelplekken minder saai zouden zijn. Kinderen willen graag spannender speelmogelijkheden in hun buurt, waar ze er zelfstandig
naar toe kunnen. Voor veel kinderen is “natuur” iets waar je met
de auto naar toe gaat, er wordt hierdoor wel gesproken over
een “natuurtekortstoornis” bij kinderen die opgroeien in de grote
steden.

Wat zoeken kinderen op een speelplek?
CREATVITEIT

Bij Creativiteit horen;
spelen met zand, water,
Zelf dingen maken
takken stenen en
met zand, stenen, takken,
natuurlijk materiaal.
planten plukken, spelen
met water, werkplaats,
SPEL EN
kunst
BEWEGING
Rennen, wandelen,
Bij Spel en
klimmen, balanceren,
beweging horen;
springen, glijden, verstoppen,
klimboom, heuvel,
schommelen, balspel,
glijbaan, kruiptunnel,
rollenspel
balanceerstammen,
speelveld, schommels,
zwaaitouw, ruimte om te
rennen en springen etc.

Hoveniersbedrijf “De Twee Heren”

Het ontwerp voor de eerste natuurspeelplaats is gemaakt door
hoveniersbedrijf ‘De 2 Heren’, dat al vanaf het begin betrokken
is bij het project. Dat is gespecialiseerd in het ontwerpen en
aanleggen van natuurlijke speelplekken in stedelijke gebieden.
Het bedrijf beperkt zich niet tot het zo hier en daar neerzetten
van een houten speeltoestel, maar ontwerpt speelplekken die
passen in de bestaande structuur en bij het reeds aanwezige
groen. Dat betekent dat er geen bomen gekapt zullen worden,
dat er rekening gehouden wordt met dieren die in het gebied
leven, dat de speelplekken voor jonge kinderen in de cirkels van
heggen blijven en dat bewoners die hun balkon op de begane
grond hebben daar ook rustig zullen kunnen zitten. Het gemaakte ontwerp is geïnspireerd op de tekeningen en lijstjes met wensen van de kinderen, zoals ze die hebben gemaakt tijdens een
bijeenkomst in mei 2014. Het hoveniersbedrijf zorgt ervoor dat
alle speelelementen gecertificeerd worden en niet hoger zullen
zijn dan vier meter.
Belang van een natuurlijke kindvriendelijke openbare ruimte
Een natuurlijke kindvriendelijke openbare ruimte heeft ook positieve effecten voor volwassenen, de buurt en de maatschappij.
Groene natuurlijke speelplekken, met bloemen en veel verschillende planten, zijn ook prettig voor volwassenen die in de buurt
wandelen of elkaar willen ontmoeten. In de buurt zorgen goed
ingerichte speelplekken voor meer contacten tussen ouders, betere integratie en sociale samenhang en een prettiger woonomgeving. In grote steden heeft een natuurlijke buitenruimte met goede speelvoorzieningen een positief effect op de prijzen van
koopwoningen. Het trekt jonge gezinnen aan die in de stad willen wonen en het belangrijk vinden dat hun kinderen in een natuurlijke omgeving kunnen spelen dicht bij huis, school en vriendjes. Maatschappelijk gezien zorgen goede natuurspeelplaatsen
voor minder kosten in de gezondheidszorg, doordat kinderen
meer buiten spelen en meer bewegen (obesitas, diabetes) en in
de geestelijke gezondheidszorg doordat kinderen minder last
hebben van depressies, angststoornissen en concentratie en
aandachtsproblemen.
NATUUR

Bij Natuur horen:
natuurlijke paadjes en plekjes,
Ontdekken,
heuvels en dalen, bruggetjes,
luisteren, zien,ruiken,
water, wilde bloemen,
voelen, proeven
dieren en insecten
bestuderen
en eetbare planten.
RUST
Bij Rust horen;
beschutte plekken,
nisjes, ruimten met
wanden van b.v.
struiken, hutten,
natuurlijke zitplekken.

Zitten, rusten,
praten, samen eten,
andere ontmoeten
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• Het groen moet in de hele wijk dezelfde stijl en uitstraling
houden.

• De cirkels van heggen horen bij de architectuur van de wijk
en worden opgenomen in het ontwerp.

• De oranje en blauwe stoeltjes, krijgen (als ze verplaatst
kunnen worden) een nieuwe plek in het ontwerp.

• Speeltoestellen die nog goed zijn worden hergebruikt.
• De doorgaande lijn van speelelementen, zoals die oorspron-

kelijk is aangelegd in de wijk, proberen we zoveel mogelijk
te behouden.
• Het groen krijgt een natuurlijker uitstraling, wordt verrijkt met
een diversiteit aan bloemen, planten en bomen met eetbare
vruchten, de na de renovatie teruggeplaatste struiken worden
in het ontwerp opgenomen.
• De speelelementen worden met elkaar verbonden door
loop- en speelroutes.
• Waar mogelijk worden scholen, het kinderdagverblijf en andere voorzieningen betrokken bij het ontwerp en de aanleg.
• De afdelingen Groen en Openbare ruimte van Stadsdeel
Noord zijn nauw betrokken bij het ontwerp, de aanleg en
het onderhoud van de speelplekken, waar nodig wordt
gezocht naar ondersteuning van bewoners of b.v. het Groen
College.
• Het stadsdeel geeft als eigenaar van de grond, de uiteindelijk toestemming en opdracht voor de aanleg.
• Het geld dat nodig is voor de aanleg, wordt aangevraagd
in de vorm van subsidies en fondsen.
Tekst: Hanneke Teunisse
Ontwerp: De Twee Heren

Uitgangspunten in het Plan Van Gool
• De natuurspeelplaatsen worden onderdeel van de openbare
ruimte

• Draagvlak voor het plan onder de bewoners van de
omringende flats
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• Bewoners en kinderen krijgen inspraak in het ontwerp
• Het ontwerp moet gebaseerd zijn op de wijk, het groen en
de reeds aanwezige structuur van woningen, fiets- en
wandelpaden, en hondenuitlaatplekken etc.
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Tussen winkelen en thuis

Jeu-de-Boules-BAan

Breedveld

Op 25 juni j.l. werd het kunstwerk van Tajiri in de schijnwerpers gezet. Samen met bewoners van Plan Van Gool en
de mensen achter ‘Grote Plein’ werd het kunstwerk van Tajiri
- ook wel bekend als het ‘Witte Monument’- weer tot een
plek van ontmoeting gemaakt.

Toen

&nu
Jeu-de-b ulesbaan is weer pen

t

S.G. Tajiriplein

Buikslotermeer

t

t Bubbels kwamen uit het ingepakte
urinoir. Ook met een tablet zit je goed
Archieffoto’s: Wubbo de Jong

t Leden van de pétanque-club ‘Het Breed’ op de trappen van het Tajiri-monument, ± 1980

t

Er was ook muziek
Bij Amal (SKPVG) kon je
een henna-tattoo laten maken
t

Donica Buisman van ‘Grote Plein’ en Jurgen Hogendoorn
(bewoner Plan Van Gool) openen de middag

Op woensdagmiddag 22 juni hebben
bewoners van Het Breed de Jeu-de-boulesbaan schoongeveegd. Op zaterdagmiddag
25 juni werd daar voor het eerst na jaren
weer gespeeld. Een competitie ligt in het
verschiet. Als je zin hebt om mee te doen
meld je dan aan bij Het Breedschap
www.hetbreedschap.nl/
Jesse deed fanatiek mee

Toen

Bezoekers luisteren naar Jurgen Hogendoorn’s verhaal over Tajiri t De leden van Amsterdams Andalusisch Orkest voor hun optreden

t
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B r e e d n

i

e u w s

is een onafhankelijk kwartaalblad
en is bedoeld voor bewoners en
alle anderen die met Het Breed /
Plan Van Gool te maken hebben
Redactie: Marianne Boeije; vormgeving, teksten en fotografie; Marianne van der Veen: teksten en eindredactie
Verder werkten mee: Ymere, Eigen Haard, Stadsdeel Noord en boekhandel van der Plas
Teksten en foto’s: Ellen Kleverlaan op
Eerste bewoners
Rob Oosterloo: Einde in zicht
Bewonersbegeleiders Fatma & Mike
Verhuizer Jan Willem van Vliet
Youssef El Goul, Van der Ley
Frank Witzen, Bewonersvereniging
Adopteer een plantenbak
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Voor het insturen van kopij, foto’s, ideëen en melden van
activiteiten: breednieuws@gmail.com

www.breednieuws.nl

Sociaal loket
020-6376376
sociaalloket@amsterdam.nl

Op de buurtpagina van Buikslotermeer
staan nieuws uit uw buurt, contactpersonen,
bewonersbrieven en handige links.
Ga naar www.amsterdam.nl/buikslotermeer

Voor huisvuil zijn de regels dat die in de ondergrondse container moet worden gedaan en niet ernaast gezet.
Iedere bewoner heeft hiervoor een pasje ontvangen.
Mocht de container vol zijn dan kunt u ook bij een andere
container in Noord terecht.
Als de pas verloren is, is die makkelijk aan te vragen op de
site van het stadsdeel Amsterdam-Noord of aan het loket in
het stadsdeelkantoor. Overtredingen kunt u te melden op
telefoonnummer 14020, www.amsterdam.nl/afval

Ophaal grofvuil voor Het Breed
iedere 3e vrijdag van de maand: 15 juli,
19 augustus, 16 september, 21 oktober,
18 november en 16 december 2016
Breednieuws

De buurtkamer van Ymere en Eigen Haard
in Plan Van Gool, Het Breed 16, 1025 KD
		 www.ymere.nl
algemeen telefoonnummer: 088 000 8900
Spreekuur: ma, di en wo 9:30-10:00,
do 13:30-14:00 uur tel: 020-6372464
John van Opijnen
Tel: 020 494 60 30 Mob: 06 52518385
gebiedsbeheerder Ymere
j.van.opijnen@ymere.nl
Andrea Wallinga, gebiedsconsulent
Ymere, Tel: 088 000 89 00
a.wallinga@ymere.nl
Louis Wagenaar, gebiedsbeheerder
Ymere, Tel: 020 4946373
l.wagenaar@ymere.nl

		 www.eigenhaard.nl
Spreekuur: ma, di, wo, do 9:00-10:00 uur.
tel: 020-6801368 of 020-6801801

Regina Keeldar, wijkbeheerder/
woonservice Eigenhaard
r.keeldar@eigenhaard.nl
Tel: 0206801377
Elise Brouwer, gebiedsconsulent
Eigen Haard
e.brouwer@eigenhaard.nl
Tel: 0206801591
www.combiwel.nl

Samen Krachtig Plan Van Gool

www.samenkrachtigplanvangool.info
hanneketeunisse@gmail.com

		
www.		 hetbreedschap.nl

Afval
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info
info@hetbreedschap.nl
				facebook/breedschap nl
		 Projectbureau
		 Bovenover 341, Blok E
		 www.hetbreed.nl

facebook.nl/planvangool

twitter@planvangool1
René Brugman politie wijkagent:
rene.brugman@politie.nl
twitter@polPlanvGool

Wat doet Pantar?

Pantar voert in opdracht van gemeenten en het bedrijfsleven
werkzaamheden uit. De werkzaamheden kunnen op uw locatie
verricht worden, maar ook op een
van onze eigen locaties. Wij zijn
specialist in repeterende werkzaamheden en zorgen voor de
continuïteit. Bedrijfsprocessen nemen we volledige of gedeeltelijke
van u over. Uw werk wordt gedaan.
Nauwkeurig en op tijd, zoals afgesproken.
Gekwalificeerde medewerkers
Bij Pantar werken 3.500 mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Met onze begeleiding zijn zij
prima in staat om op uw locatie werkzaamheden uit te voeren. U
heeft altijd gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Ze
krijgen de trainingen en opleidingen die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, hygiëne en basis werknemersvaardigheden.
Bovendien voldoet u, door samen te werken met Pantar, aan de
Participatiewet en social return.
Pantar en Re-integratiebedrijf Amsterdam (DWI) begeleiden in
totaal zo’n 9.500 mensen die gesubsidieerd werken of in het ka-

der van arbeidstoeleiding aan het werk zijn. De
mensen werken binnen de eigen bedrijven van Pantar
of bij de vele externe bedrijven en organisaties via
detachering of op trajectbasis. Gedetacheerden zijn
bijvoorbeeld werkzaam als muziekdocent, suppoost, fietsenmaker, receptionist, verpakker en systeembeheerder. Doel is om zoveel mogelijk mensen
naar regulier werk te laten uitstromen.
Op het kantoor werken ongeveer 200 personen.
Roland Siebe verzorgt hier werkplekonderzoeken
voor zijn collega’s. Dit doet hij ook voor mensen
met een handicap die in het kader van de Wet
Sociale Werkvoorziening zijn gedetacheerd bij
bedrijven of organisaties. ‘We schakelen Health2Work in om speciale bureaustoelen voor ons
kantoorpersoneel te leveren. Ook kopen we bij hen voor gedetacheerde medewerkers bijvoorbeeld stoelen die geschikt zijn voor
verpakkingswerk’, aldus Siebe.
Mensen met een fysieke beperking hebben behoefte aan een
stoel die aangepast is aan hun situatie. ‘We vragen dus om
maatwerk’. Siebe is positief over de manier waarop Health2Work
adviseert. ‘Ze denken op een prettige en functionele manier mee.
Mijn contactpersoon Floris lost problemen vlot op en kan snel
handelen. Er is zeker sprake van een klik.’
Tekst: Website Gemeente Amsterdam
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