
 
 

                N I E U W S B R I E F zomer 2022 
 
In deze nieuwsbrief vind je informatie over het de themagroepen in oprichting, de nieuwe 
gebiedsmakelaar voor onze buurt en de manieren om meldingen te doen. 
 
Vier themagroepen in oprichting 
De afgelopen weken zijn we gestart met het opzetten van vier themagroepen, waarmee we 
direct na de zomer aan de slag willen. Een aantal van jullie heeft inmiddels zijn of haar 
interesse voor een van deze thema’s kenbaar gemaakt. Maar we willen heel graag nog meer 
bewoners betrekken die een bijdrage willen leveren aan het leefbaar houden van onze 
buurt. Dat kunnen we alleen samen bereiken! 
 

 
 
De vier themagroepen zijn: 
 
Verkeer: Deze groep zal zich richten op de wenselijkheid van snelheidsbeperkende 
maatregelen in de straatjes. En hoe denken we over autovrij/luw en de gevolgen voor de 
toegankelijkheid en parkeermogelijkheden voor bewoners? Ook is deze groep het 
aanspreekpunt voor de pilot Buurtlogistiek van de Hogeschool van Amsterdam  
 
Visie: De leefbaarheid van onze buurt staat onder druk en actie is nodig om deze te 
verbeteren. Maar wat verstaan we onder leefbaarheid, welke doelen streven we na en wat 
is onze strategie? Of anders gezegd hoe willen wij als bewoners dat de buurt is ingericht en 
functioneert over 3-5 jaar? Deze buurt maakt deel uit van het Centrum/de Binnenstad en de 



Westelijke grachtengordel, de ontwikkelingen in onze buurt zullen dan ook in 
samenhang met de ontwikkelingen in dit grotere gebied vorm moeten krijgen, maar het 
perspectief van onze buurt staat daarbij voor ons centraal.  
 
Afval: Tegengaan van de steeds verdergaande vervuiling en verloedering van onze buurt. 
Belangrijkste punten daarbij zijn: 
-Inventariseren wat de grootste problemen zijn. 
-Door middel van regelmatig melden (door zoveel mogelijk bewoners) van zwerfafval etc. de 
gemeente duidelijk maken dat hier echt een probleem is. 
-In gesprek gaan met de mensen bij de gemeente die verantwoordelijk zijn voor het legen 
van prullenbakken en het ophalen van huis- en bedrijfsafval. 
-Volgen van de afvalpilot die vanaf september van start gaat in de Leidsegracht-noord buurt 
-Verbetervoorstellen doen aan de gemeente 
 
Openbare Ruimte: deze ruime omschrijving biedt deze werkgroep de mogelijkheid om te 
differentiëren. We gaan beginnen met de (tijdelijke) terrassen en de overlast die ze 
veroorzaken. Een andere heikel onderwerp zijn de uitstallingen, bankjes en reclameborden 
van ondernemers. Motto: hoe houden we de openbare ruimte open voor iedereen. 
 
Nieuwe gebiedsmakelaar De 9 straatjes 
Twee leden van G9+ hebben woensdag 6 juli kennisgemaakt met Frederike Hoedemaker, 
onze nieuwe gebiedsmakelaar die een aantal taken overneemt van Rinke Oostra (de 
Jordaan en De 9 Straatjes) Frederike is te bereiken via mail: f.hoedemaker@amsterdam.nl 
en telefonisch via (06) 28 94 94 49. Als gebiedsmakelaar krijgt zij onder meer regelmatig een 
overzicht van meldingen van verschillende typen overlast in haar gebied. Frederike houdt 
ons ook op de hoogte van de voortgang van de afval-pilot in onze buurt. 
 
Meldingen van overlast doen 
Een melding doen kan het eenvoudigste op de volgende manieren: 
 
Stuur een WhatsApp-bericht (indien mogelijk met foto) met vermelding van de exacte 
locatie naar Meldpunt Gemeente Amsterdam: +31 6 44440655. De ontvangst van je melding 
wordt bevestigd en je krijgt een meldingsnummer. Deze manier van melden werkt alleen 
door de week is vooral handig voor huis- en bedrijfsafvaldumps, volle containers, 
onaangemeld grofvuil. 
 
Je kan ook zelf een meldingsformulier invullen. Dit heet een SIG-melding. Dat doe je via de 
link https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD5F9EF09-0F3A-4E59-8435-
4873EB7CD609%7D 
*kies: doe een melding voor Amsterdam 
*kies: gebruik het online formulier ‘doe een melding’, 
De de rest wijst zichzelf. Belangrijk: als de melding is verwerkt krijg je een reactie hoe en wat 
er is gedaan (“wat hebben wij kunnen doen”). Mocht je daarover niet tevreden zijn: laat dat 
dan ook weten!  
*kies: ik ben niet tevreden  
(zie foto) 
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Soms zijn de reacties namelijk niet van toepassing, zijn het standaardantwoorden of is er 
gewoon niets met je melding gedaan.  
 
Als we allemaal overlast blijven melden gaat dat helpen, echt! 
 
 
➔ en noteer alvast in je agenda: de volgende bijeenkomst is op dinsdag 13 september! 

 
We wensen jullie een hele mooie zomer. Het strand is tegenwoordig dichtbij… 
 

 
(bij café Kalkhoven) 


