
Dag Osdorp, hallo Nieuw-West! 
Dit is het laatste ‘gewone’ Osdorp Journaal. Behalve een speciale koninginnendag editie valt uw vertrouwde 
stadsdeelkrant niet meer in de bus. Osdorp blijft Osdorp, maar is na 1 mei samengevoegd met de stadsde-
len Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart tot het nieuwe stadsdeel Nieuw-West. Op dit moment weten we 
nog niet wat er voor het Osdorp Journaal in de plaats komt, maar vast staat dat de communicatie na 1 mei 
niet stopt. Veel mensen moeten wennen aan het idee dat ze straks in Nieuw-West wonen, of zijn bang voor 
een bepaald verlies van identiteit, die zij als Osdorper voelen. Anderen zien vooral de voordelen van een 
groter stadsdeel en weer anderen maakt het gewoonweg niet uit.   

en gerecreëerd, in een plek waar ook werd gewerkt en 
gewinkeld. Langzaamaan werd Osdorp weer een plek die 
als aantrekkelijk werd gezien door mensen die ruimte 
zochten, en tegelijk in de levendige stad wilden wonen. 
Mooie, grootstedelijke architectuur, de ontwikkeling van 
het Osdorpplein tot een kloppend stadshart, de ontwik-
keling van een deel van de Lutkemeerpolder tot een weids 
recreatiegebied, het grote multifunctionele sportpark 
Ookmeer en straks de nieuwe oever van de Sloterplas, 
met de herintroductie van het stadsstrand, maken Osdorp 
een bijzondere plek met veel mogelijkheden. 

Dat blijft zo, ook in het nieuwe stadsdeel Nieuw-West. 
Met de stadsdelen Slotervaart en Geuzenveld-Slotermeer 
proberen we het samenvoegen van de stadsdelen voor u 
zo veel mogelijk ongemerkt te laten gebeuren. Service-
punten en loketten waar u nu al terecht kunt voor infor-
matie, een paspoort of bouwvergunning blijven na 1 mei 
zitten op dezelfde plek. Het grote stadsdeel Nieuw-West 
biedt nieuwe mogelijkheden. U krijgt er bijna 100.000 
nieuwe buren bij. Met hen en het nieuwe bestuur dat u 
straks gaat kiezen, ontstaat een groot, nieuw stadsdeel dat 
slagvaardiger en efficiënter met de problemen en kansen 
in Nieuw-West aan de slag kan. En waar u met evenveel 
plezier zult wonen, recreëren, werken en winkelen als u 
altijd in Osdorp heeft gedaan. Voor het stadsdeel Osdorp 
en daarmee het Osdorp Journaal is dit een afscheid. Voor 
u als bewoner is dit vooral een nieuw begin: dag stadsdeel 
Osdorp, hallo stadsdeel Nieuw-West! 

Onder andere in dit 
nummer:

Samenvoegen van de 
stadsdelen, waarom 
eigenlijk?
Met minder bestuurders verwacht de 

gemeente dat de stadsdelen sneller 

beslissingen kunnen nemen.  

Met de Wijkaanpak naar 
een betere buurt
Veel van deze buurtinitiatieven hebben 

een financiële bijdrage gekregen.

Gemeenteraadsverkiezingen 
3 maart: u komt toch ook!
Nieuw-West wordt, met 133.000 

inwoners, één van de grotere stadsdelen 

in Amsterdam.

Burenoverlast, hoe ga je 
ermee om? 
Samen met alle betrokken partijen 

probeert de gemeente Amsterdam 

een prettig woonklimaat te creëren.
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De stad verandert, ontwikkelt zich. Zo’n duizend jaar 
geleden was het gebied waar u nu uw auto parkeert en 
boodschappen doet, niet meer dan een veenmoeras. Os-
dorp, eerst nog Oostdorp geheten, was een klein lintdorp 
langs een veenkade. In de jaren vijftig van de vorige eeuw 
verrezen de eerste ‘nieuwbouw’ woningen op deze plek 
als onderdeel van de Westelijk Tuinsteden. Begin jaren 
zestig kwamen er steeds meer laagbouw flats. ‘Moderne’ 
woningen met een zogenaamde ‘badcel’; een enorme luxe 
voor veel mensen die hierheen verhuisden vanuit de oude 
stadswijken. De Westelijk Tuinsteden waren paradijselijk 
voor veel gezinnen die met te veel mensen in de kleine en 
vaak slecht onderhouden woningen in de stad woonden. 
Er was ruimte, kinderen konden er ongestoord spelen en 
in de zomer was er een eigen stadsstrand aan de Sloter-
plas: iets wat nu als heel hip wordt gezien. Pas in 1981 
werd Osdorp, samen met stadsdeel Noord, een van de 
eerste autonome stadsdelen van Amsterdam met een ei-
gen stadsdeelraad en een eigen bestuur. En er was genoeg 
te doen voor de nieuwe bestuurders, want het beeld van 
een groene en paradijselijke buurt maakte langzaam maar 
zeker plaats voor het imago van ‘probleemwijk’. De tijden 
veranderden, de mensen veranderden en daarmee de 
behoeften op het gebied van wonen en recreëren. 
Deze veranderingen van behoeften en bevolkingssa-
menstelling zijn in Osdorp altijd omgezet in kansen. Er 
werd gebouwd, uitgebreid, Osdorp werd groter en de 
bevolkingssamenstelling meer divers, Osdorp veran-
derde van een plek waar voornamelijk werd gewoond 
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Samenvoegen van de stadsdelen, waarom eigenlijk?

Met de Wijkaanpak naar een betere buurt
Als beste getest: 
Stadsdeel Osdorp 
heeft de kortste 
wachttijden!

Groot en sterk 
De gemeente Amsterdam denkt dat 7 gro-
te, sterke stadsdelen beter functioneren: 
grotere stadsdelen hebben meer kracht om 
de opgedragen taken uit te voeren. 
Door het samengaan verdwijnen een 
aantal deelraden en besturen. Met minder 
bestuurders verwacht de gemeente dat de 
stadsdelen sneller beslissingen kunnen 
nemen, waardoor de daadkracht van de 
stadsdelen groter wordt. 
Ook denkt de gemeente dat de samenwer-
king tussen de centrale stad en de stads-
delen kan verbeteren als er 7 stadsdelen 
zijn in plaats van 14. Er komt een betere 
taakverdeling tussen de stadsdelen en de 
centrale stad en de nadruk komt te lig-
gen op investeren in buurtgericht werken 

Het doel van de Wijkaanpak is alle wijken op een bepaald 
niveau te brengen, op het Normaal Amsterdams Peil 
(NAP). Er wordt vooral gekeken naar wat een buurt nodig 
heeft om de leefbaarheid te verbeteren. Dit doen we door 
middel van een Buurtuitvoeringsplan (BUP) en bewo-
nersinitiatieven, die Osdorpse bewoners kunnen indie-
nen om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren. In het 
kader van de Wijkaanpak is geld beschikbaar voor zowel 
het Buurtuitvoeringsplan als voor bewonersinitiatieven. 
Hieronder vindt u een aantal van dit soort initiatieven van 
de Wijkaanpak. 

Bijeenkomst voor buurtinitiatiefnemers geslaagd!
In 2009 hebben tientallen bewoners zich bij stadsdeel 
Osdorp of het Steunpunt Wonen gemeld met een buur-
tiniti-atief. Veel van deze buurtinitiatieven hebben een 
financiële bijdrage gekregen. Het ging om uiteenlopende 
ideeën, van uitstapjes met kinderen tot de aanleg van een 
moestuin. Een deel van die projecten is al uitgevoerd en 
andere moeten nog starten. Wat ze allemaal met elkaar 
gemeen hebben, is dat de drijvende kracht erachter een 
bewoner van Osdorp is. Daarom wilde het stadsdeel 
deze groep betrokken bewoners in het zonnetje zetten. 
De initiatiefnemers werden zaterdag 30 januari 2010 
ontvangen in multifunctioneel centrum De Serre, waar ze 
eerst een presentatie kregen van verschillende projecten. 
Ook werden enkele projecten toegelicht door de mensen 
zelf. Stadsdeelvoorzitter Marjo Teuling sprak lovende 
woorden tot de betrokken bewoners, omdat ze een grote 
bijdrage leveren aan de verbetering van hun buurt. De 
middag eindigde met een gezellige high tea, waar veel 
ideeën werden uitgewisseld. 
 
De Wilde Reis Tijgers
Met de slogan Beleef een buurt avontuur: Boek een reis bij 
De Wilde Reis tijgers! konden bewoners uit de Wilde-
man- en Blomwijckerbuurt iedere woensdag en zaterdag 
in de maand december tussen 14.00 en 17.00 uur in Ga-
rage Notweg op een verrassende manier hun eigen buurt 
ontdekken. Bewoners kregen de mogelijkheid om bij De 
Wilde Reis Tijgers verschillende buurtreisjes te boeken, 
die door de kinderen uit de Wildeman- en Blomwijcker-
buurt waren opgezet. Horen, zien, proeven of voelen, 
welke reis bewoners ook kozen: zo hadden ze de wijk nog 
nooit ervaren! De kinderen uit de buurt hebben er maan-
den hard aan gewerkt en het resultaat was heel bijzonder. 
Het reisbureau De Wilde Reis Tijgers in Garage Notweg 

en burgerparticipatie. Uiteindelijk denkt 
de gemeente de dienstverlening naar de 
burgers te kunnen verbeteren door de 
stadsdelen samen te voegen.

De samenvoeging van de stadsdelen is een 
grote, ingewikkelde operatie, die in korte 
tijd uitgevoerd moet worden. U kunt er 
last van hebben dat sommige dingen nog 
niet meteen goed gaan in de nieuwe orga-
nisatie. Maar er wordt heel hard gewerkt 
om de dienstverlening in de overgang naar 
Nieuw-West zo goed mogelijk op peil te 
houden. U hoeft niet verder te reizen voor 
de diensten van het stadsdeel, want we 
blijven gewoon open. We zien u graag in 
ons ‘voormalige’ stadsdeelkantoor! 

werd mede mogelijk gemaakt door Onaida, Emine, Ka-
outar, Yesim, Janelle, Anouar, Ihsane, Naoufal, Firdaouss, 
Dalal, Ivana, Sabrina, Cheyenne en Soufian.

Voorjaarsmarkt Wildemanbuurt
Op zaterdag 27 februari 2010 is er een voorjaarsmarkt 
in de Wildemanbuurt. Er zijn kraampjes en er is ook 
een ijsbaan waar iedereen op kan komen schaatsen! Het 
idee is van een bewoner Margriet Bosch, die samen met 
Dariusz Zurek van woningbouwcorporatie Stadgenoot en 
Gea Sinclair van stichting Kan wél! namens het stadsdeel 
aan de slag is gegaan met de voorbereidingen. Dus kom 
allemaal langs tussen 11.00 en 21.00 uur op Veldzicht en 
laat je verrassen!  

Voor u als bewoners van Osdorp heeft het samengaan van de stadsdelen en het 
opgaan van Osdorp in Nieuw-West in de praktijk niet zo veel gevolgen. En toch 
is het een ingrijpende verandering, gevoelsmatig, en vooral ook op bestuurlijk 
niveau. Maar waarom heeft de gemeente eigenlijk besloten tot deze ingrijpende 
verandering over te gaan? Wat is uiteindelijk het nut van deze samenvoeging 
van de stadsdelen in Nieuw-West, Oud-West, Zuid en Oost? 

Bepaalde gebieden in Amsterdam blijven achter op sociaal economisch gebied. Amsterdam doet daar iets 
aan. Zij doet dat niet alleen, maar samen met het Rijk, de Provincie, woningbouwcorporaties en bewoners.

Tevreden
Elk jaar laten de Amsterdamse stadsdelen een kwali-
teitsmeting uitvoeren over de dienstverlening aan de 
balies van de stadsdeelkantoren. De resultaten van 
2009 zijn nu bekend, en wat bleek? Stadsdeel Osdorp 
heeft de kortste wachttijden! Ook wordt de dienstver-
lening veel hoger gewaardeerd dan vorig jaar en 
scoort Osdorp op veel andere onderdelen hoger dan 
gemiddeld.

Lekker snel
Stadsdeel Osdorp komt als beste uit de test als het 
gaat om de wachttijden! Bijna 90% van de bezoekers 
werd binnen vijftien minuten geholpen en maar liefst 
70% zelfs binnen 5 minuten, tegen een gemiddelde 
van 45% in de overige stadsdelen. De gemiddelde 
wachttijd in Amsterdam was in 2009 11,2 minuten, 
maar in stadsdeel Osdorp was de gemiddelde wacht-
tijd 6,8 minuten.

Van goed naar beter
In het onderzoek werd niet alleen gekeken naar de 
wachttijd, maar ook naar de service. De ondervraag-
den gaven stadsdeel Osdorp een 8,3 voor deskundig-
heid en voor duidelijkheid van de informatie. Het 
gemiddelde in Amsterdam ligt op een 8,1. Ook de 
vriendelijkheid en het inlevingsvermogen van de 
medewerker werd hoog gewaardeerd: de burger gaf 
de medewerker hiervoor een 8,3 en een 8,2, tegen 
respectievelijk een 7,7 en een 7,5 vorig jaar.

Trots
Stadsdeelvoorzitter Marjo Teuling is blij met de resul-
taten en trots op de medewerkers: “Wij vinden het 
heel belangrijk dat bewoners goed worden geholpen. 
Dat zie je terug in de aanpak van ons team 
Burgerzaken: altijd vriendelijk, efficiënt en deskundig. 
Uit dit onderzoek blijkt dat bewoners nu echt profite-
ren van onze aandacht voor kwaliteit en service.”  
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Osdorp doet het!

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart: u komt toch ook!

De zeven verschillende posters vragen aandacht voor 
handelingen, die een schone buurt tot gevolg hebben. 
Handelingen van bewoners én handelingen van mede-
werkers van het stadsdeel, zoals het Cleanteam en de 
straatveegploeg. “Met elkaar moeten we ervoor zorgen 
dat ons afval op de goede manier uit Osdorp verdwijnt”, 
zegt wethouder Teuling. “Afval hoort niet op straat te 
slingeren. We moeten dat voorkomen én opruimen. En 
dat is niet alleen een taak van het stadsdeel. Iedereen die 

Gemeente Amsterdam heeft op 10 juni 
2009 besloten om een aantal stadsdelen 
samen te voegen. We gaan van 14 naar 
zeven stadsdelen. Hierdoor worden de 
stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, 
Osdorp en Slotervaart samengevoegd 
tot stadsdeel Nieuw-West. Op 3 maart 
aanstaande worden de verkiezingen voor 
de gemeenteraad en deelraad Nieuw-West 
gehouden. U stemt op 3 maart dus niet 
meer voor Osdorp, maar voor stadsdeel 
Nieuw-West. Op 1 mei 2010, na de ver-
kiezingen en het vormen van de nieuwe 
deelraad, wordt de nieuwe stadsdeelorga-
nisatie Nieuw-West ingesteld.

Nieuw-West wordt, met 133.000 inwo-
ners, één van de grotere stadsdelen in 
Amsterdam. De nieuwe deelraad krijgt 29 
leden en vergadert voorlopig in het huidi-
ge stadsdeelkantoor van Slotervaart. Voor 
u verandert er de komende tijd weinig. 
Zodra de bereikbaarheid van het stadsdeel 
wel wijzigt, informeren wij u hier over. 

Kies voor Nieuw-West
Mag u stemmen? Dan kunt u stemmen op 
uw kandidaat voor de gemeenteraad en de 

in Osdorp woont of werkt heeft daarin een verantwoor-
delijkheid.”

Verspreiding 
De miniposters worden de komende week verspreid. 
Wilt u een of meerdere posters uit de serie hebben om 
voor uw raam te hangen? U kunt ze gratis ophalen bij het 
stadsdeelkantoor, Osdorpplein 1000. Downloaden kan 
ook: www.osdorp.amsterdam.nl  

deelraad. Er zijn veel redenen om te gaan 
stemmen. De belangrijkste is dat u door te 
stemmen meebepaalt hoe uw gemeente en 
stadsdeel er uit komt te zien. Verkiezingen 
zijn het moment dat iedere burger, in alle 
gelijkheid, zijn of haar stem kan laten ho-
ren. In Nieuw-West moeten de komende 
jaren behoorlijk wat politieke beslissingen 
worden genomen. Bijvoorbeeld hoe we 
omgaan met betaald parkeren, de inrich-
ting van het Sloterpark en de verbetering 
van het onderwijs. Belangrijke thema’s die 
over enkele jaren invloed hebben op uw 
leven. Daarom is het belangrijk dat veel 
mensen op 3 maart gaan stemmen. 
U komt toch ook? 

Verkiezingen: 
waar moet u aan denken?
 Neem uw stempassen mee. Deze krijgt 

u half februari in de bus.
 Neem uw identiteitsbewijs mee. Zonder 

mag u niet stemmen.
 U mag stemmen in elk stemlokaal in 

Nieuw-West
 Er mag niemand met u mee het stem-

hokje in. U mag namelijk niet worden 
geholpen bij het stemmen. 

Om iedereen in Osdorp te laten weten dat een schone buurt een taak én zaak van iedereen is, heeft het 
stadsdeel een serie miniposters laten maken. Het motto van de posters is: Osdorp doet het… Het spreekt 
bewoners aan op hun verantwoordelijkheid om de buurt schoon te houden. Wethouder Marjo Teuling hing 
de eerste posters op.

“Wat een ongezellige buurt”, dat dacht Leo Berger (74) toen hij voor het eerst 
door Osdorp reed, meer dan veertig jaar geleden. Maar na een paar maanden 
in zijn nieuwe Osdorpse woning was hij helemaal om en wilde niet meer weg. Al 
zijn vrije tijd stak hij in het organiseren van leuke evenementen, feesten en 
bijeenkomsten voor de buurt. Want gezelligheid moet je zelf maken. 

Bijzondere bewoner: Leo Berger

kunnen draaien, en zo ben ik niet. Ik ga 
recht op de man af. Het Wijkorgaan bleef 
bestaan, maar er veranderde veel en dat 
was ergens wel jammer. We moesten 
voortaan toestemming vragen aan de raad 
om dingen te kunnen organiseren, de sub-
sidies werden minder. Maar de raad had 
ook veel voordelen. Je hoefde voor je ver-
gunningen niet meer naar de stad, er werd 
veel gebouwd en veel verbeterd. Het 
Wijkorgaan bleef bestaan en ik ben er 
altijd actief in gebleven, tot het twee jaar 

“In ’68 was er nog geen stadsdeelraad, 
maar er was wel het Wijkorgaan. Ik las 
in de Westerpost dat ze iemand zoch-
ten voor de cultuurcommissie, en daar 
heb ik op gereageerd. We organiseer-
den van alles, cabaret, muziek, tentoon-
stellingen, noem maar op. Elk jaar 
kwam het Filharmonisch orkest in de 
kerk De Opgang en we hebben in de 
jaren zeventig ook een keer Earth, Wind 
and Fire in de Pauluskerk kerk gehad. 
Daar kwamen zeker duizend man op af. 
Ik werd gevraagd door de winkeliers-
vereniging van Osdorp Centrum om 
dingen voor hen te organiseren, dus 
daar ben ik toen ook in gerold. 
Braderieën, Sinterklaasintocht, allerlei 
leuke dingen voor gedaan.
Er was toen nog weinig, we organiseer-
den alles in de kerken. Later kwam het 
‘zes miljoen project’ waarbij het 
Wijkorgaan samen met de bewoners 

zes miljoen gulden kon besteden aan de 
leefbaarheid van de buurt. Daarvan is De 
Meervaart gebouwd, het gezondheidscen-
trum, EHBO gebouw de Ossejan en ande-
re, kleinere projecten. Met De Meervaart 
hadden we een centrum waar we weer van 
alles konden doen. Ik werkte fulltime bij 
de Dienst Woningbeheer. Al mijn vrije tijd 
zat in het organiseren voor het wijkorgaan, 
de winkeliersvereniging en andere vereni-
gingen. Maar het was fantastisch. Als ik nu 
nog met de Sinterklaasintocht bijvoor-
beeld blije kindergezichten zie, de fanfare 
die speelt, het is echt feest, dan rollen de 
tranen bijna over mijn wangen, zo mooi 
vind ik dat. 

In ’81 kwam de deelraad en ongeveer 60% 
van de mensen van het Wijkorgaan gingen 
hierin op, of in het bestuur. Ik niet, want ik 
wilde niet in de politiek. Ik ben een organi-
sator, geen politicus. Een politicus moet 

geleden werd opgeheven. Ik organiseer 
nog steeds de 4 mei dodenherdenking 
en help nog met organiseren van ande-
re evenementen. Osdorp is door de 
jaren heen veranderd, maar vooral ten 
goede. Het is voor mij een hele fijne, 
mooie tuinstad, ik woon hier heel geluk-
kig. Ik weet niet hoe het gaat worden 
als het stadsdeel straks zo groot wordt, 
maar ik blijf in ieder geval meedoen en 
meedenken, dat is mijn lust en mijn 
leven.” 

Weet u nog niet op wie u wil 
stemmen?
 Kijk op www.nieuwwest.amsterdam.nl 

voor de partijen en de kandidatenlijsten.
 Lees de Verkiezingskrant die u half 

februari in de bus krijgt.
 Kom naar het Verkiezingsfestival op 
 27 februari in De Meervaart.
 Vul de stemwijzer in via 
 www.stemwijzer.nl. 

Het verkiezingsfestival
Als u mee wilt maken hoe leuk politiek 
kan zijn, kom dan op zaterdag 27 februari 
van 13.00 tot 17.30 uur naar het Verkie-
zingsfestival in De Meervaart. Voor als:

 u nog niet weet op wie u wil stemmen
 u de kandidaten eens in levende lijve wil 

ontmoeten
 u gewoon een hele leuke middag wil 

hebben
 u muziek, sport, spel en debat zoekt

Kijk voor meer informatie over het 
Verkiezingsfestival op 
www.nieuwwest.amsterdam.nl. 

Zaterdag 27 februari  Theater de Meervaart in Osdorp  13.00 - 17.30 uur
Vanaf Plein ’40 - ’45, het August Allebéplein en het Sierplein rijden gratis pendelbusjes naar het festival

Het Verkiezingsfestival

Politiek saai?! Helemaal niet. 
Als u mee wilt maken hoe leuk 
politiek kan zijn, kom dan naar 
het Verkiezingsfestival.

Nieuw-West kiest.
U toch ook?

3 MAART
VERKIEZINGEN

www.nieuwwest.amsterdam.nl

Fatima Sabah

Ik stem op 3 maar

t

Doe mee aan de 
stickerspaaractie

Uitslagenavond 
De uitslagen presenteren we woensdag 3 
maart ’s avonds tijdens de uitslagenavond 
in De Meervaart. Een spannende avond: 
wie zijn de winnaars en wie de verliezers? 
En wat betekent dat voor de start van het 
nieuwe stadsdeel Nieuw-West? De uitsla-
genavond start om 21.30 uur en gaat door 
tot de late uurtjes. Iedereen is welkom.
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  Nu...

Amsterdam zorgt ervoor

 ...Straks

Het Loket Zorg en Samenleven en Meldpunt Zorg en Overlast 

gaan samenwonen op een nieuw adres!

Loket Zorg en Samenleven
Het loket is een laagdrempelige plek waar u terecht kunt 
voor informatie en advies. Hebt u hulp nodig bij het huis-
houden, vragen over vervoersvoorzieningen of wilt u een 
persoonsgebonden budget aanvragen, kunt u bij het loket 
terecht. Dat geldt voor al uw vragen op het gebied van:
• wonen
• zorg en mantelzorg
• welzijn
• dienstverlening
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Openingstijden Loket Zorg en Samenleven
balie (zonder afspraak):
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 15.00 uur
telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur
telefoon 020 518 0408
email loketzorgensamenleven@osdorp.amsterdam.nl

Meldpunt Zorg en Overlast
U kunt zich wenden tot het meldpunt indien u:
1. ernstige en voortdurende overlast ondervindt van lawaai,  
 stank, vervuiling, intimidatie en agressie in huis, tuin of  
 op de trap;
2. bezorgd bent over buurtbewoners die mogelijk hulp  
 nodig hebben, maar deze (nog) niet of onvoldoende   
 krijgen.

Openingstijden Meldpunt Zorg en Overlast
balie (zonder afspraak):
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 15.00 uur
telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur
telefoon 020 518 0685
email mezo@osdorp.amsterdam.nl

Het Loket Zorg en Samenleven en het Meldpunt Zorg en Overlast gaan: verhuizen!
Vanaf 1 maart 2010 bent u welkom op het nieuwe adres: Van Suchtelen van de Haarestraat 14 - 16  1068 GV Amsterdam 
(hoek Osdorpplein, naast het Ondernemershuis en de Stadsbank van Lening)

Wij zijn er voor u!
In de week van 1 tot en met 5 maart kunt u vrijblijvend inlopen. De medewerkers heten u van harte welkom en er staat  
koffie en iets lekkers klaar!

  Nu...

Amsterdam zorgt ervoor

 ...Straks

Het Loket Zorg en Samenleven en Meldpunt Zorg en Overlast 

gaan samenwonen op een nieuw adres!
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Wat vindt u er van?
In de maand januari heeft u in de 
gangen van het stadsdeelkantoor 
de fototentoonstelling met het the-
ma ‘Wat is Osdorp voor u’ kunnen 
bewonderen, met mooie, bijzondere 
foto’s van Osdorp, gemaakt door 
bewoners. Wij vroegen een aantal 
bewoners dit niet in beeld, maar 
in woord uit te drukken: 
Wat is Osdorp voor u?

Monique van 
Berkel, 42
Osdorp is alles 
voor mij. Ik ben hier 
geboren en woon 
hier al 42 jaar. Ik heb 
er moeite mee dat 

het in Nieuw-West verandert. Het was 
voor mij echt een dorp, je kon overal 
heen lopen. Dat kan nu niet meer. Zo 
verdwijnen er steeds meer dingen uit 
het verleden. Dat de naam van het 
stadsdeel verandert, vind ik heftig.

Yvonne Spruit, 54
Osdorp is mijn werk 
en mijn leven. Ik was 
achttien toen ik hier 
kwam wonen , mijn 
kinderen zijn hier 
allemaal geboren en 

wonen hier nog steeds. Het is jammer 
dat het met Nieuw-West zo massaal 
wordt, voor mijn gevoel heeft Osdorp 
een eigen identiteit. Als ik met lijn 17 
vanuit de stad hier bij het Osdorpplein 
aankom dan heb ik echt het gevoel 
van “Pffff, ik ben thuis”. 

Patrick Struik, 31
Ik vind het een fijne 
omgeving, het is 
praktisch om hier te 
wonen, alles is bin-
nen handbereik. Je 
hoort verschillende 

verhalen, maar waar ik woon is het 
goed. Ik kan het met iedereen goed 
vinden. Dat het nu Nieuw-West wordt, 
vind ik niet erg. Ik woon hier al heel 
mijn leven en heb al zo veel zien veran-
deren. Dit hoort er ook bij. Bij Nieuw-
West heb ik ook een positief gevoel, 
het is de beste plek om te wonen in 
Amsterdam.

Burenoverlast, hoe ga je ermee om? 
In Amsterdam wonen de mensen dicht op 
elkaar. Over het algemeen levert dat geen 
problemen op, maar soms gaat het niet 
goed, en is er sprake van burenoverlast. 
Samen met alle betrokken partijen pro-
beert de gemeente Amsterdam een prettig 
woonklimaat te creëren voor alle Amster-
dammers. Hier volgen een aantal tips die u 
kunnen helpen. 

Voorkomen van overlast
Er zijn een aantal kleine dingen waar u op 
kunt letten om overlast te beperken. Als 
u een feestje geeft, laat het dan weten aan 
uw buren of nodig ze uit. Als u van mu-
ziek houdt, zorg dan dat uw muziekboxen 
op rubberen doppen staan of gebruik een 
koptelefoon. Klussen kan veel lawaai ma-
ken, begin daarom niet te vroeg en eindig 

niet te laat. Maar het allerbelangrijkste is: 
leer uw buren kennen. Houdt rekening 
met elkaar en werk aan een goede ver-
standhouding. 

Ervaren van overlast
Het kan erg vervelend zijn als u overlast 
ervaart. Het beste is om de persoon, die 
de overlast veroorzaakt, aan te spreken. 
Spaar uw ergernissen niet op, maar ga op 
een rustige manier met elkaar in gesprek. 
Probeer samen naar oplossingen te zoe-
ken. Als uw buurman bijvoorbeeld een 
muziekinstrument bespeelt, dan kunt u 
samen een tijdstip bepalen waarop hij kan 
spelen zonder dat u er last van hebt. 

Als praten niet helpt
Vaak blijkt dat de meeste burenoverlast 
door goede communicatie tussen bewo-
ners onderling zich vanzelf oplost. Maar 
als praten niet helpt, zijn er verschillende 
stappen mogelijk. Als u een woning huurt 
bij een woningcoöperatie, kunt u met hen 
contact opnemen. Als u een particuliere 
huurwoning, een huurwoning bij een wo-
ningcoöperatie of koopwoning heeft, kunt 
u gebruik maken van Buurtbemiddeling. 

Buurtbemiddeling in Amsterdam
Sinds enige tijd kunt u bij ruzie een beroep 
doen op buurtbemiddeling. De stichting 
Beterburen wil mensen in staat stellen zelf 
conflicten in hun omgeving op te lossen. 
Deze bemiddeling is gratis. De stichting 
Beterburen werkt samen met gemeente 
Amsterdam en de Regiopolitie Amster-
dam-Amstelland om buurtbemiddeling in 
heel Amsterdam mogelijk te maken. Als 
u gebruik wilt maken van buurtbemidde-
ling, kunt u bellen met telefoonnummer: 
020 689 1859. Voor meer informatie kunt 
u terecht op de website: 
www.beterburen.nl.

Naast buurtbemiddeling kunt u ook 
contact opnemen met het Meldpunt Zorg 
en Overlast. Deze is in stadsdeel Osdorp 
bereikbaar van dinsdag tot en met don-
derdag, telefoonnummer: 020 518 0685, 
e-mail: mezo@osdorp.amsterdam.nl. 

Mooie woorden in De Aker
Start tweede BuurtWeb in Osdorp

Onder het motto ‘woorden versprei-
den, ideeën verzamelen’ verschijnen 
acht woorden vol positieve kracht 
op verschillende plaatsen in De Aker. 
Sinds januari staan op de Eurokade 
neon woordlichtkastjes op acht ven-
sterbanken met daarop de woorden 

 
 

Die woorden staan daar niet zomaar te 
stralen, maar doen goed werk voor De 
Aker!

Woordkunst
Projectleiders Saskia Hoogendoorn en 
Martijn Wijnands vertellen vol enthou-
siasme over het woordkunstproject, 
dat de start is van BuurtWeb De Aker: 

“Deze bijzondere lichtpunten laten direct 
goede energie door de buurt stromen 
en dienen als inspiratiebron voor nieuwe 
ideeën die het woonplezier vergroten. 
Wie meedoet aan het project, sluit zich 
aan bij BuurtWeb De Aker, een nieuw 
netwerk van mensen die een positieve 
bijdrage willen leveren aan hun buurt 
door het ontwikkelen en realiseren van 
eigen ideeën.”

Prachtige ideeën 
BuurtWeb De Aker is een initiatief van 
stadsdeel Osdorp en heeft als doel men-
sen te stimuleren om hun ideeën voor de 
buurt in praktijk te brengen. Bewoners 
weten immers als geen ander wat er 
nodig is in hun buurt om zich (nog meer) 
thuis te voelen. BuurtWeb De Aker start 
naar aanleiding van de succesvolle resul-

taten van BuurtWeb Meer en Oever. 
Oprichting van dit eerste BuurtWeb in 
Osdorp in november 2007, leidde tot 
uitvoering van prachtige ideeën van 
bewoners voor de buurt, zoals een 
regelmatig verschijnende nieuwsbrief, 
kinderkunstproject ‘Dieren in en om 
de Sloterplas’ en de RommelRuimRun.

Wilt u zich aansluiten bij BuurtWeb 
De Aker en/of heeft u een idee 
voor de buurt? Neem dan contact 
op met 

Saskia Hoogendoorn: 
06 1491 4325 / saskia@stellig.com.

samen, geluk, lach, mooi, 
buiten, vrolijk, hoop & liefde.


