de Bannekrant

Stadsdeel Amsterdam-Noord

zomer 2010

Woningcorporaties

Start bouw Noordkaap
sen een persoonlijke wens op een gasbeton
blok zetten. Deze blokken worden met de
bouw van Noordkaap gebruikt en op deze
manier bijdragen de toekomstige bewoners
ook symbolisch een steentje bij aan hun
toekomstige woning. De gasbetonblokken
werden als dominostenen achter elkaar
gezet. De directeur van Eigen Haard Twan
Zeegers kon zo de stenen omgooien. Dit
was het officiële startsein voor portefeuillehouder Kees Diepeveen voor het slaan van
de eerste paal.
Nog enkele appartementen te koop
Interesse in een koopappartement in
Noordkaap? Kijk op www.noord-kaap.nl
voor meer informatie.

Koersnoord en Noord-Kaap
Voor het gebied aan de Schepenlaan hebben woning
corporaties Eigen Haard en Rochdale woningen ont
wikkeld en zijn er ook woningen te koop. De project
naam voor de woningen is Noordkaap (Eigen Haard)
en koers Noord (Rochdale). Meer informatie hierover
vind je op www.koersnoord.nl en www.noord-kaap.nl

Woningstichting Eigen Haard en het stadsdeel zijn op 29 juni 2010 officieel van start gegaan met
nieuwbouw aan de Schepenlaan. Het project zal doorgaan onder de naam Noordkaap.

M

et de bouw van Noordkaap werkt
Eigen Haard en het stadsdeel aan de
vernieuwing in De Banne. Er is begonnen
met de bouw van een appartementen
complex van in totaal 105 appartementen
waarvan 50 koop en 55 sociale huurap
partementen. Het gebouw is ontworpen
door de architect Vera Yanovshtchinsky. De
verwachting is dat begin 2012 het gebouw
wordt opgeleverd.
Professor Waterinkschool en medisch
kinderdagverblijf
In de nieuwbouw komt ook de Professor
Waterinkschool. De bovenbouw van deze
school uit stadsdeel Zuid zal worden
samengevoegd met de onderbouw die
gevestigd is in noodvoorzieningen in het
Koopvaardersplantsoen. Tevens komt
dan ook het medisch Kinderdagverblijf
“het Kabouterhuis”, die nu het
Koopvaardersplantsoen is gevestigd, naar
de nieuwbouw.

Hofmaken
Een blikken jubileum!

Vernieuwd park voor de buurt
Omdat de noodgebouwen uit het
Koopvaardersplantoen naar nieuwbouw
verhuizen ontstaat er ruimte om straks een
mooi park te maken. Het wordt een leven

Inhoud
Hergebruik
Het puin van de gesloopte woon
blokken is hergebruikt voor de
bouwwegen die nodig zijn voor de
nieuwbouw.
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dig park met speelvoorzieningen en water
partijen. Het park wordt zo ingericht dat de
huidige bomen zoveel als mogelijk blijven
gehandhaafd.
‘Dominostenen’ met persoonlijke
wensen
Alle aanwezige toekomstige bewoners
mochten op bij de start bouw met spuitbus

Dit jaar gaat Hofmaken in de Banne haar vijfde jaar in, een
jubileumjaar! Doel van het project is om van de hoven weer
een plek te maken waar mensen elkaar ontmoeten en samen
activiteiten ondernemen.

W

ilt u meewerken aan de Hofactivi
teiten op uw hof, dat kan! Neem
contact op met Marieke van Dijk (telefoon
nummer 020-6352604). Komende tijd doet
Hofmaken de volgende hoven aan:
• Zeevaarthof/Overslaghof:
19 september
• Viermasterstraat: 3 oktober
• Voorsteven: 10 oktober

Buren in de Banne
Ook dit jaar is binnen het Hofmakenproject
weer ruimte voor straatactiviteiten. Lijkt
het u leuk om samen met buren een leuke
activiteit voor uw straat te organiseren,
dan kunt u bij de Ankerplaats 22 een straat
activiteitenbon ophalen ter waarde van
150 euro. Wilt u meer weten over de straat
activiteiten, neem dan contact op met
Solid-Amsterdam of loop even binnen op de
Ankerplaats 22. <
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Zomer ZondagMiddag

Het zomerfeestje in de achtertuin
Op 25 juli is het
Koopvaarders
plantsoen het terrein
van alweer de vierde
editie van de Zomer
Zondagmiddag De
Banne beleving. Het
zomerfeestje in uw
eigen achtertuin!

O

p het podium is een gevarieerd pro
gramma met optredens verzorgd door
buurtbewoners. Vier zondagen lang is er
van alles te beleven. Afwisselend op het
Koopvaardersplantsoen en Parlevinker bij
buurthuis de Rietwijker. Kom gezellig langs
tussen 13-17 uur!
Programma
25 juli Koopvaardersplantsoen
1 augustus Parlevinker
8 augustus Koopvaardersplantsoen
15 augustus Parlevinker
Zomergevoel
Muziek, dans, theater, toneel, rap, zang
(levenslied), musical, karaoke, er is voor
iedereen wat te doen en te beleven.
Iedereen van jong tot oud uit de buurt kan
tussen 13 en 17 uur komen kijken, luisteren
maar ook meedoen.

Activiteiten
Er zijn vaste onderdelen zoals sport en spel
door TOS, het koor van de Ark, de Salsa
en Zumba workshop verzorgt door Salsa
Lovers, en een markt met eten en drinken
verzorgd door buurtbewoners. Ook is er
weer de mogelijkheid om een gedicht te
maken en deze op het podium ten gehore
brengen. Er is ook een presentatorwed
strijd. Wie kan er het beste presenteren? U
kunt zich hiervoor opgeven via info@zomer
zondagmiddag.nl.
Oproep
Dit jaar worden vooral ook volwassen en
oudere bewoners opgeroepen om mee
te doen. Kunt u mooi zingen? Een mooi
verhaal vertellen bijvoorbeeld over de
buurt? Of heeft u een bijzondere hobby?
Dan bent u ook van harte welkom.
Wilt u meedoen met zingen, dichten,

Woonservicewijk Kadoeler Breek!

D

e bouw van de nieuwe
Kadoeler Breek vordert
gestaag. De oplevering
van de nieuwbouw is in het
tweede kwartaal van 2011.
De nieuwe Kadoeler Breek
zal het centrum van de
woonservicewijk De Banne
zijn. Hierin komen zorg
woningen, huisartsen, een
apotheek, fysiotherapeuten
en een ontmoetingscen
trum waarin verschillende
activiteiten zullen plaats
vinden. Door deze voorzie

....Wij gaan er met
zijn allen een mooie
zomer van maken!

rappen, acteren, dansen, eten/drinken
verkopen of iets anders? Of wilt u mee
helpen op de dag zelf, geef u dan snel op
bij Redouan (06-54776 265), Sherida (0684440558) of Thijs (06-13283532) of mail naar
info@zomerzondagmiddag.nl
Facebook en Hyves
We hebben ook een facebook en hyves
pagina…zoek ons op en blijf op de hoogte
van alle nieuwtjes en weetjes! <

Marjoleinterrein

ningen wordt het mogelijk
dat mensen langer zelfstan
dig kunnen blijven wonen,
ongeacht hoeveel zorg of
hulp iemand nodig heeft.
Bij andere projecten
Bij de andere projecten in
het kader van de stedelijke
vernieuwing worden er ook
diverse aangepaste wonin
gen gerealiseerd. De voor
zieningen van de nieuwe
Kadoeler Breek zijn er voor
alle bewoners van de wijk. <

Het
Marjoleinterrein
is bouwrijp
gemaakt voor de
nieuwbouw.

V

oordat de bouw van de woningen start
zal er ten behoeve van de nieuwbouw
woningen riolering worden aangelegd op de
Buiksloterdijk. De fietsers zullen hierdoor
worden omgeleid via de Marjoleinstraat
of de Floraweg. De werkzaamheden duren
ongeveer een anderhalve maand. De start
bouw is naar verwachting in het derde
kwartaal 2010. Er wordt pas begonnen met

Meldpunt
Vernieuwing
Er vinden op diverse plaatsen
werkzaamheden plaats voor
de vernieuwing van de Banne.
Zo zijn in 2010 op vele plaatsen
in de Banne werkzaamheden
voor de nieuwbouw aan de
gang. Zoals voor de nieuw
bouw aan de Schepenlaan
en de bouw van de nieuwe
Kadoeler Breek.
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.

de bouw als 50% van de koopwoningen
verkocht zijn. De verkoop van de woningen
is begonnen. Meer info op www.marjolein
wonen.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 bezwa
ren heeft. Er wordt nu naar een oplossing
gezocht. <

de Bannekrant

Alles kids

Vrijwilligerswerk voor
65-plussers

Op vrijdag 4 juni, in de stralende zon, vond in speeltuin De Zeeslag de
feestelijke aftrap plaats van het programma “Alles kids in De Banne.”
Dit programma heeft tot doel om kinderen in De Banne meer kansen te
bieden door het verbeteren van hun omgang met elkaar en anderen.

Deze afspraken gelden voor alle kinderen,
hun ouders en iedereen in De Banne die met
kinderen te maken heeft. Op de scholen en
bij verenigingen en buurthuizen staat per
maand telkens één van de leefregels cen
traal.
Convenant
Het stadsdeel (Wijkaanpak en afdeling
Sport), de vier basisscholen in De Banne,
Thuis op Straat, de Openbare Bibliotheek,
Solid, KansWeb, Combiwel, Stichting de
Witte Tulp, Stichting Dock, Stichting Spin,
De Kinderopvang Compagnie, woningcor
poratie Eigen Haard en de politie zullen nog
voor de zomer een convenant ondertekenen
waarin de leefregels zijn vastgelegd.
Portefeuillehouder (Jeugd) Coby van Berkum verricht de aftrap

B

ij de feestelijke aftrap hebben 50 kin
deren van de vier basisscholen in de
wijk hun handafdruk onder vier leefregels
gezet die voor en door hen zijn opgesteld.
Deze leefregels zijn voor alle kinderen in De
Banne hetzelfde. Zo weet iedereen waar hij
of zij aan toe is.
Aftrap
Portefeuillehouder (Jeugd) Coby van Berkum
verzorgde de officiële aftrap voor de ouders
en de kinderen. Daarna doopten de 50

kinderen hun handen in de verf en zette zij
symbolisch hun ‘handtekening’ onder de
leefregels.
Leefregels voor De Banne
• Iedereen hoort erbij
• Wij luisteren naar elkaar
• Wij zorgen voor onze omgeving
• Samen voor een leuke, veilige
buurt

Bannie helpt
Bij de feestelijke aftrap stelt ook Bannie zich
voor, het mannetje dat helpt om het gezelli
ger, leuker en veiliger te maken in de Banne.
Bannie moedigt met opgestoken duim
vanaf posters en verkeersborden kinderen
en ouders aan om zich aan de leefregels te
houden.

Op zondag 26 september
wordt het 13e Banne Bruist
Festival gehouden. Het
gebied tussen Parlevinker en
Statenjachtstraat biedt dan
ruimte aan de traditionele
braderie, de rommelmarkt en
de informatiemarkt. Een nieuw
onderdeel is de gezondheidsmarkt.

Opgeven voor het project
Voor deelname aan dit project kunt u
zich aanmelden bij Savitri Groag van
de Vrijwilligerscentrale Amsterdam:
telefoon: 020 530 12 26
e-mail: s.groag@vca.nu

Schoonmaakdag de Banne
Op 29 mei was er een schoonmaakdag
in Banne Noord en Banne Zuid. Er was
een goede opkomst van volwassenen
en ook opvallend veel kinderen kwamen
helpen. Na afloop was er voor iedereen
een hapje en drankje. Als dank was er
een tasje met cadeautjes gesponsord
door de corporaties, de Plusmarkt en
het stadsdeel.

Bewonersbijeenkomst in
Banne Zuid

O

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 op 020 - 493 11 32. De organi
satie van Banne Bruist is op de dag zelf

Op de oriëntatiecursus hoort u onder
andere wat voor vrijwilligerswerk er
allemaal te doen is in Amsterdam.
Na afloop van de cursus maakt u een
afspraak voor een bemiddelingsgesprek
met een consulent van de VCA. De VCA
gaat gericht zoeken naar een geschikte
en leuke vrijwilligersbaan voor u.
De cursusbijeenkomsten vinden plaats
op maandag 16 augustus en maandag
23 augustus van 14.00 tot 16.30 uur.

Meer informatie
Ilonka Terlouw van stichting De Meeuw,
telefoon 06 - 3164 3722
Miloe Muller KansWeb / Combiwel, telefoon
020- 633 13 37 <

Banne Bruist!

p drie podia zijn optredens met
artiesten als Trafassi, Lions of
Africa, Glamour Girls, Cooldown Café,
Dries Roelvink en Wolter Kroes, met daar
naast lokale muziekverenigingen. Op het
Graspodium is een kinderprogramma,
met o.a. de Mamaas en Podium4U. Het
Parlevinkerpodium is het domein van de
jongeren met bekend en minder bekend
talent uit Noord. Er zijn weer tal van kinder
activiteiten en kinderspellen. Dit jaar is er
ook een spectaculaire roofvogelshow.

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam
(VCA) biedt mensen van 65 jaar
en ouder met een smalle beurs
een oriëntatiecursus bij de
Vrijwilligersacademie, een leuke vrij
willigersbaan en een vrijwilligersver
goeding. Wie binnen dit project in 2010
als vrijwilliger aan de slag gaat, ont
vangt een jaar lang van de Gemeente
Amsterdam een vrijwilligersvergoe
ding van maximaal €125,– per maand,
afhankelijk van de tijdsinvestering. De
VCA kan u hierover verder informeren.

bereikbaar onder nummer 020 - 337 17 10.
Bezoekers kunnen in de Banne vrij parkeren.
Vrijwilligers gezocht
Banne Bruist is een festival met veel acti
viteiten voor jong en oud. Een belangrijk
element van Banne Bruist is dat het voor
en door de buurt wordt georganiseerd. Tal
van vrijwilligers doen elk jaar weer mee om
het een geslaagd festival te maken. Wij zijn
op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een

bijdrage willen leveren aan hun eigen buurt
festival. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
het helpen bij kinderactiviteiten en kinder
spellen en hulp bij het kanovaren.
Met een paar uur inzet zijn wij al heel blij.
U kunt zich opgeven bij Solid, tel. 493 11 32.
Doe mee en kom deel uitmaken van Banne
Bruist! U houdt er in ieder geval het erete
ken van een Banne Bruist T-shirt aan
over. <

Woningstichting Eigen Haard, de
Alliantie, het stadsdeel en Solid orga
niseerden op 20 mei jl. een bijeen
komst voor bewoners van flats rond de
Ankerplaats in Banne Zuid.
Onder het genot van een drankje, een
hapje en (live) muziek leerden buren
elkaar kennen en namen buurtbewo
ners kennis van de organisaties die in
de wijk actief zijn. Ook hoorde men van
de diverse evenementen en bewoners
initiatieven die er op stapel zijn. Ook
werd er door artist impressies zichtbaar
hoe de nieuwbouw en de Banne er in
de toekomst uit komt te zien. Diverse
buurtbewoners zijn die avond bereid
gevonden actief te worden in de wijk.
De bijeenkomst eindigde in een samen
zang van gezellige Amsterdamse
meezingliederen onder begeleiding van
trekzakmuzikant Harry. Een geslaagde
bijeenkomst!
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Planning deelgebieden
1a Centrumgebied
2010: start bouw
1b 2013: start bouw
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2a Kadoeler Breek
2011: eerste opleveringen
2b Kadoeler Breek
2012: start bouw 2e fase
3 Marjoleinterrein
2010: start bouw (gedeelte
ten oosten van
de Kamperfoelieweg)
4 Aakstraat e.o.
2010: woningen opgeleverd
5a Schepenlaan 1e fase
2010: start nieuwbouw
5b Schepenlaan 2e fase
2010: start nieuwbouw

de Banne
1a

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

7 Lichterstraat e.o.
gerenoveerd
door Rochdale

Te huur en te koop
Op dit moment zijn nog enkele woningen te
koop en te huur in de vrije sector. Voor meer
informatie www.wonenindekaapstander.nl.

8 Parlevinker
na 2010 <

Maandag 26 juli
Rollerdisco Kadoelen!
Je mag je eigen skates of
rolschaatsen meenemen,
maar wij zorgen ook voor
leen skates en bescher
ming. Lekker rollen op de
beat!
14:00 – 15:30 uur 4 t/m
12 jaar
16:00 – 17:30 uur 12 t/m

Kadoeler Breek
Begin 2011 wordt de IJdoornlaan ter hoogte
van de nieuwbouw Kadoeler Breek verlegd. Dit
is nodig ten behoeven van een trottoir en een
laad- en losstrook voor de nieuwe Kadoeler
Breek.
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 te
ritsen op de rotonde. Hierdoor wordt de door
stroming verbeterd. In verband met de vele
bouwwerkzaamheden aan de IJdoornlaan
wordt nu onderzocht wanneer deze het beste
kan worden aangelegd. <

Zomer in de Banne

Kinderactiviteiten
in de Banne

Dinsdag 20 juli,
Mozaïek in de Zeeslag.
Wie komt er steentjes
plakken? We maken mooie
potten voor in de speeltuin.
14:00 – 16:00 uur in
Speeltuin de Zeeslag.
Voor kinderen van 4 tm 12
jaar. Gratis
Door Combiwel en Spin

Openbare ruimte
De Kaapstander
De openbare rondom de woningen
is bijna geheel vernieuwd. Aan het
Aakpad komen nog grote keien in de groene
strook, en op diverse plaatsen komen
stoelen. Ook worden er nog paaltjes op
diverse locaties neergezet om te voorkomen
dat er auto’s in het gebied rijden. In het
plantsoen/grasveldje wordt nog een speel
toestel geplaatst, dat in samenwerking
met de omwonenden wordt uitgezocht.
Dit gebeurt in het kader van de buurt
initiatieven.

7

Bezaanjachtplein
e IJdoornlaan is ter hoogte van het
Bezaanjachtplein dit voorjaar tien meter
naar het noorden verplaatst om ruimte te
maken voor de nieuwbouw van het winkel
centrum, woningen, voorzieningen en een
ventweg. De verkeerslichten op het kruispunt
IJdoornlaan/Banne Buikslootlaan zijn wegge
haald en er ligt een tijdelijke rotonde.

D

D

6 Boven IJ Ziekenhuis
na 2010

Vrijdag 16 juli
Naar de manege!
Poetsen, schminken,
cowboys en indianen spel
letjes en natuurlijk paardrij
den. We eten aan het einde
met z’n allen patatjes.
Verzamelen om 13:30 uur
in de Rietwijker. Om 17:30
uur zijn we weer terug.
Kinderen van 6 – 10 jaar
Je moet je wel even opgeven
bij de Rietwijker: 0206331337. Kosten:€ 7,50 pp.
Trek dichte schoenen en
het liefst laarzen aan. Geen
slippers! Je kan oud brood,
sla en wortels meenemen
voor de paarden.
Door Combiwel en Tos

Verleggen IJdoornlaan

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

16 jaar
Locatie: Skatebaan
Kadoelen.
Door Combiwel, Afdeling
Sport, Dock en Tos
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Woensdag 28 juli
Stressballon maken en
Zomer Bingo.
14:00 – 16:00 uur in
Speeltuin de Zeeslag.
Voor kinderen van 4 t/m 12
jaar. Gratis
Door Combiwel en Spin
Woensdag 4 augustus
Zwemmen
12:00 – 17:00 uur
Voor kinderen vanaf 8
jaar met zwemdiploma.
Inschrijven bij Gonnie.
Tos: 06-13044780
Kosten: Gratis
Door Combiwel en Tos
Vrijdag 13 augustus
Meidenfestijn.
10 – 14/16 jaar.
Van 13:00 – 17:00 uur
Pimp je shirt, koken,
dansen en tutten.
Parlevinker 10 (p10) en
buiten.
Adressen
Buurtcentrum de Rietwijker
Parlevinker 9
1034 PX Amsterdam
Speeltuin de Zeeslag
Parlevinkerpad 40
1034 JE Amsterdam

Nieuw winkelcentrum en voorzieningen

W

oningstichting Rochdale is samen
met het stadsdeel de puntjes op
de i aan het zetten om de nieuwbouw te
realiseren. Daardoor is de start bouw wat
vertraagd. De start bouw zal naar verwach
ting plaatsvinden aan het eind van 2010. Op
het Bezaanjachtplein komen onder andere

een nieuw winkelcentrum, 200 woningen,
een activiteitencentrum met sportzaal,
een bibliotheek en kinderopvang. Op www.
bannebinnnen.nl is er meer informatie
te vinden en zijn de artist impressies te
bewonderen. <

Rochdale en AM ontwikkelen aan de IJdoornlaan:

wonen winkelen
bannecentrum
en
in het nieuwe

www.bannebinnen.nl

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,
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

