
24|07|12Jaargang 2, 
nummer 30

Fotowedstrijd
Dertig jaar stadsdeelpolitici gezien door de ogen van de Noorderling

Evenementen

De deelraad organiseert samen 
met het Historisch Centrum 
Amsterdam-Noord een fotowed-
strijd met als thema: ‘Dertig jaar 
stadsdeelpolitici gezien door 
de ogen van de bewoners van 
Noord’, van 1 december 1981 
tot heden. De mooiste foto’s 
worden tentoongesteld in het 
stadsdeelhuis. 

Vanaf 1 augustus tot 1 oktober 
kunt u uw persoonlijke kiekjes 
inleveren bij de raadsgriffie in het 
stadsdeelhuis. Dit kan per mail 
(max. 2 MB per foto en 10 MB per 
mail) of per post (op papier of 
CD): raadsgriffie@noord.amster-
dam.nl of Postbus 37608, 1030 BB, 
Amsterdam. Voor vragen kunt u 

bellen met: 020 634 9924.

Foto’s uit uw schoenendoos
Wie kent ze niet, de foto’s in de 
krant van het slaan van de eerste 
paal door een portefeuillehouder. 
Wij zijn voor deze wedstrijd niet 
geïnteresseerd in persfoto’s, maar 
in úw foto’s uit het fotoalbum of de 
schoenendoos. Schrijft u er vooral 
bij wanneer en ter gelegenheid 
waarvan de stadsdeelpolitici door 
u op de gevoelige plaat zijn vast-
gelegd. 

Winnaars
Een vakjury beoordeelt alle inge-
stuurde foto’s. De inzenders van 
de drie beste foto’s krijgen een 
afdruk van hun winnende foto op 

canvas, gespannen op een spie-
raam en de mooiste foto’s worden 
tentoongesteld in het stadsdeel-
huis. 

Collectie HCAN
Verder kunnen foto’s die interes-
sant zijn voor de geschiedenis van 
ons stadsdeel met uw toestem-
ming als scan of digitaal bestand 
worden toegevoegd aan de col-
lectie van het Historisch Centrum 
Amsterdam-Noord. Daarvoor is het 
wel nodig de foto’s te voorzien van 
een datum en korte beschrijving.

Pak uw kans. Zorg dat uw beeld van 
de noordse politici wordt getoond 
aan de wereld en bewaard blijft 
voor volgende generaties.

N 52°23.908’ E 4°54.006’ 
Het nieuwe Amsterdam City Camp

Voor  l eken :  N  52°23 .908 ’  E 
4°54.006’ zijn de GPS-coördinaten 
die de échte camperfans naar de 
Papaverweg 55  lokken. Sinds 1 juli 
is op steenworp van het centrum 
Amsterdam City Camp gevestigd. 
Daarmee is het aantal camper-
plekken in Amsterdam in één klap 
verzesvoudigd. Mooi: de echte 
camperfan gaat liever niet naar de 
gewone camping.

Eigenaar Raoul van Oosterwijck 
heeft hart voor de zaak. Is het voor 
hem niet bezwaarlijk dat hij er zeven 
dagen, 24 uur moet zijn?  “Welnee, 
eten kopen kan ook ’s avonds.”  Tot 
nu toe heeft hij de beste ervaringen 
met een Spaanse familie, al was de 
conversatie beperkt tot wat handen-
en-voetenwerk: “Maar we begrepen 
elkaar uitstekend want binnen een 
paar uur kreeg ik op de lege plek-
ken nog drie Spaanse campers erbij. 

Nu al zijn veel nationaliteiten blij dat 
ze op korte afstand van het centrum 
een veilige plek vinden “

Het terrein is 24 uur bemand en is 
omgeven door een hekwerk dat ‘s 
avonds wordt afgesloten. Een warme 
douche hoort erbij, schone toiletten 
en de stroomvoorziening worden 
gratis aangeboden. Dus, op naar  
N 52°23.908’ E 4°54.006’ 
www.amsterdamcitycamp.nl 

De nieuwe campercamping in Noord (foto Emiel van Lint)

25 Juli t/m 12 Augustus
Kindertheaterproject > 26 juli
Eigengemaakte voorstelling om 14.00 
uur op NDSM-werf door kinderen van 
10 t/m 13 jaar.
noord.amsterdam.nl/evenementen

Kees & Koos > 8 t/m 12 augustus
Reizend minifestival met theaterac-
tiviteiten, workshops en open podia 
bij kinderboerderij ’t Dierendok, 
Tegenhouderstraat 92. Workshops:  
€ 2, overige: vrijwillige bijdrage
www.keesenkoos.nl

grachtenfestival > 10 t/m 19 aug.
Klassieke muziek op bijzondere 
locaties: o.a. tunnel N/Zlijn, Buik-
slotermeerplein, Museum de Noord, 
HEMA-hoofdkantoor.
www.grachtenfestival.nl

NDsm herleeft > t/m 26 augustus
Op zondagen van 12.00-17.00 uur in 
de loods op de NDSM-werf naast de 
pont, de geschiedenis van de NDSM 
met foto’s, filmbeelden, werkteke-
ningen en verhalen van arbeiders. 
Toegang: gratis
beta.ndsm.nl

1001 Zomersprookjes > t/m 30 aug.
Vakant ieprogramma Noord jes 
Kinderkunst: rondleidingen en work-
shops op verschillende locaties. 
www.noordjeskinderkunst.nl

meer: noord.amsterdam.nl/evene-
menten

Amsterdam.nl
Het blad van de Gemeente Amsterdam

Stadspas 2012

Achterin 
deze krant

Stadspas:
kijk verderop 
in deze krant



2 24 juli 2012

gaat de toekomst van Noord u ook aan het hart?
Denk mee!
Hoe ziet Amsterdam-Noord er 
in de toekomst uit? Dat is aan u! 
Welke dromen, ideeën en ambities 
heeft u voor het stadsdeel? Wij 
horen het graag.  

Op zaterdag 15 september bent u 
van harte uitgenodigd voor de start-
manifestatie in het stadsdeelhuis. 
Dan gaat het project Toekomstvisie 
2030 van start met een middag waar-
in u uw fantasie de vrije loop kunt 
laten gaan. Het stadsdeel legt uit 
wat in het komende jaar nodig is om 
samen een toekomstvisie te maken. 

toekomstvisie 2030
De oude toekomstvisie ‘Panorama 
Noord’ dateert uit 2001. Stads-
deelvoorzitter Rob Post: “Gezien 
de veranderingen waar Amsterdam-

Noord de komende jaren voor staat, 
vindt het stadsdeelbestuur dat het 
tijd is voor een nieuwe blik op de 
toekomst tot 2030. Dat horen we 
graag van u, zodat we samen tot een 
nieuwe visie komen, die inspireert en 
energie geeft.”

Hoe gaan we te werk?
Het is aan u als bewoner of onder-
nemer van Noord om te laten weten 
hoe Noord eruit kan gaan zien in 
de toekomst. Vanaf 15 september 
neemt stadsdeel Noord samen met 
u een jaar de tijd om een toekomst-
visie voor Noord te gaan maken. 
Eerst verzamelt een ‘ophaalteam’ 
alle ideeën, dromen, kansen en 
ambities en zorgt een aparte web-
site ervoor dat u online mee kunt 
denken. Daarna gaan professionals 

aan de slag met het ontwerpen van 
toekomstscenario’s. Hierop kunt u 
vervolgens stemmen. Het scenario 
met de meeste voorkeur wordt aan 
het einde voorgelegd aan het dage-
lijks bestuur van stadsdeel Noord, 
dat daarover besluit. 

Website en twitter
U kunt nu al op allerlei manieren uw 
ideeën over de toekomst van Noord 
kwijt. Twitter naar #TV2030 als u een 
idee heeft, of met anderen hierover 
wilt sparren. Of stuur uw idee via 
de mail naar: toekomstvisie2030@
noord.amsterdam.nl. Wilt u alles 
even rustig nalezen? Dat kan. Houd 
de website noord.amsterdam.nl/toe-
komstvisie in de gaten voor het laat-
ste nieuws.

Op weg naar …. (foto Fieke van Wengerden) 

Jongeren 
informatie Punt 
Noord: werk in 
uitvoering
Jongeren Informatie Punt Noord 
(JIP), voor al je vragen over geld, 
werk, school, wonen, sporten, ge-
zondheid en meer: JIP weet het!

In het najaar opent JIP in de passage 
van het nieuwe ROC-gebouw. We 
werken nu aan de inrichting van onze 
informatiewinkel en aan onze web-
site. Like JIP op Facebook en blijf op 
de hoogte: JIP noord. JIP weet het!

Noord ‘gespot’
meer weten over mensen, ver-
halen en gebeurtenissen uit 
Noord?

Op Noord ‘gespot’ vindt u links 
naar bijzondere online filmpjes, 
en boeiende informatie over 
Amsterdam-Noord.

Bekijk en luister naar wat Noord 
voortbrengt aan artiesten zoals de 
Looney Tunes, Brown Hill, Darryl 
en Zijlstra. Of kijk naar de man die 
spontaan uitbarst in een opera 
op het pleintje bij winkelcentrum 
Buikslotermeerplein. Spectaculaire 
beelden van stuntfietsers en free-
runners en nog veel meer. U ziet 
ze op www.noord.amsterdam.nl/
overhetstadsdeel > Noord ‘gespot’

Hebt u nog meer ideeën of leuke 
links die bijzonder, maar niet 
commercieel zijn? Stuur ze naar 
info@noord.amsterdam.nl.

‘ik word duizelig van alle cirkels’
Dat is de naam van de winnende 
foto van de tienjarige Cesar. Hij 
deed mee aan fotografieworkshop 
die Foam en Ymere o.a. in tuindorp 
Oostzaan organiseerden. Zijn foto 
maakt deel uit van de reizende 
fototentoonstelling ‘Nergens zoals 
hier’ die op 4 augustus opent in 
tuindorp Oostzaan.

Voor dit project deden veel buurtbe-
woners een aantal weken mee aan 
workshops van Fotografiemuseum 
Foam. Met de opgedane kennis foto-
grafeerden zij hun wijk en deelden 
daarmee hun blik op de buurt. Het 
resultaat zijn bijzondere foto’s met 
daarop mensen, prachtige uit- en 
doorkijkjes, plekken waar zij graag zijn. 
Uit elke wijk koos een jury drie win-
naars. Cesar is een van hen. Volgens 
de jury “heeft de jonge fotograaf 
creatief gebruik gemaakt van het 
kader en het standpunt. Dit levert 
een beeld op met sterke herhalin-
gen in kleur en vorm.” (zie de foto 
hiernaast)

Buitententoonstelling
Het project groeide uit tot de bui-
tententoonstelling ‘Nergens zoals 
hier,’ die nu teruggaat naar de wij-
ken. Kijk mee door de lens, en zie 
hoe een ogenschijnlijk simpele 
stoep uitgroeit tot de plek waar het 

allemaal gebeurt. Hoe een speel-
plaats een gedicht wordt en de siga-
renboer een inspiratiebron voor de 

buurt. Kom langs, en ontdek dat wat 
de bewoners altijd al wisten: het is 
nergens zoals hier! 

De tentoonstelling is van 4 t/m 16 
augustus te zien in Tuindorp Oostzaan. 
www.foam.org

Sterke herhalingen van kleur en vorm (foto Cesar) 

stadsdeelkrant op vakantie
De stadsdeelkrant heeft vakantie van 31 juli t/m 21 augustus. De 
bekendmakingen en stadsdeelberichten worden geplaatst op pagina 2 
van het Noord-Amsterdams Nieuwsblad. Op 21 augustus staan ze ach-
ter Amsterdam.nl. 

Vanaf 28 augustus zijn alle rubrieken weer terug op hun vaste plaats.

stadsdeel Noord op Facebook
Naast twitter, Youtube en de 
website noord.amsterdam.nl is 
het stadsdeel Amsterdam-Noord 
ook online te volgen op Facebook

De officiële Facebookpagina wordt 
dagelijks voorzien van nieuws, foto’s 
en filmpjes. Vind hier ook de pri-
meurs! Alle tweets van het stadsdeel 

vinden automatisch hun weg naar Fa-
cebook. Dus ook de stadsdeelkrant 
ontmoet hier wekelijks zijn digitale 
lezer. Uit in Noord? Bekijk alle acti-
viteiten en festivals onder de knop 
Evenementen.

Daarnaast updates van de weblog 
van de stadsdeelvoorzitter en toe-

gang tot het Digitaal Panel Noord. 
Chat mee, doe voordeel met tips van 
anderen en ontdek hoe je online met 
elkaar in contact kunt blijven. 

Log in op www.facebook.com, zoek 
op ‘Stadsdeel Amsterdam-Noord’, 
klik op ‘Vind ik leuk’ en blijf op de 
hoogte.

taalles aan huis 
“Ik kan niet zelf met de juf op 
school praten over het rapport van 
mijn kind”.
“Als ik naar de dokter ga, moet mijn 
man of kind mee om te vertalen”.
“Bij de taalcursus is geen kinderop-
vang. Daarom kan ik er niet heen.”
Het Amsterdams Buurvrouwen 
Contact (ABC) geeft anderstalige 
vrouwen in Amsterdam taalles aan 
huis en ondersteunt bij de inburge-
ring. Met de lessen aan huis bereikt 
het ABC een moeilijke doelgroep 
van kwetsbare en geïsoleerde vrou-

wen. Het Amsterdams Buurvrouwen 
Contact haalt deze vrouwen uit hun 
isolement.
 
Open die deuren! 
Ook bij u in de wijk zijn vrouwen die 
door taalproblemen hun deur niet 
uitkomen. Bent u vrouw en wilt u 
deuren openen door taal-aan-huis-
lessen? (3 uur p/w). Dan zoekt het 
ABC u. Volg een introductiecursus. 
Na de zomer starten weer nieu-
we cursussen. Mail aanmelding@
abcamsterdam.org, bel 020 320 27 
10 of kijk op www.abcamsterdam.
org voor meer informatie
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Bekendmakingen

Verkeersbesluiten
Het dagelijks bestuur van stadsdeel 
Amsterdam Noord maakt bekend dat hij op 
6 juli 2012 heeft besloten:
5390-B VKV 2012 / Verkeersbesluit 
Elzenhagen Noord, invoering 30 km/u 
zone, parkeerverbodzone, stopverbod en 
aanwijzing fietspad.
In Elzenhagen Noord een parkeerverbod-
zone en 30 km/u zone in te stellen en aan de 
N. Lansdorpstraat, aan de zijde van de basis-
school, een stopverbod in te stellen alsmede 
het fietspad langs de Elzenhagensingel aan 
te wijzen als verplicht fietspad. De besluiten 
liggen ter inzage tot zes weken na publicatie.
Bezwaarschrift
Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een ieder, wiens belang recht-
streeks bij dit besluit betrokken is, binnen 
zes weken na bekendmaking van het besluit, 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel 
Amsterdam-Noord, Postbus 37608, 1030 BB 
Amsterdam. Het indienen van een bezwaar-
schrift heeft geen schorsende werking. 
Hiervoor moet u een verzoek richten -naast 
het indienen van een bezwaarschrift- tot de 
voorzieningenrechter van de rechtbank te 
Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn 
kosten verbonden.

melding noodkap/dunning
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord 
maakt bekend dat er noodkap/dunning 
plaatsvindt zoals onderstaand omschreven. 
Er wordt zo spoedig mogelijk begonnen met 
de werkzaamheden c.q. sommige bomen 
zijn al gekapt in verband met besmettelijk-
heid.
Brede Kerkepad 7-15 (parkeerterrein), 1 
meidoorn, dood
Tegen de melding dunning en noodkap kan 
geen bezwaar of beroep worden ingediend.

ingediende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord 
maakt bekend dat zij de volgende aanvra-
gen heeft ontvangen voor een omgevings-
vergunning: 
n	 OlO437953 - termietergouw 8, 

1027AD, tijdelijk plaatsen v.e container. 
Bouwen. Ontvangen 30 mei 2012.

n	 OlO463717 – Beemsterstraat 565, 
1023tm, vergroten woning. Bouwen. 
Ontvangen 11 juni 2012.

n	 OlO-474435 - Aurikelstraat 134, 
1032AV, kappen 2 coniferen. Kappen. 
Ontvangen 20 juni 2012. (dit betreft een 
rectificatie adres is aangepast).

n	 OlO479379 - Backupstraat, 1033NX, 
nieuwbouw kantoor en bedrijfshal 
voor Kloosterman Verlichting. Bouwen. 
Ontvangen 26 juni 2012.

n	 OlO417761 - Durgerdammergouw 20, 
1028Bt, uitbreiding veehouderijbedrijf 
Veldhuisen d.m.v. nieuwbouw ligboxen-
stal (melkvee) en uitbreiding varkensstal. 
Bouwen. Milieu. Ontvangen 2 juli 2012.

n	 OlO488413 - Binairstraat 7, 1033mN, 
plaatsing overheaddeur in zijgevel 
bestaand pand. Bouwen. Ontvangen 2 juli 
2012.

n	 OlO492317 - Breedveld 6, 1025PZ, 
plaatsen hekwerk rondom voetbalveld 
op Breedveld. Bouwen. Ontvangen 3 juli 
2012.

n	 OlO495519 – Ribesstraat 32, 1032Jt, 
plaatsen 2 dakkapellen. Bouwen. 
Ontvangen 9 juli 2012.

n	 OlO497173 - Verstuiverstraat 12, 
1033Nl, kappen 8 bomen. Kappen. 
Ontvangen 9 juli 2012.

n	 OlO500455 - Van der Pekstraat 137, 
1031CX, plaatsen nieuw kozijn en nieuwe 
deur in de gevel. Bouwen. Ontvangen 10 
juli 2012.

Ingediende aanvragen liggen formeel niet 
ter inzage. U kunt de aanvraag wel inzien bij 
de afdeling Vergunningen in het servicecen-
trum op het stadsdeelhuis. Maak voor inzage 
een afspraak via www.noord.amsterdam.nl/
dienstverlening of bel 14.020.

Kennisgeving verlenging beslistermijn 
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord 
maakt bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
heeft besloten voor de volgende aanvraag 
de beslistermijn te verlengen met een ter-
mijn van maximaal 6 weken:
n	 OlO463717 - Beemsterstraat 565, 

1023tm, vergroten woning. Bouwen, 
datum verdagingsbesluit 20 juli 2012.

Tegen een besluit om de beslistermijn te ver-
lengen kan geen bezwaar worden gemaakt.

geheel of gedeeltelijk verleende omge-
vingsvergunning (reguliere procedure)
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord 
maakt bekend dat zij de volgende aanvra-
gen om een omgevingsvergunning geheel 
of gedeeltelijk heeft verleend:
n	 OlO379329 - Arcellastraat 2, 1035VN, 

uitbreiding woning met aanbouw zijgevel, 
een dakverhoging op zolderverdieping 
en vergunningvrije uitbouw achtergevel. 
Bouwen. Besluit  verzonden 17 juli 2012. 
Niet gefaseerd.

n	 OlO459927 - Bruinvisstraat 48, 
1035HZ, kappen 4 moerascypressen. 
Kappen. Besluit verzonden 18 juli 2012. 
Niet gefaseerd.

n	 OlO456393 – suikerpeerpad 42, 
1036KE, aanbrengen en gebruik v.e dak-
terras. Bouwen. Besluit verzonden 20 juli 
2012. Niet gefaseerd.

n	 OlO457139 - suikerpeerpad 38, 
1036KE, aanbrengen en gebruik v.e dak-
terras. Bouwen. Besluit verzonden 20 juli 
2012. Niet gefaseerd.

Tegen deze besluiten kunnen belangheb-
benden een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet binnen 
zes weken na verzending van het besluit 
worden ingediend bij het dagelijks bestuur 
van het stadsdeel Noord van de gemeente 
Amsterdam, ter attentie van de afdeling 
Juridisch Bestuurlijke Zaken, Postbus 37608, 
1030 BB te Amsterdam.
Deze bezwaarschriften hebben geen schor-
sende werking: het project kan (ondanks 
een ingediend bezwaarschrift) worden uit-
gevoerd, tenzij de vergunning door de voor-
zieningenrechter is geschorst (voorlopige 
voorziening).
inwerkingtreding:
Besluiten die (mede) betrekking hebben op 
de activiteiten ‘het uitvoeren van een werk of 
werkzaamheden’, ‘sloop’ (tenzij de activiteit 
sloop uitsluitend betrekking heeft op het 
verwijderen van asbest), ‘handelingen met 
gevolgen voor monumenten’ en/of ‘kappen’, 

treden in werking na afloop van de termijn 
voor het indienen van een bezwaarschrift, 
tenzij gedurende de bezwaartermijn tevens 
een verzoek om een voorlopige voorziening 
is gedaan bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Amsterdam.
De overige besluiten treden in werking op 
de dag na verzending van het besluit.
Indien een vergunning in fasen wordt ver-
leend, treden de besluiten voor de eerste en 
tweede fase in werking op de laatste van de 
dagen waarop de afzonderlijke besluiten in 
werking zouden treden.
Voorlopige voorziening:
Als tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank 
worden verzocht een voorlopige voorzie-
ning. Het verzoek om voorlopige voor-
ziening moet worden gezonden aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. Aan de voor-
lopige voorziening zijn kosten verbonden 
(griffiegeld).

geheel of gedeeltelijk verleende of 
geweigerde vergunningen (uitgebreide 
procedure)
Dat zij de volgende aanvragen om een 
omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk 
heeft verleend:
n	 OlO250607 - Kerklaan Zunderdorp 

16, 1027AP, restaureren monument, 
wijzigen achtergevel en verplaatsing dak-
kapel. Slopen. Monumenten. Bouwen. 
Monument onderhouden, restaureren, 
veranderen. Besluit verzonden 18 juli 
2012. Niet gefaseerd.

Beroep:
Tegen deze vergunningen kunnen belang-
hebbenden een beroepschrift indienen. Het 
beroepschrift moet binnen zes weken na 
deze kennisgeving worden ingediend bij de 
rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Deze beroepschriften hebben geen schor-
sende werking: het project kan (ondanks 
een ingediend beroepschrift) worden uit-
gevoerd, tenzij een verzoek om schorsing is 
ingediend.
inwerkingtreding:
De besluiten treden inwerking na afloop 
van de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift of, als tevens schorsing is 
gevraagd, nadat het verzoek om schorsing 
is toegewezen. 
Voorlopige voorziening:
Als tijdig beroep is ingesteld, kan aan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
worden verzocht een voorlopige voorzie-
ning. Het verzoek om voorlopige voor-
ziening moet worden gezonden aan de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. Aan de voor-
lopige voorziening zijn kosten verbonden 
(griffiegeld).

Kindercentrum/gastouderbureau/gast-
ouders
Estro Kinderopvang BV is per 13 juli 2012 
nieuwe houder van de volgende kinder-
dagverblijven (KDV) en buitenschoolse 
opvang (BsO); 
BSO de Zeester, Zilverberg 68A, 1025CJ, LRK 
nummer 203790224
BSO de Bongerd, Boomgaardlaan 102, 
1036KJ, LRK nummer 766086355

BSO Twiske, Eudorinastraat 7, 1035VE, LRK 
nummer 349785223
BSO de Regenboog, Werengouw 83 B, 
1024NN, LRK nummer 6226798906
KDV de Banne, Parlevinker 15, 1034PX, LRK 
nummer 189909146
BSO de Kinderplaneet, Kometensingel 76, 
1033BW, LRK nummer 542567829
KDV Wereldkind, J.H. Hisgenpad 13, 
1025WK, LRK nummer 180513849
BSO ’t Piratenschip, Parlevinker 11, 1034PX, 
LRK nummer 189909146
BSO de Weidevogel, Dorpsweg 31, 1028BK, 
LRK nummer 141115130
BSO de Banne, Parlevinker 15, 1034PX, LRK 
nummer 133237072
BSO Nogalwiedes, Wingerdweg 260 A, 
1032AN, LRK nummer 758329027
BSO de Regenboog dependance, 
Volendammerweg 160, 1024JR, LRK nummer 

122292595
BSO Zweinstein, Het Breed 16, 1025KD, LRK 
nummer 564002306.

Vergaderingen commissie voor welstand 
en monumenten
wo. 1 aug. 13.00 uur Weesperplein 8
do. 9 aug. 9.30 uur Stadsdeelhuis
wo. 22 aug. 13.00 uur Weesperplein 8
do. 30 aug. 09.30 uur Stadsdeelhuis
Voor meer informatie en de agenda van de 
vergaderingen kunt u terecht op www.wel-
stand.amsterdam.nl en bij de coördinator 
welstand van de afdeling Vergunningen, 
team Bouw. Zij is bereikbaar op woensdag 
van 13.00-17.30 uur, donderdag van 9.00-
17.30 uur en op vrijdag van 9.00-12.00 uur 
op telefoonnummer 020 634 9384 Voor het 
raadplegen van de welstandsnota zie: www.
welstandsnota.amsterdam.nl

Samen houden we 
de buurt schoon.

Doe net als 88% van  
alle Amsterdammers. Zet niets  

bij de afvalcontainer.

Buurtmannetje

Bent u bewoner en/of ondernemer in  
Amsterdam-Noord? Denkt u graag mee over 
actuele onderwerpen in Noord?  
Meld u dan nu aan voor het digitaal panel.

Word lid van het digitaal panel
Denk mee, praat mee!

stadsdeel Noord
Buikslotermeerplein 2000
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam
telefoonnummer: 14 020
Website: noord.amsterdam.nl
Email: info@noord.amsterdam.nl

Burgerzaken, Vergunningen, 
Publieksvoorlichting en 
Ondernemersloket

Openingstijden: vrije inloop
n		Alle werkdagen, behalve donderdag 

8.30-15.00 uur
n	Let op: donderdag 13.00-19.00 uur

Openingstijden: op afspraak
n	Alle werkdagen, behalve donderdag 

8.30-16.00 uur
n	let op: donderdag 13.00-20.00 uur

maak altijd eerst een afspraak voor:
Burgerzaken: ondertrouw, erkenning, 
naamswijziging, innemen en beoorde-
len brondocumenten (een uitspraak 
of een akte die in het buitenland is 
opgemaakt en zijn rechtskracht heeft 
verkregen in dat land)
Vergunningen: inzage bestemmings-
plannen, bouwarchief, verleende en 
aangevraagde vergunningen,
evenementen, omgevingsvergunning, 
horecavergunning, woningsplitsing en 
ligplaatsvergunning.

Afspraak maken en digitaal zaken 
regelen
Via noord.amsterdam.nl/dienstverle-
ning of bel op werkdagen 14 020.

Ondernemersloket
Bedrijven en startende ondernemers 
kunnen hier terecht met hun vragen 
over ondernemen. Tel. 020  634 9715.

troep op straat? iets stuk?
n	Meld het aan via het loket op 

www.noord.amsterdam.nl/melding. 
n	Of bel 14 020, elke werkdag van 

8.30-17.00 uur.

straatverlichting
Bel voor defecte straatverlichting 
020  597 2626.

Aanbieden grofvuil
n	Breng grofvuil naar het Afvalpunt 

aan de Papaverweg, ingang 
Struisgrasstraat. Openingstijden: 
maandag tot en met zaterdag  

 8.00-17.00 uur.
n	Bied uw grofvuil op de juiste dag en 

tijd aan. Meer informatie: 
 www.noord.amsterdam.nl/afval.

uw vragen over de gemeente
Bel het informatienummer 14 020 
voor al uw vragen over de gemeente 
Amsterdam, elke werkdag van  
8.30-17.00 uur. 

Ophaaldagen grofvuil 
Het grofvuil in Noord wordt éénmaal 
in de maand opgehaald. De wijken van 
deze week zijn:
n	 dinsdag 24 juli Omgeving Waterland-

plein, Werengouw
n	 woensdag 25 juli Markengouw en 

omgeving
n	 donderdag 26 juli Nieuwendam Noord-

west
n	 vrijdag 27 juli Schellingwoude en Lande-

lijk Noord
n	 woensdag 1 augustus Tuindorp Oost-

zaan

Als u op een andere dag grofvuil kwijt 
wilt, kunt u het naar het Afvalpunt Papa- 
verweg brengen. 

service-informatie


