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Woningcorporaties

Circusarena
Bezaanjachtplein

Sprookjesachtig mysterie
Iedereen die wel eens door het
Koopvaardersplantsoen of over
het Parlevinkerpad loopt valt het
op dat er soms vreemde dingen
gebeuren in de wijk.
Vorig najaar vonden we ineens bloembakken die aan de bovenkant van de lantaarnpalen geplaatst waren. Een leuk bewonersinitiatief dat de wijk extra opfleurde.
Lampenkappen
De afgelopen maanden zien we ineens
allemaal beschilderde lampenkappen van
de lantaarnpalen in het groene gebied.
Allerlei verschillende motieven kom je erop
tegen: lantaarnpalen met beestjes, figuurtjes enzovoorts. Als ’s avonds de lantaarns
aangaan zie je pas wat een sprookjesachtig
effect dit heeft.

Het Bezaanjachtplein in Amsterdam-Noord was eind maart even
omgetoverd tot een circusarena. Het officiële startschot van de bouw
op het Bezaanjachtplein werd gegeven. Op 29 december 2010 was al de
eerste paal geslagen. Dit was nodig om aan de eisen voor subsidie te
voldoen. Op het Bezaanjachtplein komen een nieuw winkelcentrum, 200
woningen en diverse voorzieningen.
Winkelcentrum
Het nieuwe winkelcentrum op het
Bezaanjachtplein wordt anderhalf keer
groter dan het huidige winkelcentrum op
de Ankerplaats. Op de begane grond is de
parkeergarage voor het winkelend publiek.
Woningen
Er worden 200 woningen gebouwd waarvan
116 koopwoningen en 84 sociale huurwoningen
Wijkcentrum en bibliotheek
De entree van het wijkcentrum komt aan
het Bezaanjachtplein aan de kant van
het Parlevinkerpad. Deze entreehal wordt
gedeeld met de ingang van het winkelcentrum.

Inhoud

P10 programma > 2
Turnclub Tonido > 3
Goede doelen acties > 3
Verleggen IJdoornlaan > 4

Wie?
Het blijft vooralsnog een grote vraag wie
hier achter zit. Er wordt gefluisterd dat
er wel eens kunstenaars, gewapend met
keukentrap en verf, op het pad gesignaleerd
zijn. Het blijft gissen wie de Banne verblijdt
met deze kunsten. Een waar mysterie... <

Hoogste punt Kadoeler Breek

Gymzaal en turnzaal Tonido
Beneden in het wijkcentrum (kelderlaag)
is de gymzaal die tijdens schooluren voor
de Waterinkschool bestemd is. Gekoppeld
aan deze gymzaal is de turnruimte voor
turnvereniging Tonido die nu nog in het
Koopvaardersplantsoen is gevestigd.
Buurtpodium, bibliotheek en
naschoolse opvang
Op de begane grond van het wijkcentrum is
de theaterruimte / buurtpodium gelegen.
Op de eerste verdieping komt de nieuwe
bibliotheek en een activiteitenruimte.
Op de tweede verdieping is een ruimte voor
naschoolse opvang en kinderopvang met
buitenruimte op het dak.
Impressies
Kijk op www.bannebinnen.nl voor meer
informatie. <

Totale programma
•	236 parkeerplaatsen voor
bezoekers van het winkelcentrum
(Bezaanjachtplein-niveau)
•	7300 m2 winkelcentrum (IJdoornlaanniveau)
•	174 parkeerplaatsen voor bewoners
(derde verdieping)
• 200 woningen
•	3273 m2 wijkcentrum bestaande uit
theaterruimte / buurtpodium, activiteitenruimte, bibliotheek, naschoolse
opvang, kinderopvang, gym- en turnzaal.

Vrijdag 21 januari jl. bereikte de
nieuwbouw van de Kadoeler Breek
haar hoogste punt. Dit gebeurde
door het hijsen en plaatsen van de
afdekplaat van de liftschacht. De
hoogste toren van het complex telt
vijftien verdiepingen.
In totaal ontwikkelt Ymere een dienstencentrum en 180 huurwoningen, waarvan 96
sociale huurwoningen in beschermde omgeving, 20 rolstoelgeschikte woningen en 64
vrije-sector huurwoningen. In de levensloopgeschikte woningen kunnen bewoners zo lang als nodig zelfstandig blijven
wonen. Zorg en service kan per huishouden
worden afgenomen. Ook realiseert Ymere
vier groepswoningen voor dementerende
ouderen voor zorginstelling Cordaan.
Dienstencentrum
In het dienstencentrum komen verschillende faciliteiten, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, apotheek en een ontmoetings-

centrum met een restaurant. Dit maakt het
wonen in de Kadoeler Breek comfortabel
voor bewoners op leeftijd. De voorzieningen
van de nieuwe Kadoeler Breek zijn er voor
alle bewoners van de wijk.
Sloop
Naast de bouwplaats bevindt zich nog de
oude Kadoeler Breek. Zodra de woningen
opgeleverd worden, verhuizen de huidige
bewoners naar de nieuwbouw. De leeggekomen woningen worden dan tijdelijk
bewoond door studenten. Nadat alle reguliere bewoners zijn verhuisd, sloopt Ymere
deze verouderde gebouwen. Naar verwachting gebeurt dit direct na de zomer. <
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Dock Jongerencentrum P10
Jongerencentrum P10 is
nieuw leven ingeblazen. Veel
jongeren zijn enthousiast en
komen graag elke week naar het
jongerencentrum. P10 is ook
helemaal gepimpt door ervaren
graffiti-jongeren. In de tekeningen
aan de muur wordt aangegeven
welke activiteiten er zijn.
Benieuwd? Kom een kijkje nemen!

Vakantieprogramma:
Voetbal en pleinfeest met BBQ!
Voor alle leeftijden.
Maandag 2 mei van 14.00 – 17.00 uur:
Voetbaltoernooi
Vanaf 17.00 uur groot pleinfeest met muziek
en BBQ op het plein voor de P10! En voor de
jongere meiden vanaf 14.00 uur: Beauty
lounge in de P10!
Op een missie
Dinsdag 3 mei: een spannende tocht door
de Banne van 15.00 – 17.00 uur, samen met
Combiwel en TOS. Leeftijd 10 t/m 15 jaar.

Skilzz
Iedere maandag van 16.00 – 18.00 uur.
Leeftijd 12 t/m 15 jaar.
Talentontwikkeling zoals bijv. cursus breakdance, een workshop dakka marakchia.
Chilzz met voetbal
Iedere dinsdag van 16.00 – 19.00 uur.
Leeftijd 12 t/m 15 jaar.
Lekker binnen komen om te chillen. Er is
een muziekinstallatie, een mooi podium,
discolampen, playstation 2 en 3, een tafelvoetbalspel en een pooltafel.
Van 18.00 uur t/m 19.00 uur zijn we sportief
bezig en gaan dan met een grote groep
voetballen in de gymzaal aan de overkant
in de school De Vier Windstreken.
Zakgeldproject
Tijden in overleg, maar maximaal 5 uur per
week. Leeftijd 12 t/m 16 jaar.
Jaar. Verdiensten: € 2,55 per uur.
Doel van het zakgeldproject is om jongeren
kennis te laten maken met het
arbeidsproces. De jongeren worden
geplaatst bij non-profit werkgevers in
de wijk. Bent u werkzaam bij een non-profit
organisatie en kunt u wel wat hulp
gebruiken bij hand- en spandiensten, dan
hoort P10 graag van u!

Girlzz
Iedere woensdag van 15.00 – 18.00 uur.
Leeftijd 12 t/m 15 jaar. We hebben iedere
woensdagmiddag een grote maar vooral
gezellige groep meiden binnen. Maar er
kunnen altijd meiden bij! Er wordt gedanst,
gezongen en toneel gespeeld op het
podium. Ook wordt er een beautymiddag
gehouden of pizza gebakken.
Er worden ook belangrijke thema’s behandeld als seksualiteit, leren trots op jezelf te
zijn als meid, pesten, omgaan met loverboys etc.
Eetcafé
Woensdagavond van 19.00 – 21.00 uur.
Leeftijd 16 t/m 23 jaar.
Elke woensdag wordt er heerlijk gekookt en
gegeten in de P10. Heb je talent om te koken
of wil je mee-eten? Neem dan contact op
met Lisa Klijnsma van P10.

Afgelopen periode zijn er diverse projecten gedaan waaronder:
Talents Unlimited
Vanuit P10 hebben we samen met de jongeren in de Banne dit project tot een groot
succes weten te maken. We hebben een
grote talentenshow georganiseerd in jongerenproductiehuis de Valk bij het IJplein voor
jongeren op het gebied van dans en zang.
Filmproject
Met de professionele camera willen we
starten met een filmproject. Dus als je
altijd al filmmaker had willen worden of
acteur/actrice, meld je dan bij ons aan.
P10 Live
Elke donderdagavond van 19.00 – 22.00 uur.
Leeftijd 16 t/m 23 jaar.
Een supergezellige avond met veel muziek,
soms optredens, vaak lekker eten, filmpje
kijken en een superfeest organiseren kan
ook altijd!

Zomer Zondagmiddag de Banne

Het zomerfeestje in de achtertuin

De zomer van 2010 ligt
alweer ver achter ons en
we kijken uit naar de zomer
die voor ons ligt. Met het
terugkijken naar foto’s van
de 4 zomer zondagen in de
zomervakantie halen we de
zomer weer iets dichterbij.

2011
Dit jaar is alweer de 5e editie, het lustrum.
De organisatie wil daar groots uitpakken.
Stuur alvast uw ideeën op naar de organi-

satie. De vier Zomer Zondagmiddagen de
Banne is een project door en voor de buurt,
van jong tot oud. Dus denk en doe mee!
info@zomerzondagmiddag.nl

Ideeën?
We staan open voor nieuwe ideeën en gaan
hier dan met elkaar mee aan de
slag. Kom dus met jouw ideeën om de
Banne een betere buurt te maken voor
jongeren!
Kom dus snel een keertje langs of bel of
email ons:
Petra Emck: pemck@dock.nl
Lisa Klijnsma: LKlijnsma@dock.nl
Tel: 06-48431706 <

Kinderpersbureau
Wil jij een echte journalist
worden? Dan is het kinderpersbureau iets voor jou!
Je maakt een krant die overal in de
Banne wordt verspreid en gelezen!
Voor wie
Wanneer
Duur
Waar
Kosten

Kinderen uit groep 7
Dinsdag van 15.45 – 17.15 uur
5 april t/m 21 juni
de Rietwijker
Geen

Meld je aan via school of in de Rietwijker
Voor meer informatie: Jennyfer Ons,
de Rietwijker
Parlevinker 9, 1034 PX Amsterdam
T 020 - 633 13 37

Voorstel zomerzondagen
De data voor de Zomerzondagmiddagen
zijn naar verwachting: 14, 21, 28 augustus
en 4 september. <
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Turnvereniging TONIDO

Hekken met klimop

Een begrip in Noord
Centrum sport en cultuur
Straks hebben we een vaste zaal in de
nieuwbouw bij het winkelcentrum met een
vloer voor vrije oefeningen en de spanbrug
die in de vloer en muur verankerd wordt. De
nieuwe zaal delen we straks met anderen,
want de nieuwbouw wordt een centrum
voor sport en cultuur. Dat betekent dat
we straks alle losse toestellen, de negen
landingsmatten en de Air Track na iedere
training moeten opruimen. Maar zover is
het nog niet, voorlopig kunnen we hier nog
een paar jaar stevig doorgaan met trainen.”
TONIDO
Turnvereniging TONIDO, (Tot Ons Nut Is
Deze Opgericht) is een begrip in Noord.
Zodra het Centrumgebied klaar is, verhuist
de 90-jarige vereniging naar het nieuwe
complex waar zij de ruimte zullen delen
met scholen en andere verenigingen.

Salto’s, flikflaks en schroeven,
de meisjes van TONIDO zijn
geconcentreerd aan het werk op
de Air Track, de opblaasbare
tumblingbaan. Trainster Alie
Lagard geeft instructies en roept
waar ze op moeten letten om de
oefeningen te perfectioneren.
Alie Lagard is al 44 jaar de drijvende kracht
achter TONIDO. Ze kwam in 1967 bij de vereniging en is met haar 74 jaar van plan om
nog jaren door te gaan.
Alie Lagard: “Tijdens de training geef ik
aanwijzingen en opdrachten vanaf de kant.
De oefeningen moeten de kinderen helemaal zelf doen. Mijn manier van trainen
geeft zelfvertrouwen. Ineens zie je dat
een meisje wel de dubbele radslag kan
doen of een ingewikkelde oefening op de
evenwichtsbalk. Zelf had ze dat niet voor
mogelijk gehouden. Ik hou van regels en
orde en breng de kinderen discipline bij. Dat
waarderen de kinderen. Ze leren bovendien
samenwerken. Tijdens de training assisteren ze elkaar. ”
150 leden
Alie Lagard: “Ik geef 400 procent van
mijzelf, van de kinderen verwacht ik 200
procent. Veel kinderen hebben talent,
maar er is meer nodig om door te groeien.
Aanleg, lenigheid, kracht, behendigheid,
instelling, durf, begrip en kunnen luiste-

ren. Kinderen die aan die criteria voldoen
kunnen ver komen. De beste meisjes
stromen door naar de selectieploeg om op
een hoger niveau te trainen. In de selectieploeg zitten ook leden van turnverenigingen
KDO uit Nieuwendam en Vriendschap uit
Tuindorp.”
Alie Lagard: “We werken bij TONIDO met
drie trainers, ik train de meisjes van 6 tot
20 jaar en ouder. We hebben rond de 150
leden, ongeveer 120 meisjes en 30 jongens.
De meeste leden komen uit Noord, maar we
hebben ook kinderen uit IJburg, Reigersbos
en Diemen.”

Nieuwe weg
De ontsluiting van de wijk wordt straks
verbeterd. De huidige Marjoleinstraat wordt
eind 2011 doorgetrokken langs het fietspad
naar de Floraweg. Langs deze weg komen
ook parkeerplaatsen.

Acties voor het
goede doel

...Iedereen kent
iedereen binnen
de vereniging, dat
maakt het werk zo
leuk...

Nog enkele woningen te koop
De bouw gaat zeer voorspoedig en de eerste
woningen worden in het derde kwartaal van
dit jaar opgeleverd. Er zijn nog twee woningen te koop. Meer info op www.marjoleinwonen.nl
Buiksloterbreek
De uitvoering van de plannen voor het
gedeelte Buiksloterbreek laten vooralsnog
op zich wachten De reden hiervoor is o.a.
dat de welstandscommissie grote bezwaren
heeft tegen de huidige plannen. Er wordt
naar een oplossing hiervoor gezocht. <

Kaapstander
De openbare ruimte rondom de
nieuwbouwwoningen is bijna geheel
vernieuwd. In het plantsoen/grasveldje wordt een nieuw speeltoestel
geplaatst, dat in samenwerking met
de omwonenden is uitgezocht. Dit is
gebeurd in het kader van de buurtinitiatieven. Ook worden de groenvakken opnieuw beplant omdat het groen
niet goed groeide. Het grasveld wordt
opnieuw ingezaaid.
Overlast scooters
Er is door bewoners veel geklaagd over
de overlast van (hardrijdende) scooters
op het trottoir. Het rijden door scooters
op het voetpad is niet toegestaan. De
buurtregisseur en politie is gewezen
op deze overlast en zal hierop strenger
handhaven.

Glavezelnet
In de Banne zal glasvezelnet
worden aangelegd. In de volgende
Bannekrant zal hier meer informatie over staan.

Iedereen kent iedereen
Alie Lagard: “Ik ben nu al 43 jaar trainster
bij TONIDO. Moeders die ik jaren geleden
bij TONIDO trainden, melden nu hun dochters en zonen aan. Iedereen kent iedereen
binnen de vereniging, dat maakt het werk
zo leuk.” In de jaren 1980 kocht TONIDO
de huidige locactie, het gebouw pal naast
de Dorus Rijkerschool. Het gebouw werd
voorzien van een nieuw dak en van boven
tot onder helemaal opgeknapt.
Alie Lagard: “Dat was een enorme verbetering. We hebben het nu goed voor elkaar.

Marjoleinterein
Begin december 2010 is er
gestart met de bouw van 45
eengezinswoningen op het
Marjoleinterrein waarvan 24
koopwoningen en 21 sociale
huurwoningen.

We hebben een Airtrack, een flick-flack-trainer een Pegasus een nieuwe tumblingbaan
aangeschaft. De materialen waarmee we
werken moeten in orde zijn. We willen het
kwaliteitsniveau van de trainingen blijven
garanderen.
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Zij kunnen
zich aanmelden tijdens de trainingen en via
onze site www.gv-tonido.nl <

Het bewonersinitiatief om de garages
in de Tjalkstraat met klimop-hekken
te bekleden werd ingediend door Mw.
Petra Duyvenbode. Zij zal ook met kinderen uit de buurt de planten onderhouden.

Operavoorstelling
Op dinsdag 22 februari gaf een tijdelijk
huurster van een woning in het seniorencomplex Kadoeler Breek samen
met twee van haar collega’s een gratis
operavoorstelling voor de bewoners en
hun genodigden.

Op 29 januari was er een winterviooltjesverkoop in de Lichterstraat. Deze werd georganiseerd door buurtkinderen die werden
ondersteund door Solid, TOS en Rochdale.
Met deze actie hebben ze € 152,– opgehaald
voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Pakistan.
Schoonmaakactie
Dezelfde kinderen hadden hiervoor ook een
schoonmaakactie gehouden. En met deze
actie hadden ze ramen gelapt, galerijen
schoongemaakt, honden uitgelaten, flessen
weg gebracht en vuilnis weggegooid en
daarmee € 115,– opgehaald.
Goede doel
Alles gaat naar het goede doel, in totaal
€ 267,– Echt fantastisch! De groep kinderen
bestond uit Vesile, Betul, Malika, Siwora,
Selma, Mellissa, Danique en Samer. <

Het was al het tweede optreden daar
van mezzosopraan Catherine Anne
Daniel, een Canadese schone met een
ronduit prachtige stem. Catherine had
voor deze keer ook een collega-zangeres, de sopraan Meghan Lindsay en
een pianiste, Nathalie Doucet-Lalkens,
meegenomen.
Hartverwarmend
Ze begonnen met de Bloemenaria van
Puccini en het publiek was meteen
onder de indruk. Daarna volgden een
paar stukken uit de opera Carmen.
De voorstelling was ronduit hartverwarmend en ook voor mensen die niet
zo thuis zijn in dit genre een echte
belevenis. Ook door de bewoners is dit
initiatief zeer gewaardeerd. Er werden
dan ook enkele donaties gedaan en na
afloop bedankte Hennie Haas de artiesten namens de bewoners en Evean met
bloemen.
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Planning deelgebieden
1a Centrumgebied
2010: start bouw
2013: oplevering
1b 2014: start bouw
2a Kadoeler Breek
2011: oplevering
2b Kadoeler Breek
2012: start bouw 2e fase

8

Het nieuwbouwproject van het zuidelijk
gedeelte van de Schepenlaan heeft de
naam Koers Noord. Woningbouwvereniging
Rochdale realiseert hier de komende jaren
in totaal 113 eengezinswoningen van ongeveer 124m2.

Het nieuwbouwproject van het noordelijke
gedeelte van de Schepenlaan heeft de naam
Noordkaap. Woningbouwvereniging Eigen
Haard realiseert hier de komende jaren 82
eengezinskoopwoningen en 105 appartementen, waarvan 50 koopappartementen.
Ook komt hier de Prof. Waterinkschool.

Vernieuwd park en parkwoningen
Als de Dorus Rijkersschool uit het
Koopvaardersplantsoen verhuist naar
nieuwbouw op de Ankerplaats ontstaat er
ruimte om de resterende woningen (parkwoningen) te bouwen en een mooi park te
maken. Het Koopvaardersplantsoen wordt
een levendig groot park met speelvoorzieningen en waterpartijen. Het park wordt
zo ingericht dat de huidige bomen zoveel
mogelijk blijven gehandhaafd.

7

6 Boven IJ Ziekenhuis
na 2011
7 Lichterstraat e.o.
gerenoveerd
8 Parlevinker
na 2011 <

Kijk op www.koersnoord.nl voor meer
informatie. <

de Banne
1a

Noordkaap

Woon-werkwoningen
Er komen in totaal 20 zogenaamde woon-/
werkwoningen langs de parallelweg aan
de Schepenlaan. Er is gestart met de bouw
van 6 woon-/werkwoningen, een benedenwoning en een bovenwoning. De woon-/
werkwoningen hebben een oppervlakte van
184m2 tot 201m2.

3 Marjoleinterrein
2010: start bouw
4 Aakstraat e.o.
2010: woningen opgeleverd
5a Schepenlaan 1e fase
2010: start nieuwbouw
2012: oplevering hoogbouw
5b Schepenlaan 2e fase
2010: start nieuwbouw
2011: oplevering

Koers Noord!

Centrumgebied (ex Ankerplaats)

1b

Ankerplaats/Centrumgebied

2a

Kadoelerbreek fase 1

2b

Kadoelerbreek fase 2

3

Marjoleinterrein

4

Aakstraat e.o.

5a

Schepenlaan fase 1

5b

Schepenlaan fase 2

6

Boven IJ locatie

7

Lichterstraat

8

Parlevinker

Verleggen
IJdoornlaan
Kadoeler Breek
In maart 2011 is er gestart
met het verleggen van de
IJdoornlaan ter hoogte van
de nieuwbouw Kadoeler
Breek. Dit is nodig om een
trottoir en een laad- en
losstrook voor de nieuwe
Kadoeler Breek aan te
leggen. Ook zal de fietstunnel onder de IJdoornlaan,
die al niet meer in gebruik
is, worden gesloopt. Het
verkeer zal gewoon doorgang kunnen vinden tijdens
de werkzaamheden.
Turborotonde
Op de locatie van de tijdelijke rotonde komt in de
toekomst een definitieve
turborotonde. Dit is een
rotonde met verhogingen
tussen de rijbanen, waardoor het niet mogelijk is om
van richting te veranderen
op de rotonde. Hierdoor
wordt de doorstroming verbeterd. In verband met de
vele bouwwerkzaamheden
aan de IJdoornlaan wordt
nu onderzocht wanneer
deze het beste kan worden
aangelegd. <

Failliet
De aannemer Heddes ging medio februari failliet. Eigen Haard en Ballast Nedam
hebben zeer snel gehandeld. Er is inmiddels
een doorstart gemaakt. Heddes gaat dit
project afronden onder de vlag van Ballast
Nedam.
Fase 1 (appartementen)
Fase 1 is inmiddels in verkoop: 50 koopappartementen en 55 huurappartementen
in een woontoren. Alle appartementen
beschikken over een eigen buitenruimte en
bestaan uit 3 of 4 kamers. Er zijn nog enkele
appartementen te koop.
Fase 2 (eengezinswoningen)
Aan de zuidkant van de appartementen
die nu gebouwd worden zal fase 2 worden
gerealiseerd. Deze fase zal bestaan uit 17
terraswoningen en de afmetingen van de
woningen varieert van 141 tot 150 m2.
Meer informatie op: www.noord-kaap.nl <

Colofon

Schoon genoeg!
De buurtmeester van De Banne,
Ingrid Hezemans, start een actie
om samen met de huismeesters
van De Banne zwerfafval weg te
halen uit de openbare ruimte.
Deze actie wordt gevoerd onder de passende naam ‘Schoon genoeg!’. Het doel is
om de burger te laten zien dat zij het beste
voor hebben met De Banne. Zij hopen dat de
bewoners met hen meedoen.
De Banne is hiervoor in 12 gebieden verdeeld, elke week is er in een gebied een
actie (dinsdagmiddag van 13.00 – 15.00
uur). Bewoners worden d.m.v. een flyer
geïnformeerd over deze actie.
Per gebied is een zgn. ‘trekker’ aangewezen. Deze persoon is verantwoordelijk voor
het verspreiden van de flyer en verzorgt
het (extra) prikmateriaal, vuilniszakken
etc. Deelnemers aan de actie kunnen zich
melden bij de ‘trekkers’ van de betref-

Lente in de Banne

Wk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gebied
Zeevaarthof/Overslaghof
Bramzeil(hof)/Grootzeil(hof)/Spinaker(hof)
Masthof/Stenghof
StaghofVlaggemast/Achterdek
Parlevinker + Koopvaardersplantsoen
Voorsteven/Midscheeps/Tussendek/Achterdek
Viermasterstraat t/m Dekschuitstraat
Aakhof/Aakpad/Statenjachtstraat
Bezaanjachtplein/Banneplein/Statenjachtstraat
Loodskotterhof/Loggerhof/Treilerhof
Schoenerstraat/Blazerpad/Barkpad
Pinasstraat/Barkpad/Karveelstraat

Trekker
Ron
John
Ron
Ron
Cor
Cor
Cor
John
Peter
Peter
Cor
Ron

Datum
12 april
19 april
26 april
3 mei
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni

fende actie. Mocht je als professional van De Banne een keertje mee willen
helpen, dan kun je je opgeven bij de betreffende huismeester (zie onderstaand schema).
We hopen op jullie medewerking! Want… hoe meer zielen, hoe meer
vreugd! <

Uitvoering en meldpunt
Vernieuwing
Er vinden op diverse plaatsen werkzaamheden plaats voor de vernieuwing van
de Banne. Werkzaamheden t.b.v. nieuwbouw aan de Schepenlaan, de nieuwe
Kadoeler Breek, het winkelcentrum op het
Bezaanjachtplein en nieuwbouw op het
Marjoleinterrein.
Helaas is overlast niet altijd te vermijden.
Het stadsdeel en de woningcorporaties
doen hun uiterste best om de overlast
zoveel mogelijk te beperken. U kunt op
werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur
langskomen op het informatiecentrum de
Banne (Ankerplaats 22) voor klachten of
informatie. U kunt ook bellen met het meldpunt vernieuwing: 020-33 71 710. <
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Meer informatie?
Het telefoonnummer van het
meldpunt vernieuwing Banne
is (020) 33 71 710. Dit nummer
is speciaal voor klachten en/of
informatie over de uitvoering van
de sloop- en bouwactiviteiten.
Bel met algemene vragen naar
het projectbureau de Banne, tel.
(020) 634 94 44. Voor het maken
van een afspraak op een andere
tijd kunt u ook bellen tijdens
kantooruren.
E-mail
debanne@noord.amsterdam.nl
Website
www.debanne.nl
Vragen?
Met specifieke vragen die
direct betrekking hebben op het
onderhoud van de woning kunt u
bellen met uw woningcorporatie.
• Eigen Haard,
tel. (020) 6 801 801
• Rochdale,
tel. (075) 653 32 22
• Ymere, tel. 0800 00 06.
Met vragen over de buurt voor de
politie kunt u contact opnemen
met de buurtregisseur Ed Klous
en/of Corine Kouwenberg bereikbaar via telefoonnummer
0900 – 88 44.
Aan deze publicatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
Suggesties, tips of andere
reacties kunt u e-mailen naar:
debanne@noord.amsterdam.nl

