
ADVERTENTIES

IJdock Advocaten B.V.
Veembroederhof 109
1019 HD  AMSTERDAM

Routebeschrijving
Vanaf Centraal Station kunt u ons lopend in tien minuten bereiken. U kunt ook de tram of bus 
nemen. Als u met tram 26 gaat dan stapt u uit bij tramhalte Kattenburgerstraat. Komt u met de 
bus dan stapt u uit bij bushalte Jan Schaeferbrug. Wij zijn gevestigd in het atrium dat u bereikt via 
de glazen schuifdeur (zie het pijltje op de foto). U ziet ons op de hoek.

Met de auto komt u bij ons via de ring A10. Neem afslag Zeeburg (S114) en rijd de Piet Heintunnel 
in. Aan het einde van de tunnel gaat u rechtsaf de Piet Heinkade op. Na circa vijfhonderd meter 
gaat u weer rechtsaf het Withoedenveem op (als u navigatie heeft dan gebruikt u deze straatnaam). 
U parkeert in de parkeergarage aan uw linkerhand. Bij de eerste uitgang de trap op naar boven en 
rechtsaf naar de glazen schuifdeuren. Wij zitten op de hoek.

GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR
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@ secretariaat@ijlaw.nl
: www.ijlaw.nl 
     www.facebook.nl/advocaten      www.facebook.nl/advocaten 
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GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR

Iedere dag inloopspreekuur  
van 14.00 uur tot 16.30 uur en  

op andere tijden na telefonische afspraak

Wij doen huurzaken (huurachterstand, huisuitzetting), familie- en 
jeugdzaken (echtscheiding, omgang, alimentatie, uhp en ots), arbeids-
zaken (ontslag, achterstalling loon) en bezwaarzaken. Ook helpen wij u 
als u problemen heeft met uw inkomen zoals een ingetrokken uitkering 
van de DWI, UWV of SVB.

Bel 020 - 421 2145 o
f mail naar 

secretariaat
@ijlaw.nl
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Elke dag van 14.00 uur tot 15.30 uur 
of bel 020 - 421 2145
voor een afspraak!

Voor particulier en ondernemer!
Particulieren: 
Omgang, echtscheiding, alimentatie, OTS/UHP, (jeugd)straf-
recht, huurrecht, uitkeringen (ZW, WIA, bijstand, Wajong, etc.), 
arbeidsrecht en dagvaardingen.
 

Ondernemers: 
Algemene voorwaarden, incasso’s, arbeidsrecht, contracten- en 
bestuursrecht, huur, (bedrijfs)onroerend goed, V.O.F., B.V., 
stichting en vereniging.
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Veembroederhof 109 (tram 26 vanaf CS)
secretariaat@ijlaw.nl & www.facebook.nl/advocaten

Java-eiland 

Sumatrakade 377 - 379   |   1019 PM  Amsterdam

Openingstijden

ma. | di. | vr. 09.00 - 19.00 uur

wo. 13.00 - 19.00 uur

do. 09.00 - 17.00 uur

Behandeling volgens afspraak

tel. (020) 41 93 583

h           | +31 (0)6 40 06 69 37 |           756 

 6 6  1991 |    ..6  ..     .   

www.shiatsu-reiki.nl

Praktijk voor Reiki en Shiatsu

ADVERTENTIES

uitvaartbegeleiding de Ode
Levantkade 51 (KNSM-eiland)
www.ode-uitvaart.nl
T 020 4190882
dag & nacht

Ideeën realiseren is 
kwestie van draagvlak 
en lange adem
In iedere buurt leven wel wen-
sen tot verbetering. Bijvoorbeeld 
meer voorzieningen voor jon-
geren, betere straatverlichting, 
geen zwerfvuil, meer groen. De 
gebieds makelaar vormt bij de 
realisatie van dergelijke wensen 
een belangrijke schakel.
TEKST: LIENEKE KOORNSTRA 
FOTO’S: KEES HOOGEVEEN

De gemeente Amsterdam werkt gebieds-
gericht. De stad is ingedeeld in zeven 
stadsdelen die op hun beurt zijn onder-

verdeeld in gebieden. Het stadsdeel Oost kent er 
vijf: IJburg/Zeeburgereiland, de Indische Buurt, 
het Oostelijk Havengebied, Oud Oost en Water-
graafsmeer. Voor elk gebied zijn er medewerkers 
van de afdeling Buurtregie & Participatie actief, 
waaronder gebiedsmakelaars. Fred Scheepma-
ker is gebiedsmakelaar voor het gebied IJburg/
Zeeburgereiland. ‘Wij zijn de scharnier tussen 
het ambtelijk apparaat en de omgeving’, legt 
Fred uit. ‘Bewoners komen met ideeën en wij 
zoeken zoveel mogelijk verbindingen om dit te 
realiseren. Ons werk verschilt daarin dus wezen-
lijk van het opbouwwerk waarbij de beroeps-
kracht een professioneel onderdeel is van de 
groep waarvoor hij zich inzet.’

vinden’, aldus Fred. 
Hij tekent hier direct 
bij aan dat dit vooral 
geldt voor de beter 
opgeleiden. ‘Van die 
groep komen vaak de 
nieuwe ideeën. Om 
kwetsbare groepen 
te bereiken, zijn vaak 
vanuit de gemeente 
extra inspanningen 
nodig.’ 

Sommige ideeën 
slaan niet aan. Fred: 
‘Als er geen draagvlak 
voor blijkt te zijn in 
een buurt, gaan wij er 
niet mee aan de gang. 

De initiatiefnemer kan in zo’n geval het idee 
aanpassen of proberen alsnog draagvlak te cre-
eren. Lastig wordt het als er uitgesproken voor- 
en tegenstanders zijn. De verschillende belan-
gen worden dan tegen elkaar afgewogen. Vaak 
werken we met een vooruitgeschoven mandaat 
en anders gaan we in overleg met de bestuurs-
commissie of neemt de verantwoordelijke 
porte feuillehouder een besluit.’ Het gebeurt ook 
wel dat een idee niet wordt gerealiseerd omdat 
het niet verder komt dan de initiatieffase. Voor 
een ‘buurtkwekerij’ bestond wel degelijk animo 
maar de energie ging er bij de initiatiefneemster 
langzaam vanaf.

Vergroenen
In de gebieden waarin IJopener wordt verspreid 
komen veel initiatieven los om te vergroenen. 

Niet alleen de bewoners van IJburg/Zeebur-
gereiland en het Oostelijk Havengebied erva-
ren de nieuwbouwomgeving als te stenig. In 
de Indische Buurt bevindt zich weliswaar een 
aantal grote en redelijk groene pleinen, toch is 
er behoefte aan meer groen en dat vooral in de 
vorm van gebruikersgroen, lees moestuinen. 
Fred: ‘Braakliggende kavels krijgen dikwijls zo’n 
functie, maar je ziet op IJburg wel dat die functies 
steeds verder naar de randen worden gedrukt en 
vroeg of laat houdt het op. Aandachtspunt is nu 
ook het vergroenen en aantrekkelijker maken 
van schoolpleinen. Zo heeft het achterplein van 
de Willibrordschool een groene metamorfose 
gekregen. Voor de kinderen heel leuk om te spe-
len, te ontdekken, te beleven en te leren.’ 

Onderlinge spanningen
Bij het lezen van de gebiedsplannen wordt al 
snel duidelijk dat het voorkomen dan wel ver-
minderen van onderlinge spanningen tussen 
de bewoners een belangrijk issue is. Fred: ‘Wij 
krijgen er budget voor. Met dat geld kunnen 
we professionals inhuren die de betrokkenen 
bijvoorbeeld gesprekstechnieken aanleren om 
beter met elkaar te kunnen communiceren, ook 
in geval van conflicten. Enkele buurtbewoners 
gaan dan van deur tot deur om bij de buren de 
interesse op te wekken om mee te doen. Het 
gaat altijd om projecten waarvan je op voorhand 
niet weet of ze zullen slagen. Het is dikwijls een 
kwestie van enorm je best blijven doen en een 
lange adem hebben.’ t

Gebiedsplan
Van bemiddeling bij koop, verkoop, huur en 
verhuur van onroerend goed is bij de gebieds-
makelaar geen sprake. De enige overeenkomst 
met de makelaardij is de scharnierfunctie. Voor 
contact met de gebiedsmakelaar in je woonwijk 
moet je de website www.amsterdam.nl/buurten 
bezoeken. Als je op het vrolijk gekleurde kaartje 
het vlaggetje voor stadsdeel Oost aanklikt, ben 
je nog maar één muisklik verwijderd van je 
eigen woongebied. Eenmaal daar opent zich de 
mogelijkheid tot contact met onder anderen de 
gebiedsmakelaar. 

Is de gebiedsmakelaar de ingang voor bewoners 
en organisaties (waaronder welzijns- en onder-
wijsinstellingen en politie), de accountmanager 
is dit voor ondernemers. Deze accountmanager 
ontwikkelt gebiedsprogramma’s met bewoners, 
organisaties en ondernemers. In de gebieds-
plannen die jaarlijks worden gemaakt, staat wat 
het komende jaar de concrete acties zijn. Fred: 
‘Reguliere werkzaamheden, zoals afval ophalen, 
staan er niet in. De gebiedsvisie en het beleid 
zijn er wel in te vinden, evenals signalen vanuit 
de buurt tijdens bijvoorbeeld buurtgesprekken. 
Wat we zelf als belangrijk zien om te doen wordt 
er eveneens in vermeld.’ 

Nieuwe ideeën
De Indische Buurt loopt al jarenlang voorop als 
het gaat om vergaande betrokkenheid van bewo-
ners en bewonerscommunities. Ook IJburg kent 
veel actieve bewoners. In het Oostelijk Haven-
gebied groeien de bewoners- en buurtnetwer-
ken. ‘Mensen weten ons steeds makkelijker te 

• Elke dag lessen
• Gecertificeerde leraren
• Verschillende niveaus
• Kinder- en jongerenlessen
• Therapeutische lessen

Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht

KNSM-laan 303 .  iyengaryogazeeburg.nl
bel voor proefles: 06 - 2547 1615

Leibomen bij het Kadegebouw 
langs de IJburglaan

De gekleurde bank op het Joris Ivensplein achter het 
IJburgse winkelcentrum wordt in beslag genomen door 

kinderen van de naschoolse opvang Partou
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