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Woningcorporaties

Kleurenstraat-kiosk

Zomer Zondagmiddagen!
Op 14 augustus is het
Koopvaardersplantsoen het
terrein van alweer de 5e editie van
de zomer zondagmiddagen De
Banne. Het zomerfeestje in uw
eigen achtertuin is uitgegroeid tot
een vast onderdeel van de zomer in
de Banne.
Zomergevoel
Muziek, dans, theater, toneel, rap, zang
(levenslied), musical, meezingen, er is
voor iedereen wat te doen en te beleven.
Iedereen van jong tot oud uit de buurt
kan tussen 13 uur tot 17 uur komen kijken,
luisteren maar ook meedoen.

De oude bloemenkiosk op de
Statenjachtstraat is omgetoverd
tot een ‘Kleurenstraat-kiosk’.

S

tichting Broedstraten heeft tot doel om
in diverse straten in Amsterdam-Noord
bewoners en kunstenaars rondom een
thema samen te brengen, hun creativiteit
zichtbaar te maken en te verbinden aan
de buurt. De Kleurenstraat is één van de
thema's. Het Parlevinkerpad is omgedoopt
tot Kleurenstraat.

de Banne vragen hoe hun favoriete kiosk
eruit zou moeten zien. Alle reacties worden
verzameld en zijn voor iedereen te bezichtigen in de Kleurenstraat-kiosk. Dit wordt
ook een plek waar men van alles kan ruilen;
een kopje koffie voor een goed kiosk idee of
materialen, een boeketje veldbloemen voor
een pak koffie, en ga zo maar door…
Artist in residence
Daarnaast wordt de Kleurenstraat-kiosk
ingezet als ‘artist in residence’ huisje. Eind
juli t/m december 2011 gaan kunstenaars
elkaar opvolgen en vanuit de kiosk een
eigen kleurig kunstproject voor en met de
Banne buurtbewoners uitvoeren.
Openingstijden
Openingstijden: maandag t/m woensdag
van 11.00-16.00 uur. Zie ook het informatiebord op de kiosk. Informatie: Katja van
Heesch, 06-24751007, info@katjavanheesch.
nl / www.broedstraten.nl

De bloemenkiosk is een mini-atelier van
de Kleurenstraat geworden waar ideeën
voor een nieuw uiterlijk van de kiosk
worden verzameld en uitgeprobeerd. Deze
Kleurenstraat-kiosk zal er de komende
maanden steeds weer anders uit zien.
Hiervoor worden o.a. materialen in de vorm
van zwerf- of grofvuil gebruikt.
Ruilen
Tot en met eind juli zal kunstenaar/buurtbewoner Katja van Heesch bewoners in

zomer 2011

...Wij gaan er met
zijn allen een
mooie zomer van
maken!....
Diverse activiteiten
Er zijn ook vaste ‘klanten’ zoals sport
en spel door TOS, het koor van de
Ark, Salsa en Zumba workshop verzorgd door Salsa Lovers, een markt
met eten en drinken verzorgd door
buurtbewoners, het maken van een
gedicht en de presentatorwedstrijd:
wie kan er het beste presenteren?
U kunt zich hiervoor opgeven via:
info@zomerzondagmiddag.nl
Volwassenen
Dit jaar worden vooral ook volwassenen
en oudere bewoners opgeroepen om mee
te doen: kunt u mooi zingen of een mooi
verhaal vertellen bijvoorbeeld over de

buurt, of heeft een bijzondere hobby die u
wilt laten zien, dan bent u meer dan van
harte welkom.
Aanmelden
Wilt u meedoen met zingen, dichten,
rappen, acteren, dansen, eten/drinken
verkopen of iets anders? En wilt u meehelpen op de dag zelf, geef u dan snel op bij
Redouan 06-54776265 of Thijs 06-13283532 of
mail naar info@zomerzondagmiddag.nl
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Informatie
Voor de internetters: We hebben ook een
facebook en hyves pagina…zoek ons op
en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en
weetjes!
Kijk voor meer informatie www.zomerzondagmiddag.nl

De kleuren van thuisgevoel
Kunstenaars van de Kleuren
straat wilden graag samen met
bewoners en instellingen rond
het Parlevinkerplein iets moois
en kleurrijks bedenken voor het
gebouw de Parlevinker.

Inhoud
Meer informatie:
www.broedstraten.nl

T
Zakgeldproject > 2
Klussendienst > 2
Kadoeler Breek > 3
Planning > 4

ijdens een speciale workshop is men
daarom op zoek naar de kleuren die
bij het 'thuisgevoel' passen. Wat zijn de
mooiste kleuren uit je eigen huis of welke
kleuren passen het beste bij jouw thuisgevoel en wat wil je erover vertellen...?
Inspiratie
De bedoeling is dat bewoners tekeningen
maken die dienen als inspiratiebron voor

de kunstenaars die hiermee uiteindelijk
de gevels van het gebouw de Parlevinker
willen verfraaien. Op die manier wordt het
dus echt een ontwerp van de mensen en
instellingen uit de buurt. Met de kleuren en

ideeën die uit deze workshops voortkomen
maakt kunstenares Marieke van Diepen
een ontwerp. Dat ontwerp kan uitgevoerd
worden op de muren van het gebouw ‘de
Parlevinker’.
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Banne Centrum

Noordkaap

A

an de noordzijde van het Schepen
laangebied wordt het nieuwbouw
project de Noordkaap gebouwd. Het project
wordt gerealiseerd in samenwerking
met Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.
Aannemer Heddes heeft onder de vleugels
van Ballast Nedam een doorstart gemaakt.

U heeft het natuurlijk al gezien,
de bouw van het nieuwe Banne
Centrum op het Bezaanjachtplein
gaat ongelooflijk snel. Nog
maar net gestart en nu al is de
constructie van de onderste lagen
te zien. De bouw ligt dan ook mooi
op schema.

Parabounce
Op 21 mei 2011 was er een woonmanifestatie. Vanuit de parabounce van Eigen Haard
kon je vanuit de lucht het prachtige uitzicht
bewonderen!

A

ls alles volgens planning verloopt
zullen de eerste winkels in het voorjaar
van 2013 worden opgeleverd.
Hart van de wijk
Banne Centrum wordt het hart van de wijk
De Banne. Het vervangt het huidige winkelcentrum ‘In de Banne’. U vindt in het
nieuwe centrum straks alles voor de boodschappen: van supermarkten tot drogist,

van sport tot mode. En nog veel meer, maar
dan in een compleet nieuwe jas. Naast
winkels komen er ook appartementen, een
bibliotheek, een gym- en turnzaal (o.a.
voor Turnvereniging Tonido), naschoolse

Zoek de verschillen!

opvang, een toneelzaal en vergaderruimte.
Vanzelfsprekend kunt u straks ook uitstekend parkeren bij Banne Centrum.
Nieuwe website
Nieuwsgierig wat er allemaal precies gaat
komen of hoe Banne Centrum er straks uit
komt te zien? Op onze spiksplinternieuwe
website www.bannecentrum2013.nl vindt u
impressies en de meest actuele informatie.
Webcam
Recent is er een webcam geplaatst op
een van de omliggende gebouwen. Via de
website www.bannecentrum2013.nl kunt u
voortaan de bouw dus op de voet volgen.

Nog woningen te koop!
Van fase 1 zijn nog enkele appartementen
te koop. Ook van fase 2 zijn er nog woningen te koop. Fase 2 bestaat uit 17 grote
woningen die geschikt zijn als woonwerkwoningen.
Interesse in een koopwoning? Kijk dan
op www.noord-kaap.nl.

Start zakgeldproject
D

e bewoners van het Fokkezeil vinden
het fijn om als gezellige buren met
elkaar om te gaan. Een bewoonster van 85
jaar kon haar tuin niet meer onderhouden.
De dame had al jaren haar zonnescherm
niet meer uit gehad omdat de tuin een wildernis was geworden. Ze had ook al jaren
niet meer buiten in de tuin gezeten.
Toen zijn de buren op het idee gekomen
om met elkaar iets voor haar te doen. Met

elkaar hebben zij haar tuin helemaal leeg
gemaakt en nieuwe planten en een moestuin aangelegd. Wat een lol en gein hebben
ze gehad. Ook buurtkinderen vonden het
leuk om te komen helpen. Deze bewoonster
is zo blij hier mee! Ze hoeft nu niet meer
overdag de lichten aan te hebben, en kan
als het mooi weer is lekker buiten zitten
(ook met de buren) en genieten van de tuin.

Klushulp vernieuwd
Per september 2010 wordt de klushulp Amsterdam-Noord uitgevoerd door Stichting
Doras en Cordaan Thuiszorg. Per 1 januari 2011 gelden er nieuwe ‘’spelregels’’ voor
de klushulp Amsterdam-Noord.
Wie kan gebruik maken van de
klushulp?
De klushulp is voor alle mensen
ouder dan 75 jaar die wonen in
Amsterdam-Noord. Ook mensen
met een beperking die jonger
zijn dan 75 jaar en beschikken
over een ABWZ- of Wmo-indicatie
kunnen gebruik maken van de
klushulp.
Klusduur
De klusduur: bij het uitvoeren
van de klussen spreken we voor
taan van een klusbezoek. Een
klusbezoek duurt maximaal vier
uur. Maakt u gebruik van de klushulp dan kunt u per jaar max.
vier klusbezoeken aanvragen.

Kosten
Er is een eigen bijdrage: u betaalt
een eigen bijdrage. Een klus
bezoek kost € 5. Daarnaast
betaalt u voor materialen en
eventuele parkeerkosten van de
klusmedewerker.

Klussen die niet worden uitgevoerd zijn:
•	grote werkzaamheden zoals
vernieuwen elektra, waterleidingen, schilderen, witten
en behangen; verhuizingen;
tuinonderhoud.

Soort klussen
Het soort klussen dat bijvoorbeeld kan worden uitgevoerd:
• het (klein) onderhoud van
de woning bijvoorbeeld: het
vastzetten van elektradraden,
verzorgen van een tweede
telefoonaansluiting, aanleggen en/of vernieuwen van een
(tweede) bel, instellen radio/tv
etc.

Informatie
De medewerkers van het meldpunt beschikken over informatie
van betrouwbare organisaties en
bedrijven. Zij kunnen u adviseren
over alternatieven indien wij de
klus niet kunnen aannemen en
uitvoeren.
U kunt klushulp aanvragen door
te bellen met nummer
020-7510 627. Bereikbaar ma. t/m
vr. van 9.00-11.00 uur.

Net als een profvoetballer, zette Khalid (midden op de
foto) in het kantoor van wijkbeheerder Peter Walter
samen met Lisa Klijnsma (van Dock) als eerste officieel
zijn handtekening onder een bijzonder contract. Hij
gaat namelijk in het kader van het zakgeldproject aan
de slag in de Banne als 'hulp van de wijkbeheerder' van
Woningstichting Rochdale.
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Kadoeler Breek!

Oplevering woonservicewijk

Brandvrije
papierbakken

Buurtinitiatief:
Nieuwe speelplek

Rochdale heeft als proef twee
brandvrije papierbakken geplaatst
in de Dekschuitstraat. De reden
hiervoor is dat er dagelijks
kranten en reclamedrukwerk onder
de huidige brievenbussen werden
neergegooid door bewoners. Dat
gaf veel overlast.

De nieuwe Kadoeler Breek
wordt het centrum van de
woonservicewijk De Banne. De
voorzieningen van de nieuwe
Kadoeler Breek zijn er voor alle
bewoners van de wijk.

E

r komen zorgwoningen, huisartsen, een
apotheek, fysiotherapeuten, Doras,
Cordaan dagcentrum en dienstencentrum,
Combiwel welzijn en restaurant, Arkin en
Mensendieck.
De eerste oplevering van de nieuwbouwwoningen van de nieuwe Kadoeler Breek zal
1 juli a.s. zijn. Medio september verlenen de
huisartsen en apotheek hun service vanuit
de nieuwe Kadoeler Breek. Ook Combiwel
en Doras Zullen hun activiteiten dan in de
nieuwbouw starten.
Openingsstellingsweek
Begin oktober, als alle huurders in het
pand zijn getrokken en als het restaurant

Er is een nieuwe speeltuin bij de Piet
Ikelaarpad in Banne-Oost gerealiseerd.
Er zijn diverse reacties gekomen van de
buurtbewoners: ‘Supergaaf, ik maak er
veel gebruik van.’ ‘Het resultaat is nu
ook dat de ouders van de kinderen met
elkaar in contact komen.’ ‘Bedankt
voor het uitwerken van het buurtinitiatief!’

draait, wordt er een openingsstellingsweek
gepland.
Nieuw wijkrestaurant!
In de nieuwe Kadoeler Breek komt een
wijkrestaurant. Cordaan, Combiwel en ROC
werken samen aan de realisatie van het
restaurant. In het wijkrestaurant kan men
samen eten, samen koken, deelnemen aan
een activiteit, leren, werken of gewoon
samenkomen voor gezelligheid.
Werkgelegenheid
Het wijkrestaurant biedt naast gezonde
vers bereide betaalbare en lekkere maaltijden ook warmte en gezelligheid voor de
buurt. Het wijkrestaurant zal tevens functioneren als opleidingscentrum en werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op
de arbeidsmarkt.
Coco’s restaurant wordt een gewoon restaurant met een bijzondere uitstraling.
Betaalbaarheid en kwaliteit zijn belangrijk
in Coco’s restaurant. Het restaurant moet
een bindmiddel zijn voor buurtbewoners.

Doel
Bedoeling is om jongeren
kennis te laten maken met het
arbeidsproces, om het gevoel
van eigenwaarde te vergroten
en eventueel de doorstroom
naar een regulier baantje te
bevorderen. Zij doen sociale
vaardigheden en werkervaring
op, en verdienen daar zakgeld
mee.
Wie?
Het gaat om jongeren tussen
de 12 en 16 jaar die wonen en/of
naar school gaan in de Banne.
Hun werkzaamheden bestaan
uit het verwijderen van winkelwagens uit de complexen,
het opruimen van kranten en
reclamedrukwerk, en het vegen
en opruimen van de rommel die
dagelijks in de trappenhuizen
ligt. Ook zal er afval geprikt
worden voor de hoofdentrees
en in de boxgangen. De jongeren mogen maximaal 5 uur
werken per week, en verdienen
daar 2,55 euro per uur mee.

De Kaapstander
Nieuwe beplanting
De groenvakken rondom het opgeleverde nieuwbouwproject de Kaapstander
zijn opnieuw beplant omdat het groen
niet goed groeide. Het grasveld is ook
opnieuw ingezaaid. Tevens zijn er in de
groenvakken heesters aangebracht.
Brandje
Peter Walter: ‘We bleven posters ophangen om mensen te vragen hun papier niet
zomaar te dumpen in de centrale hal.
Nadat er ook een brandje was gesticht was
de maat vol.’

Verleggen IJdoornlaan

Succes
Deze papierbakken zijn afgesloten en lijken
nog het meest op een grote brievenbus.
Met een klep kan je je papier erin werpen.
De bakken worden vervolgens één keer per
week geleegd door Walter. Omdat ze zo
succesvol zijn worden de bakken nu ook in
de Tjalkstraat, de Lichterstraat en de Banne
Buikslootlaan geplaatst. Het levert een
schoon aangezicht op van de entree en hal
en op deze manier worden brandstichting
en vervuiling voorkomen.

Koers
Noord!
H

et nieuwbouwproject van het zuidelijk
gedeelte van de Schepenlaan heeft de
naam Kaap Noord. Woningbouwvereniging
Rochdale realiseert hier de komende jaren
in totaal 113 eengezinswoningen van ongeveer 124m2. Er is gestart met 76 markthuur
eengezinswoningen. De woningen zullen dit
najaar worden opgeleverd.
Woon-werkwoningen
Er komen ook in totaal 20 grote zogenaamde woon-/werkwoningen langs de
parallelweg aan de Schepenlaan. De woon-/
werkwoningen hebben een oppervlakte van
184m2 tot 201m2.
Informatie
Kijk op www.koersnoord.nl voor meer
informatie.

Het verleggen van de IJdoornlaan ter
hoogte van de nieuwbouw Kadoeler
Breek is afgerond. Op de locatie van de
tijdelijke rotonde komt dit najaar een
definitieve turborotonde (zie tekening
hierboven). 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.
Tevens zal de Banne Buikslootlaan
moeten worden verhoogd ten behoeve
van de nieuwbouw van de Kadoeler
Breek en het toekomstige winkelcentrum op het Bezaanjachtplein. De
werkzaamheden hiervan zullen eind
september beginnen.
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Huttenbouwen

Marjoleinterein!

D

e bouw van de 45
eengezinswoningen
op het Marjoleinterrein
gaat heel snel. Dit najaar
worden de eerste woningen
opgeleverd. Vervolgens zal
aansluitend de openbare
ruimte in het gebied worden
aangelegd.
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.
Buiksloterbreek
De uitvoering van de
plannen voor het gedeelte
Buiksloterbreek laat vooralsnog op zich wachten. De
reden hiervoor is o.a. dat
de welstandscommissie
bezwaren heeft tegen de
huidige plannen. Er wordt
naar een oplossing gezocht.

V

Banne Bruist
Zondag 25 September
Op zondag 25 september 2011
wordt in de Banne in AmsterdamNoord het 14e Banne Bruist
Festival gehouden.

H

et gebied tussen Parlevinker en
Statenjachtstraat biedt dan ruimte
aan de traditionele braderie, rommelmarkt
en informatiemarkt. Dit jaar is er ook de

Gezondheidsmarkt, te vinden achter de
Buiksloter apotheek.
Er zijn drie podia met muziekoptreden voor
diverse leeftijdsgroepen. Ook zijn er natuurlijk weer kinderspellen en kinder
activiteiten.
De eerste namen zijn bekend! Mike en
Colin, Nathalie Makoma en Dreamcast
komen. De “topact” wordt later bekend
gemaakt.
Walking Waterballs
Wegens groot succes vorig jaar komen ook
dit jaar de Walking Waterballs. Hierbij loop
je over water in een grote bal (zie foto).

Zomer in de Banne

Kramen te huur
Zowel voor de braderie als de rommelmarkt
zijn nog kramen te huur. Verkoop van eten
en drinken is niet mogelijk. Aanmelden kan
bij Solid Amsterdam op 020-4931132.

E

r 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.

Cameratoezicht
Afgelopen jaren waren er
vele brandstichtingen en
vernielingen van de ruiten
van de algemene toegangsdeuren in diverse complexen
van Rochdale in de Banne
Zuid. Ook was er overlast
van hangjongeren. In februari dit jaar werden zo'n
32 camera's opgehangen.
Sindsdien is er nog geen ruit
vernield. Voor het ophangen van de camera's ging
er wekelijks wel een ruit
stuk. Kosten hiervan zo'n €
200 euro per stuk. Met het
inzetten van camerabewaking wil Rochdale bijdragen
aan een veiligere, schonere
en leefbare omgeving.

Planning deelgebieden

de Banne
1b

Ankerplaats/Centrumgebied

1a Centrumgebied
2010: start bouw
2013: oplevering
1b 2014: start bouw
2a Kadoeler Breek
2011: oplevering
2b Kadoeler Breek
2012: start bouw 2e fase

2a

Kadoelerbreek fase 1

2b

Kadoelerbreek fase 2

8

3 Marjoleinterrein
2010: start bouw
2011: oplevering

Uitvoering en meldpunt Vernieuwing

an dinsdag 26 juli tot en met donderdag 11 augustus
organiseert Combiwel weer Huttenbouwen in de Banne.
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van maandag tot en met
vrijdag tussen 12:00 en 17:00 uur uitgenodigd om tegenover speeltuin de Zeeslag op het Parlevinkerpad nummer 40
een eigen huisje te timmeren. Je kunt alleen komen, want
er zijn voldoende begeleiders, maar je mag bijvoorbeeld ook
je vader, buurvrouw of oma meenemen. Al het benodigde
materiaal en gereedschap is aanwezig en de activiteit is
helemaal gratis. Hou jij van timmeren? Kom dan eens een
kijkje nemen en vraag naar
Serginho!
Meer info bel Miloe of
Stanley in bc de Rietwijker:
020-6331337. www.kinderwerkbanne.hyves.nl

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
76 woningen
6 Boven IJ Ziekenhuis
na 2013
7 Lichterstraat e.o.
gerenoveerd
8 Parlevinker
na 2013 <
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1a

Centrumgebied (ex Ankerplaats)

3

Marjoleinterrein

4

Aakstraat e.o.

5a

Schepenlaan fase 1

5b

Schepenlaan fase 2

6

Boven IJ locatie

7

Lichterstraat

8

Parlevinker

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt vier
keer per jaar en is een uitgave
van stadsdeel Amsterdam-Noord
en de woningcorporaties Ymere,
Rochdale en Eigen Haard.
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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. 088 000 89 00.
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

