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Woningcorporaties

Feestelijke opening wijk- en winkelcentrum!
Het winkelcentrum is al open, en er wonen al
veel bewoners in het nieuwe centrum. Maar
het centrum in nog niet officieel geopend.
Op 21 september a.s. zijn bewoners, ondernemers, omwonenden en de winkeliers van
harte uitgenodigd om samen met het stadsdeel, AM wonen en woningstichting Rochdale
hun nieuwe centrum te vieren. Het resterende
deel van het wijk- en winkelcentrum zoals
de bibliotheek, diverse activiteitenruimten,
het buurttheater, de naschoolse opvang en
de gym- en turnzaal zijn dan ook klaar voor
bezichtiging. Met al die voorzieningen is Banne
Centrum dé verbindende schakel tussen
Banne Noord en Zuid. De mogelijkheden om
anderen te ontmoeten, te winkelen, te wonen
en om te ontspannen zijn dan een feit.

Ruim aanbod van winkels
In het nieuwe centrum zijn meer winkels
dan voorheen gevestigd: Adam & Eve, Hair
& Beauty, Banne Sports, Blaauw
fotokado&meer, Blokker, Burger Block De
Banne, Carolina Kaas & Noten, De Lekkere
Dingen Bakker, Dirx Drogist, Grandcafe
Banne, Kruidvat, Lidl, Mitra, Mooijer’s
Mode, Plus, Primera, Slagerij Arie van
der Raa, Sterbloem, Toko Tropistore, Volendammer Vishandel Leliveld, Zeeman. De
supermarkten en Dirx Drogist zijn ook op
zondag open en parkeren is vooralsnog gratis.

Huis van de Wijk

Het Huis van de Wijk de Banne is een prachtige moderne multifunctionele accommodatie die door stichting Welsaen wordt
beheerd. Welsaen is een ondernemende,
actieve welzijnsorganisatie in A’dam-Noord
en Zaanstreek/Waterland.
Activiteiten
Het Huis van de Wijk de Banne vervult een
belangrijke rol in de wijk. Stichting Welsaen
zet gezamenlijk met haar vrijwilligers de
deuren in de Banne open voor alle doelgroepen in de wijk. Activiteiten en groepen
uit de Rietwijker verhuizen met ons mee.
Denk aan de activiteiten van Combiwel,
Dock(jongeren), meer bewegen voor
ouderen, maatschappelijke dienstverlening, de Klaverjasclub, taal trainingen,
interculturele ontmoeting, beter buren
met buurtbemiddeling. Verder is er natuurlijk ook plek voor bewonersvergaderingen
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...Het feit dat je
droog loopt tijdens
het winkelen en
toch het idee hebt
dat je buiten bent...

Op 21 september wordt het centrum officieel
geopend. Van 12.00 tot 18.00 uur is er een feestelijk programma voor bewoners en bezoekers van
het centrum . Meer informatie over het feestprogramma vindt u op www.bannecentrum2013.
nl. Op deze site vindt u ook het laatste nieuws
over de verkoop van de appartementen, privéparkeerplaatsen en commerciële ruimten.

en buurtoverleggen. Ook is er een directe
samenwerking met de bibliotheek, Tonido
en de naschoolse opvang.
Voor alle leeftijden
Het Huis van de Wijk is er dus voor allerlei
verschillende activiteiten en bewoners. Deze
diversiteit geeft kleur en sfeer aan de accommodatie. Het beheer heeft een sleutelrol in dit
proces. Het beheer zorgt voor een gastvrije
accommodatie, waar diversiteit gezien wordt
als een meerwaarde. Het beheren is niet
uitsluitend een zaak van professionals.
Buurtbewoners en organisaties die gebruik
willen maken van de accommodatie kunnen
ook een bijdrage leveren aan het beheren van
het huis. De maatschappelijke wens om het zelf
organiserend vermogen van mensen te bevorderen, kan goed gecombineerd worden met
het beheren van het Huis van de Wijk de Banne.

Coco's keuken> 3

Vrijwilliger?
Vindt u het leuk om als vrijwilliger een
handje te helpen in het Huis van de Wijk de
Banne of heeft u belangstelling om van deze
accommodatie gebruik te maken? Neem
dan contact op met Joke van der Spaa van
Stichting Welsaen. Via mail: joke.vanderspaa@welsaen.nl of telefoon: 075-6590909
of kijk op www.welsaen.nl

Interview > 3

Nieuwe bibliotheek

Leven met je buren > 2

Banne bruist > 4

De nieuwe openbare bibliotheek Banne

Buiksloot zal, tegelijk met de rest van het
wijkcentrum, in augustus haar deuren
openen. Met ruim 600 m2 wordt het een
aantrekkelijke, lichte en moderne ruimte,
waar iedereen welkom is. Op de eerste
etage, waar ook de winkels zich bevinden,
is de ruime entrée. Ook is er een ingang
aan de IJdoornlaan.
Naast de vertrouwde leencollecties lees-

ep

t

be
em

ro

ng
ni
e
p

boeken, strips, tijdschriften, ebooks, multimedia en informatieve boeken, is er ook
volop ruimte om rustig te lezen, te werken
of te studeren. Natuurlijk is het gebruik van
computers, internet en wifi, volop mogelijk.
In het filiaal komt een klein theater waar
lezingen, vertelvoorstellingen en workshops plaatsvinden.
Kunst-exposities en tentoonstellingen
Ook zijn er kunstexposities en met enige
regelmaat tentoonstellingen over de historie van Noord. Buiten de opening ontvangen
we veel groepen van alle scholen uit de buurt.
Voor alle leeftijden is er wel iets te doen of
te vinden in de bibliotheek. Dat begint al bij
baby’s, want ook de kleinsten onder ons
houden veel van boekjes. Speciaal voor
jonge kinderen komt er een heerlijke hoek
om samen te lezen en boekjes te ontdekken.
Voor de iets oudere kinderen met dyslexie
of andere leesproblemen komt in deze
vestiging een speciaal aanbod, ook met
informatie voor ouders en leerkrachten.
Jongeren zijn welkom met al hun vragen,
voor de leeslijst van school en om bijvoorbeeld huiswerk te maken.
Leesgroepen
Voor volwassenen worden introducties
gegeven in internet, email, ebooks en op
verzoek internetbankieren en sociale media.
Nieuw zijn de leesgroepen voor volwassenen die nog niet zo goed kunnen lezen en dit
graag samen willen oefenen en verbeteren.
De bibliotheek is er voor iedereen, lid of
geen lid. Overweegt u lid te worden: voor
kinderen tot 19 jaar is het lidmaatschap
gratis, de overige tarieven vindt u op
www.oba.nl
Het pasje is geldig in alle 27 OBA filialen
in Amsterdam.
lees verder op de volgende pagina
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Al meer dan 90 jaar is gymnastiek- en
turnvereniging Tonido (Tot Ons Nut Is Deze
Opgericht) gevestigd in Amsterdam-Noord.
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Gymnastiek- en
Turnvereniging Tonido
Tonido verhuist van de huidige locatie van
de turnzaal bij de Dorus Rijkersschool in
het Koopvaardersplantsoen naar de nieuwe
turnzaal in het Banne Centrum. Het is
maar een kleine afstand, maar voor de
vereniging is het enorme sprong voorwaarts! Jarenlang is er met veel plezier
getraind in de huidige turnzaal, maar
deze heeft toch echt zijn beste tijd gehad.

Voor ieder wat wils!
Gymnastiek en turnen is tegenwoordig veel
meer dan balk en brug voor sierlijke meiden
of ringen en paard voor sterke jongens.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouderengymnastiek, ritmische gymnastiek, of aangepaste gymnastiek (G-Gym) voor kinderen
met een mindere motoriek of lichamelijke
beperking, maar ook aan peuter/kleutergym en ouder/kindgym voor de allerjongsten, acrogym voor teamsporters en freerunning voor durfals. Kortom, er is voor
ieder wat wils!
Wil je op de hoogte blijven? Kijk dan
op onze website of meld je aan op onze
facebook pagina http://www.facebook.
com/gv.tonido.

Ultramoderne sportaccomodatie
De nieuwe turnzaal is in goed overleg
tussen het stadsdeel en Tonido tot stand
gekomen. Amsterdam-Noord heeft er
straks een prachtige, ultramoderne sportaccommodatie bij, waar hopelijk heel veel
Noorderlingen gebruik van gaan maken.

CoCo’s Keuken

Aanwinst voor de Banne en wijde omgeving
De Kadoelerbreek biedt voorzieningen zoals een huisarts, apotheek,
praktijk voor fysiotherapie en Mensendieck en het loket Zorg
en Samenleven. Naast deze voorzieningen vindt u in het nieuwe
dienstencentrum Kadoelerbreek nu ook het zo lang gemiste
(buurt) restaurant.
Informatie
CoCo’s keuken: Banne Buikslootlaan 147
Reserveren: 020- 631 00 23
Open: maandag tot en met vrijdag
van 10-21 uur
Zaterdag van 12-21 uur. Zondag gesloten.
www.cocoskeuken.nl

Voor de gehele wijk
Veel mensen denken dat Coco’s keuken
alleen voor de daar gehuisveste bewoners
is, maar niets is minder waar: het is voor de
hele wijk, dus voor iedereen! Een gelegenheid waar je binnen loopt om bij koffie en
appeltaart je krantje te lezen. Of onder het
genot van een drankje je sociale contacten
te onderhouden.
Menu
Je kunt er terecht voor een uitsmijter of
een broodje Jordaanse bal. Als diner kies je
voor een dagschotel of een menu a la carte
met vlees- of visgerechten, zoals heerlijke
Tournedos met gebakken aardappeltjes en
champignons. Of de verrassingsschotel van
de chef: tongfilet en zalm, met als dessert
een Coupe de Fantasie (vanilleroomijs,
advocaat, boerenjongens en slagroom).
Thema-avonden
U snuift er andere culturen in op de themaavonden: Grieks, Mexicaans of Tropica.
U luistert soms onder het eten naar een
vertolker van het levenslied. Voor liefhebbers
draait eens per maand op dinsdagmiddag
het Bingomolentje vrolijk zijn rondjes. Deze
activiteiten zijn in trek dus vooraf reserveren
is aanbevolen. Ook als u privé iets te vieren
heeft kunt u er terecht. Voor een verjaardagspartij, familiediner of grotere feesten.
Vergaderlocatie
Ook als vergaderlocatie biedt Coco’s
mogelijkheden. Parkeren kan op loopafstand in de parkeergarage onder het
nieuwe winkelcentrum De Banne, aan het
Bezaanjachtplein.

Start bouw Lot
De eerste paal voor Lot in Noord is 5 juli
jl. geslagen. Er komen in het project
totaal 98 woningen waarvan 46
appartementen, 40 eengezinswoningen
en 12 twee-onder-twee kappers.
Verkoop
De woningen van het project Lot in Noord
worden trouwens in fases verkocht. In de
eerste fase zijn nog alleen enkele appartementen beschikbaar! Lot heeft nu de 2e fase
eengezinswoningen in verkoopgenomen
vanaf € 195.800,- waar de verkoop zeer
voorspoedig van verloopt.

Informatie
Op de website www.lotinnoord.nl kun je
zien wat er precies nog te koop is. Je kunt
natuurlijk ook altijd even de makelaar
bellen voor de meest up-to-date informatie. Volg ons op facebook www.facebook.

com/lotinnoord

Leven met je buren
Veel Amsterdammers hebben een
huisdier. Dieren zijn leuk, maar
kunnen ook voor overlast zorgen,
waardoor de leefbaarheid wordt
aangetast. Buurtbemiddeling kan
dan gratis uitkomst bieden.

gesprek met de buurvrouw gaf zij aan dat
de hond ging janken zodra de buurman naar
zijn werk ging. Zij had hem er al over aangesproken, maar hij gaf aan nooit iets te horen
als hij terug kwam van het werk. Volgens
hem was zij bang voor honden en maakte
opzettelijk veel lawaai waardoor de hond
bang werd.

Een aanleiding
Een jankende hond was de aanleiding voor
een burenruzie. De buurvrouw belde naar
beterburen.nl en vroeg hulp. Tijdens het

Individuele gesprekken
Na de individuele gesprekken, volgde er
een bemiddelingsgesprek om de buren aan
elkaar te laten vertellen wat de problemen

waren. Voor de komst van de hond bleken
de buren een normaal contact met elkaar te
hebben. De hond was uit het asiel gehaald
en erg aanhankelijk. Hij was door zijn vorige
baas vastgebonden in het bos achtergelaten.
Oplossing?
De buurvrouw beaamde dat ze bang was
voor honden, omdat ze ooit was gebeten. Ze
vertelde dat de hond stopte met janken als
hij de auto van zijn baas de straat in hoorde
rijden. Na dit gehoord te hebben, spraken ze
af dat de buurman zijn auto een keer elders
zou parkeren, en uit het zicht van de hond
aan zou komen lopen om te kijken of de
buurvrouw gelijk had.
Minder overlast
De buurvrouw had gelijk en de buurman
bood aan met de hond een training te
volgen. Ook wilde hij graag de buurvrouw
laten zien dat zijn hond niet gevaarlijk was
en nodigde haar voor de koffie. Zij wist wel
iemand die het leuk vond om de hond af
en toe uit te laten. De bemiddelaars die de
gesprekken hadden begeleid, belden na zes
weken nog eens met beide partijen. Het
bleek veel beter te gaan met de hond waardoor de overlast een stuk minder was.
Informatie
Heeft u een conflict met de buren?
Bel Beterburen, tel. 020-6891859
Of kijk op www. Beterburen.nl
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'Er is veel bereikt'
Na bijna 10 jaar de leiding te hebben gehad over de vernieuwing van de Banne, vertrekt
programmamamager Fons Diepenbrock. Rond zijn laatste werkdag wordt het wijkcentrum
geopend, een van de vele mijlpalen uit het project. “Het is mooi om te zien dat wat ooit
bedacht is ook echt werkt.”

Hij heeft erover gedacht kapitein op een
rondvaartboot te worden, want het water
trekt hem. Dat vond hij destijds ook een
leuke bijkomstigheid van zijn nieuwe baan
in Noord: hij was dan al halverwege op weg
naar Monnickendam, waar zijn zeilboot ligt.
Maar voorlopig gaat hij na de zomer als
zelfstandig adviseur en projectmanager aan
de slag. Voordat het zover is, is hij nog twee
maanden bezig met de megaklus waar
hij de afgelopen jaren vol overgave aan
gewerkt heeft in opdracht van de gemeente
en drie corporaties: de vernieuwing van de
Banne. Fons Diepenbrock is er al programmamanager sinds 2004. Hij is degene die
ervoor zorgt dat het plan van aanpak goed
en zo snel mogelijk wordt uitgevoerd, en
dat iedereen zich aan de afspraken houdt.
Vanuit de gemeente is hij bovendien verantwoordelijk voor de uitvoering van de sloopwerkzaamheden, het bouwrijp maken van
de grond voor de nieuwbouw en de herinrichting van de openbare ruimte. Hij praat

er gedreven over, de buurt ligt hem na aan
het hart. “De Banne heeft zo veel goeds.
Een heel groene wijk, met een ideale ligging
tussen het centrum en Waterland in, en
inmiddels ook met een heel goed voorzieningenniveau.”
Juiste mix
Tien jaar geleden leverde het eenzijdige
aanbod van goedkope sociale huurwoningen waarin niemand meer investeerde
een neerwaartse spiraal op. In 2003 kwam
de gemeente daarom met een plan van
aanpak om meer balans te brengen in het
aanbod. Door verkoop van een deel van de
woningen en sloop en nieuwbouw moest
een aantrekkelijkere wijk ontstaan, waar
mensen meer binding hebben met de
buurt. En dat is gelukt, zegt Diepenbrock.
“Dat vind ik het mooiste resultaat: het
plan van aanpak klopte, we hebben bereikt
wat we wilden bereiken. De Banne is geen
achterstandswijk meer, de leefbaarheid is

De Bolder, nieuwe ontmoetingsplek op de Parlevinker
Er komt op de Parlevinker een nieuwe plek voor buurtactiviteiten.
Buurtbewoners zijn, in samenwerking met de multiculturele kerk
Hoop voor Noord, een gesprek gegaan met Rochdale. Zij wilden
zorgen dat de buurt meer tot leven komt!
Verbouwing
Op dit moment wordt de ruimte op de
Parlevinker verbouwd tot een plek waar
u zich thuis zult voelen. De ontmoetingsruimte krijgt de naam ‘de Bolder’. Na
een grondige verbouwing, die geheel door
(buurt) vrijwilligers wordt gedaan, willen
we diverse activiteiten gaan ontplooien.
Activiteiten
Op dit moment worden de volgende activiteiten uitgewerkt: spelinloop voor ouders
met jonge kinderen, repaircafé, een vrouwenontmoeting. Maar ook zijn er ideeën
voor iets met mannen en iets rondom
koken/maaltijden.

Vrijwilligers
Wil je ergens bij aansluiten om mee te
denken, welkom!
Het streven is dat we in de zomer van
2013 de activiteiten langzaam kunnen
opbouwen. Alles is afhankelijk van de
inzet van vrijwilligers.
Tentweek
De tentweek zal dit jaar op het Parlevinkerplein plaatsvinden. Dit zal zijn
van 13 tot en met 16 augustus.
Informatie
Voor meer info kunt u contact opnemen
met Jan-Willem en Gonda Hanskamp.
06 – 304 97 668

aanzienlijk toegenomen. Er is nu een evenwichtige woningvoorraad van 55% sociale
huurwoningen en 45% koopwoningen, dat
vind ik zelf een perfecte combinatie. Ik ben
absoluut voorstander van het behouden
van sociale huurwoningen. Ik zou willen
dat ze die in het centrum van Amsterdam
niet móchten verkopen. De juiste mix doet
namelijk veel goed voor een buurt.”
Zo’n nieuwe mix maken kost tijd, dat
hebben ze gemerkt in de Banne. Toch
nadert het einde. Diepenbrock voorspelt
dat binnen vijf jaar alles af is. “Afgezien van
het oude winkelcentrum is bijna alles wat
gesloopt moest worden gesloopt, er hoeft
niemand meer te verhuizen.” Die uitplaatsingen waren een pittig onderdeel van het
plan voor de bewoners. “Mensen kregen
de vernieuwing hier over zich heen zonder
erom gevraagd te hebben. Gelukkig bleek
uit de enquête een half jaar na hun verhuizing dat ze tevreden waren over het proces.
We kregen gemiddeld het cijfer zeven voor
hoe het gegaan is. Sommige mensen waren
achteraf gezien minder tevreden met de
woningkeuze die ze gemaakt hadden, maar
over het proces was men positief. Zelfs de
ondernemers hebben niet al te veel gemopperd, wat best bijzonder is. Daar ben ik echt
blij mee.”

...Een heel groene wijk, met
een ideale ligging tussen het
centrum en Waterland in...
Mijlpalen
Diepenbrock is zichtbaar begaan met de
mensen in de buurt: “Ik heb er echt mijn
best voor gedaan dat de kleine winkeliers en een vereniging als Tonido niet de
dupe werden van de reorganisatie van
de wijk.” De turnvereniging die de eigen
gymzaal in het Koopvaardersplantsoen
binnenkort moet verlaten, zit vanaf deze
zomer in het nieuwe wijkcentrum aan het
Bezaanjachtplein. Bij de eerste paal voor
dat wijkcentrum – toen de crisis in de
bouw in volle hevigheid toesloeg – heeft
Diepenbrock een zucht van verlichting
geslaakt. “Dat die eerste paal toen toch
geslagen is, was tot de laatste dag spannend.” Andere mijlpalen die hij noemt zijn
het winkelcentrum dat eerder dit jaar al
open ging en het woonservicecentrum de
Kadoelerbreek, waar alle senioren in de
buurt sinds 2012 zorg en ondersteuning
vinden op hooguit 200 meter afstand van
hun woning. “Alles is erop gericht dat
ouderen langer zelfstandig kunnen blijven
wonen, dat lijkt mij zelf een erg prettig
vooruitzicht.”
Inmiddels is driekwart van de plannen
voltooid, het laatste kwart wordt opgepakt door Diepenbrocks opvolger, David
Bout. “Aan hem de uitdaging om het goed
af te maken. Hij gaat aan de slag met het
Koopvaardersplantsoen en de nieuwe
Dorus Rijkerschool.” Op 21 september
wordt het laatste deel van het wijkcentrum
geopend. Een mooie mijlpaal om mee af te
sluiten. Diepenbrock kijkt er tevreden op
terug: “Ik heb het gevoel zinvol bezig te
zijn geweest.”

Ontwikkelingen
Schepenlaangebied
Appartementen kopblok

De appartementen van de hoge woontoren, het zogeheten kopblok, aan de
Statenjachtstraat zijn zo goed als verkocht,
en de meeste woningen zijn bewoond. Het
terrein ten zuiden hiervan is nog onbebouwd,
aangezien de woningen niet werden verkocht.
Het bouwplan wordt daarom aangepast.
Verkoop volgende fase
Naar verwachting zullen na de zomer de
nieuwe eengezinswoningen in de verkoop
gaan. Meer weten of op de hoogte blijven?
Ga naar www.kopenbijeigenhaard.nl en
schrijf je in!
Hekken
Er komen in de toekomst ook in totaal 20
grote woon-/werkwoningen langs de
parallelweg aan de zuidzijde van het
Schepenlaangebied. Omdat de woningen
niet werden verkocht heeft Rochdale hekken
om deze locatie gezet, zodat het er beter
uitziet dan braakliggend terrein en de
grond niet verontreinigd wordt.
Zelfbouwkavels
De noodgebouwen van het Kabouterhuis
in het Koopvaardersplantsoen zijn weggehaald. Op deze locatie komen mogelijk
zelfbouwkavels. Bij voldoende animo zullen
deze in 2014 worden ontwikkeld.
Sloop gebouw Tonido en de Brug
In de tweede helft van 2013 zal het gebouw
van turnvereniging Tonido, en het gebouw
De Brug in het Koopvaardersplantsoen
worden gesloopt. Deze locaties zullen dan
ingericht worden als park met speelplekken.
Snoeien bosschages
Ook zal in het park veel bosschages gesnoeid
worden om het park een open uitstraling
te geven. Er worden hiervoor geen bomen
gekapt.

Bibliotheek Ankerplaats
blijft open
De winkels aan de Ankerplaats zijn dan
weliswaar gesloten, de bibliotheek blijft
nog even open. De bibliotheek verhuist eind
augustus ook naar Banne Centrum, maar
zal tot dan op de Ankerplaats open blijven.

Frequentie Bannekrant

De Bannekrant kwam altijd zo’n vier keer
per jaar uit. Er was een voorjaar-, zomer-,
herfst- en wintereditie. Er zijn de afgelopen periode veel plannen in de Bannekrant
gepresenteerd. Deze plannen zijn in de
inspraak gegaan en er is door de deelraad
over besloten. Vervolgens zijn deze plannen
al gerealiseerd, in aanbouw, of worden nog
in aanbouw genomen.
Minder plannen
Aangezien er minder planvorming is de
komende periode, zal de Bannekrant ook
veel minder frequent uitkomen. Naar verwachting zal de Bannekrant uitkomen, naar
gelang er nieuws is rond de stedelijke vernieuwing.

de Bannekrant
Nieuw telefoonnummer
meldpunt Vernieuwing
Er vinden komende tijd diverse werkzaamheden plaats voor de vernieuwing van de
Banne. Werkzaamheden zoals het bouwrijp
maken van de Kadoelerbreek 2e fase, start
nieuwbouw 2e fase Kadoelerbreek, de sloop
van Ankerplaats, de Brug en Tonido. Helaas is
overlast niet altijd te vermijden. Het stadsdeel
en de woningcorporaties doen hun uiterste
best om de overlast zoveel mogelijk te
beperken.

Nieuw telefoonnummer
Het meldpunt vernieuwing heeft een
nieuw telefoonnummer: 020-252 9444.

Banne Bruist zondag 29 september

Plannen voor de
Ankerplaats
Het oude winkelcentrum wordt in het
najaar van 2013 gesloopt. Dat zal enige
tijd in beslag nemen en vervolgens zal de
locatie in 2014 bouwrijp worden gemaakt.
In het oude plan voor deze locatie was een
gebouw gepland met ongeveer 100 woningen en de Dorus Rijkersschool.
Dit plan wordt gewijzigd. De Dorus
Rijkersschool komt nu los te staat van
de woningen. Hierdoor is de start bouw van
de school niet meer afhankelijk van de start
bouw van de woningen. Er worden ongeveer
30 eengezinswoningen gebouwd in een
losstaand blok. De start bouw van de school
zal in de tweede helft van 2014 starten.

Op zondag 29 september 2013 wordt het 16e Banne Bruist Festival gehouden. Het gebied tussen Parlevinker
en Statenjachtstraat biedt dan ruimte aan de traditionele braderie, rommelmarkt en informatiemarkt.
Drie pleinen
Van 12 tot 19 uur zijn er verschillende activiteiten: Er zijn drie pleinen verdeeld over het terrein: het hoofdplein met podium en catering op de
parkeerplaats naast het oude winkelcentrum (voorheen de apotheek), het kinderplein met een open-podium en diverse activiteiten bij de
Vierwindstrekenschool, en het jongerenplein met open-podium en diverse sport en spelactiviteiten op de Parlevinker. Op de Parlevinker is ook de
rommelmarkt die de drie pleinen verbindt. Er zijn op de drie pleinen muziekoptredens voor diverse leeftijdsgroepen.
Meehelpen en kramen te huur
Wil je een meehelpen op zondag 29 september als vrijwilliger? Of wil jij optreden op het jongeren of kinderpodium? Of wil je een rommelmarktkraam
huren (kosten 22,50 euro)? Neem dan contact op met de organisatie per mail: bannebruist@gmail.com of mobiel 06-2362 4460 (Thijs of Yvon).

Bewoners initiatieven

Ja, ook dit jaar is er budget voor initiatieven van bewoners in de Banne.
Uw aanvraag ontvangen we graag. Laat het bruisen in de Banne

Grofvuil
Op deze data kunt u uw grofvuil kwijt:
Banne Noord (2e vrijdag
van de maand)

Banne Zuid (2e donderdag van de maand)

• 12 juli 2013
• 9 augustus 2013
• 13 september 2013
• 11 oktober 2013
• 8 november 2013
• 13 december 2013
• 10 januari 2014

• 11 juli 2013
• 8 augustus 2013
• 12 september 2013
• 10 oktober 2013
• 14 november 2013
• 12 december 2013
• 9 januari 2014

Grofvuilherinnering
Bewoners kunnen elke maand herinnerd worden aan de
grofvuildag. Het stadsdeel stuurt dan een dag of een week
van te voren een e-mail wanneer er grofvuil wordt opgehaald in de opgegeven straat. Opgeven gaat via internet:
www.noord.amsterdam.nl/grofvuilherinnering.
Grofvuil direct kwijt: Afvalpunt
Bewoners die op andere dagen grofvuil kwijt willen,
brengen het naar het Afvalpunt op de Papaverweg 33,
ingang in de Struisgrasstraat. Zes dagen per week open.
Het Afvalpunt is het punt waar afval geschieden wordt.
Speciale containers staan er voor plastic, hout, groenafval, elektrische apparaten, kleding, spaarlampen, batterijen, verf en ander chemisch afval. De meeste spullen zijn
goed herbruikbaar, goed voor het milieu en de portemonnee.
Aanhangwagen of bestelbus
Voor bewoners die een kleine of geen auto hebben, is het
mogelijk om een aanhangwagen of bestelbus te lenen via
het Afvalpunt. Hiervoor kunt u bellen met 020 637 0712.
Boete vanaf € 85,Voor het verkeerd aanbieden van grofvuil zijn de boetes
flink verhoogd. Vanaf 1 januari jl. is dit vanaf € 90,-. Het
bedrag is afhankelijk van de aard van de overtreding.

Aanvraag
Iedereen met een goed idee voor de Banne
kan een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen. U wil bijvoorbeeld een
huiswerkklas starten, een moestuin beginnen, een ontmoetingsfeest organiseren, een
activiteit met ouderen uit de buurt opzetten.

Alle initiatieven die bijdragen aan een betere
en fijnere Banne zijn meer dan welkom.
Meer weten / het aanvraagformulier
opvragen: Joke van Geel, makelaar
bewonersinitiatieven Tel. 020 252 99 31
Email: j.van.geel@noord.amsterdam.nl

De spelregels

• De aanvraag mag geen eigen belang zijn, maar moet gericht zijn op de
bewoners van de wijk
• De aanvraag is ter bevordering van de leefbaarheid, sociale cohesie, educatie
en ontwikkeling van bewoners en de wijk
• De aanvrager neemt deel aan de uitvoering van de aanvraag
• Ondersteuningskosten door een professional wordt per aanvraag beoordeeld
• De aanvraag mag maximaal € 2500,- bedragen
• Het is verplicht een eigen bijdrage (naar redelijkheid) te vragen bij aanvragen
voor activiteiten t.b.v. volwassenen waar eten een onderdeel is
• Ten behoeve van draagvlak moeten 3 medeaanvragers de aanvraag ondersteunen
• Alleen bewoners van de Banne mogen een aanvraag doen
• De aangevraagde activiteit moet in de Banne plaatsvinden
• De aanvrager communiceert uitgebreid naar de doelgroep waar de activiteit
voor bedoeld is.

Zomer in de Banne
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Meer informatie?
Het telefoonnummer van het
meldpunt vernieuwing Banne
is (020) 252 94 44. 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) 252 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,
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

