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Woningcorporaties

Kijkje in het nieuwe hart van de Banne!
Dag van de Bouw

Webcam

Op zaterdag 2 juni a.s. is de jaarlijkse Dag
van de Bouw. Ook op het Bezaanjachtplein
kunt u deze dag een kijkje achter de schermen nemen en een goede indruk krijgen
van het toekomstige hart van de wijk.
U bent op deze dag van 10.00 – 16.00 uur
van harte welkom.

De bouw van Banne
Centrum, het nieuwe
wijk- en winkelcentrum
van de Banne, gaat
vliegensvlug. Op het dak
van een naastliggend
gebouw is een webcam
geplaatst die 24 uur per
dag live de voortgang
van de bouw in beeld
brengt. Wilt u de bouw
live volgen, dan kan
dat via: www.bannecentrum2013.nl/bannewebcam.

Stevige schoenen
De bouw is helaas niet toegankelijk voor
buggy’s, rolstoelen en dergelijke. Kinderen
mogen onder begeleiding van hun ouders/
begeleiders meelopen. Natuurlijk wordt
de bouwplaats zo goed als mogelijk opgeruimd, toch vragen wij u stevige schoenen aan te doen en binnen het afgezette
gebied te blijven.

De bouw van woningen,
winkel- en wijkcentrum op het
Bezaanjachtplein gaat zeer
voorspoedig.
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Een groot deel van de woningen kijkt uit op de daktuin. Ook
de winkelpassage is van bovenaf goed zichtbaar.

anneer de winkels officieel open
gaan is nog niet bekend, maar naar
verwachting is dat al volgend jaar rond mei
of april. Dat is sneller dan gepland, en de
contouren van het nieuwe hart van de wijk
worden dan ook steeds zichtbaarder. Zeker
nu er ook geen steigers voor de huurwoningen van Rochdale aan de zijde van het
Bezaanjachtplein meer staan. In het najaar
2012 zullen de eerste bewoners hier hun
intrek nemen. Er wordt ook hard gewerkt
het wijk- en dienstencentrum waar onder
andere de gymzaal, theater, bibliotheek en
kinderopvang komen. Op de bouw worden
de contouren van de winkelpassage en
winkels op de eerste verdieping ook goed
zichtbaar.

Parkeren in de Banne

Inhoud

Op dinsdag 15 mei a.s. kunt u als bewoner en ondernemer tijdens een
inloopbijeenkomst persoonlijk uw wensen en suggesties kenbaar maken
over het parkeren rondom het winkel- en wijkcentrum Bezaanjachtplein.
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Appartementen en studio’s in trek
Op 29 februari jl. is onder grote belangstelling de verkoop gestart van 67 woningen in
Banne Centrum. De grootte varieert van
29 m² (studio) tot 54 m² (appartement).
De prijzen bevinden zich in de betaalbare
prijsklasse van € 79.000 (exclusief parkeerplaats) voor de kleinste studio tot € 149.500
(inclusief parkeerplaats) voor een twee
kamer appartement. De prijzen zijn inclusief 50 jaar afgekochte erfpacht.
Meer informatie is te vinden op
www.bannecentrum2013.nl <
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et Bezaanjachtplein is straks het
middelpunt van de Banne. Eind 2010
is begonnen met de bouw van het nieuwe
winkelgebied met twee parkeergarages.
De bouw duurt tot voorjaar 2013. Nieuwe
bewoners kunnen straks hun auto kwijt in
de parkeergarage boven de winkels van het
winkelcentrum. Deze parkeergarage is niet
toegankelijk voor winkelend publiek. Om
voldoende parkeerplaatsen in de directe
omgeving te garanderen voor bewoners
en winkelend publiek is het nodig om een
parkeerregeling in te stellen. Dit kan door
betaald parkeren of een blauwe zone.

Iedereen mag zijn voorkeur aangeven
Het stadsdeel vindt het belangrijk dat
bewoners en ondernemers betrokken
worden bij de keuze voor de vorm van
parkeerregulering en de omvang van het
te reguleren gebied. Bewoners en ondernemers worden daarom uitgenodigd om hun
voorkeur tijdens een inloopbijeenkomst
kenbaar te maken. Alle reacties worden
meegenomen in het voorstel voor het
parkeren rondom het winkelcentrum. De
resultaten van de inventarisatie worden
voor de zomer voorgelegd aan het dagelijks
bestuur.
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Inloopbijeenkomst
U bent van harte welkom op dinsdag 15 mei a.s. van 16.3018.00 uur of 19.00-20.30 uur in Coco's Keuken (Banne
Buikslootlaan 174). U kunt ook schriftelijk reageren. Dit kunt
u uiterlijk tot donderdag 31 mei a.s. mailen naar
debanne@noord.amsterdam.nl
Het kan ook per post: Stadsdeel Amsterdam-Noord, t.a.v.
dhr. A. Spronk, Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 020-634944 of de
website www.debanne.nl raadplegen. <
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Mozaïekkunstwerk in de Kadoeler

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 de plannen
al gerealiseerd, in aanbouw, of worden juist
nog in aanbouw genomen.

De afgelopen tijd hebben de
bewoners uit de nieuwe Kadoeler
Breek hard gewerkt aan de
mozaïekkunstwerken voor bij de
vijf liften in het nieuwe gebouw.

Minder plannen
Aangezien er minder planvorming is de
komende periode zal de Bannekrant ook
minder frequent uitkomen. Naar verwachting zal de Bannekrant een of twee keer
per jaar uitkomen, naar gelang er nieuws is
rond de stedelijke vernieuwing.
Planning
Naar verwachting zal er een Bannekrant
uitkomen rond de opening in het voorjaar
2013 van het nieuwe winkelcentrum, en bij
de presentatie van het nieuwe plan voor
de Dorus Rijkersschool en woningen op de
locatie van het huidige winkelcentrum op
Ankerplaats. <

Centraal schotelantennesysteem in Zeevaarthof
Rochdale heeft een nieuw beleid vastgesteld als het gaat om schotelantennes.
Een van de punten is dat in complexen
waar een gezamenlijk satellietontvangstsysteem bestaat, of daar waar glasvezel is
aangelegd, individuele schotels niet meer
worden toegestaan.
In het complex Zeevaarthof is zo'n centraal
antennesysteem. Na een wat moeizame
start werkt alles naar behoren. Dat betekent dat binnenkort alle schotels verwijderd moeten worden. Huurders die nog een
schotel hebben worden hierop aangesproken. Het streven is om binnen een aantal
maanden het gehele complex schotelvrij te
krijgen.

Ontmoeten
Kunstenares Joke Schole begeleidde het
mozaïekproject. Ruim zeven weken lang
kwamen bewoners op vier momenten in
de week bij elkaar om gezamenlijk aan het
kunstwerk te werken. Onder het genot van
koffie en thee werden duizenden steentjes
geplakt. Met behulp van de bewoners, assistente Tirza Beijer en veel vrijwilligers (vnl.
via Combiwel) kon het mozaïekkunstwerk
gemaakt worden.
Eigen foto’s van bewoners
Om de nieuwe Kadoeler Breek een persoonlijke sfeer te geven ontwierp Joke een
passend mozaïekkunstwerk waarin kleurrijke ornamenten zijn verwerkt zoals bloemen
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Heb jij een leuk idee voor een activiteit
die je zelf wilt uitvoeren? Neem dan
contact met Dock op en je kunt voor
maximaal € 500,- een activiteit organiseren. Check hieronder of jouw idee kan
worden ingediend.
• Ben je tussen de 12 en 23 jaar oud?
•	Woon je in de Banne of AmsterdamNoord?
•	Is de activiteit voor minimaal 10 personen
en niet alleen voor je vrienden of
vriendinnen?
•	Draagt de activiteit op een leuke manier
bij voor de mensen in je omgeving of
buurt?
Dan komt je idee in aanmerking voor
Ideazz! Dit is opgezet om je te begeleiden in
het realiseren van jouw ideeën! Neem gauw
contact met ons op of kom gerust eens
langs. <

Dockzz Jongerenwerk • www.dockzz.nl • P10 Parlevinker 10 • 020-492 35 76
Lisa ping: 29965366• 06.48431706 •Petra ping: 26F2955D • 06.43772184

en afbeeldingen. Bewoners hadden allen
hun eigen verhaal bij de foto’s die ze inleverden. De beelden varieerden van vakantiefoto’s, huisdieren en oude foto’s van
Noord. Door de verhalen achter de foto’s
leerden bewoners elkaar beter kennen.
Fleurig resultaat
Ruim 1.100 afbeeldingen, 27 meter aan
mozaïekstroken, 11 bloemen ornamenten
van mozaïek, bijna 2 liter lijm, ruim 40
kilo specie en voegmiddelen en ontelbare
stukjes tegel en serviesgoed waren nodig
om dit kunstwerk te maken. Ymere heeft
dit cadeau aangeboden zodat bewoners
elkaar beter leerden kennen. De bewoners
en Ymere zijn trots op het eindresultaat. <
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Breek

Grofvuil

Huttenbouwen

Grofvuilherinnering

Boete vanaf € 85,-

Bewoners kunnen elke maand herinnerd worden
aan de grofvuildag. Het stadsdeel stuurt dan een
dag of een week van te voren bericht wanneer er
grofvuil in de buurt wordt opgehaald. Dat kan met
een e-mail of een twitterbericht (tweet). Beiden
is ook mogelijk. Opgeven gaat via internet: www.
noord.amsterdam.nl/afval en dan doorklikken naar
‘grofvuilherinnering’.

Voor het verkeerd aanbieden van grofvuil zijn de
boetes flink verhoogd. Vanaf 1 januari jl. is dit vanaf
€ 85,-. Het bedrag is afhankelijk van de aard van de
overtreding.

Grofvuil direct kwijt: Afvalpunt
Bewoners die op andere dagen grofvuil kwijt willen,
kunnen het brengen naar het Afvalpunt op de
Papaverweg 33, ingang in de Struisgrasstraat. Dit is
zes dagen per week open. Het Afvalpunt is het punt
waar afval gescheiden 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. Dit is 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.

Op deze data kunt u uw
grofvuil kwijt:
Banne Noord
2e vrijdag v/d maand
10 februari 2012
9 maart 2012
13 april 2012
11 mei 2012
8 juni 2012
13 juli 2012
10 augustus 2012
14 september 2012
12 oktober 2012
9 november 2012
14 december 2012
11 januari 2013

Banne Zuid
2e donderdag v/d
maand
9 februari 2012
8 maart 2012
12 april 2012
10 mei 2012
14 juni 2012
12 juli 2012
9 augustus 2012
13 september 2012
11 oktober 2012
8 november 2012
13 december 2012
10 januari 2013 <

Ook deze zomervakantie kun je in de
Banne weer huttenbouwen. Het
huttenbouwproject loopt deze zomer
van dinsdag 24 juli tot en met donderdag 9 augustus. Alle kinderen van 4 t/m
12 jaar zijn van maandag t/m 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 ook je vader, buurvrouw of oma
meenemen. Al het benodigde materiaal
en gereedschap is aanwezig en de activiteit is helemaal gratis.
Wil je alvast meer informatie? Bel met
Jorrit Boomgaardt, buurtcentrum de
Meeuw, 020-6323845 / 06-31518835.

De Parlevinker krijgt kleur

Studio P10Record
De jongeren uit de
Banne hebben een studio
aangevraagd. De studio
is beschikbaar voor alle
jongeren uit de Banne tot
en met 23 jaar. Heb jij er
zin in om een track op te
nemen? Misschien zelfs
wel met een beroemde
rapper?
Vraag nu je online inschrijfformulier aan via P10Record@gmail.

com, of kom gezellig langs in de
studio in het jongerencentrum
P10 op de Parlevinker 10.
Nieuwe locatie
Vanaf september 2012 krijgen
de jongeren uit de Banne &
Florabuurt een nieuwe locatie.
Deze ruimte zal drie keer groter
zijn. Hier kunnen de jongeren
beter samenwerken aan professionele producties.
De nieuwe locatie is onder de
Noord/Zuidlijn in het nieuwe ROC
gebouw.

Het gebouw de Parlevinker ligt in het hart van Banne Noord en maakt deel uit de
van de stedelijke vernieuwing van de Banne. Het stedenbouwkundig plan voor dit
deelgebied moet nog worden uitgewerkt.

N

a 2017 is er nieuwbouw gepland waarbij delen
van de bebouwing vervangen wordt door
nieuwbouw. Zo ver is het nog niet, maar de wijk
heeft ook nu aandacht nodig. Daarom investeren
het stadsdeel, welzijnswerk en de woningcorporaties in dit gebied. Zo is er werd tijdelijk een buurtveiligheidsteam in het leven geroepen en zijn er
diverse leefbaarheidsprojecten gestart.
Rondom het gebouw is er ook al veel gebeurd. De
complexen Staghof en Zeevaarthof zijn gerenoveerd, waardoor de Parlevinker er toen als een niet
al te mooie blikvanger tussen kwam te staan. Ook
kreeg de Parlevinker van binnen steeds meer kleur
door maatschappelijke organisaties als stichting
de Witte Tulp en stichting Dock. Daarom was de
buitenkant ook aan de beurt.
Kleuren van Thuisgevoel
In de Banne is de stichting Broedstraten al een

tijdje actief. De stichting heeft als 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. Rochdale vroeg de Broedstraten te
helpen om de Parlevinker meer kleur te geven. Zij
bogen deze vraag om in een concrete vraag aan de
buurt: Welke kleur geeft jou het thuisgevoel van de
Banne? Samen met bewoners is met inkt de kleur
van hun ‘thuisgevoel’ op lange rollen papier geschilderd. In totaal zijn 200 schilderijen verzameld en
door kunstenares Marieke van Diepen samen
gebracht in één kunstwerk.
Meer kleur
Samen met bewoners, professionals en kunstenaars in de wijk zijn ideeën op papier heel concreet
geworden en tot uiting gekomen. Het geeft de
Parlevinker een gezicht en letterlijk meer kleur. <
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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

1a

8

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

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

Ontwikkelingen Kadoeler Breek
De nieuwe Kadoeler Breek is opgeleverd.
Het is het centrum van de woonservicewijk de Banne.

in Coco’s restaurant. Het restaurant is ook
een bindmiddel voor buurtbewoners. Meer
informatie op: www.cocoskeuken.nl

De voorzieningen van de nieuwe Kadoeler
Breek zijn er voor alle bewoners van de wijk.
Het gebouw herbergt zorgwoningen, huisartsen, een apotheek, fysiotherapeuten,
Doras, Cordaan dag- en dienstencentrum,
Combiwel welzijn, restaurant Coco’s, Arkin
en Mensendieck.

Oproep oudbewoners Kadoeler Breek
Heeft u in de 'oude' Kadoelerbreek gewoond
en bent u nog niet in het bezit van het
prachtige fotomapje? In dit mapje zitten
namelijk prachtige foto's en verhalen van
verschillende oud bewoners. Als u contact
opneemt met Joke van Geel van het stadsdeel dan krijgt u zo'n mooi mapje toegestuurd. Dit kan via telefoon 020-6349931 of
mail j.van.geel@noord.amsterdam.nl

Nieuw wijkrestaurant!
In de nieuwe Kadoeler Breek is een wijkrestaurant. Cordaan, Combiwel en ROC werken
samen bij dit wijkrestaurant. Hier kan
men samen eten, samen koken, deelnemen aan een activiteit, leren, werken of
gewoon samenkomen voor gezelligheid.
Coco’s keuken is een gewoon restaurant
met een bijzondere en uniek uitstraling.
Betaalbaarheid en kwaliteit zijn belangrijk

7

Ontwikkelingen Kadoeler Breek 2e fase
De sloop van de oude Kadoeler Breek is
begonnen. Als de sloop dit najaar is voltooid zullen op deze locatie ongeveer 92
eengezinswoningen van Ymere komen. De
verkoop van deze woningen start eind van
dit jaar. <

6 Boven IJ Ziekenhuis
na 2015
7 Lichterstraat e.o.
gerenoveerd

Marjoleinterein

8 Parlevinker
na 2015 <

De bouw van de 45 eengezinswoningen op het
Marjoleinterrein is heel snel gegaan. De woningen zijn
opgeleverd en bewoond. De aanleg van de openbare
ruimte in het gebied is dit voorjaar afgerond.

Ontwikkelingen Schepenlaangebied
moment onderzocht of het plan zal moeten
worden aangepast, zodat de woningen
worden verkocht en het gebied kan worden
afgebouwd. Het terrein zal daardoor de
eerste tijd naar verwachting nog braak
liggen.

In het Schepenlaangebied zijn Eigen
Haard en Rochdale bezig woningen op
te leveren.

A

an de noordzijde van het Schepenlaan
gebied wordt het nieuwbouwproject
de Noordkaap gebouwd. Het gebouw met
105 appartementen is bijna opgeleverd. Het
project aan de zuidzijde van de Schepenlaan
heeft de naam Kaap Noord. De 76 markthuur eengezinswoningen zijn bijna allemaal
opgeleverd.
Het middenstuk van het Schepenlaangebied
is nog onbebouwd omdat de woningen
nog niet verkocht zijn. Er wordt er op dit

Nog woningen te koop!
Aan de noordzijde zijn nog enkele appartementen te koop. Er zijn appartementen
vanaf € 186.000,- v.o.n. Interesse in een
koopwoning? Kijk dan op noord-kaap.nl.
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. Kijk op koersnoord.nl voor
meer informatie over de woningen.
Te huur
Aan de zuidzijde zijn ook nog ééngezins
woningen in de vrije sector te huur.
Interesse? Kijk dan op
www.hureninkoersnoord.nl <

Colofon

Nieuwe weg
De ontsluiting van de wijk is verbeterd. De huidige
Marjoleinstraat is doorgetrokken langs het fietspad naar
de Floraweg. Deze weg is een eenrichtingsweg richting de
Floraweg.
Buiksloterbreek
De uitvoering van de plannen voor het gedeelte
Buiksloterbreek laten vooralsnog op zich wachten. De reden
hiervoor is o.a. dat de welstandscommissie bezwaren heeft
tegen de huidige plannen. Er wordt naar een oplossing
hiervoor gezocht. Er wordt niet voor 2015 begonnen met de
bouw. <

Nieuw telefoonnummer
Er vinden op diverse plaatsen werkzaamheden plaats
voor de vernieuwing van de Banne. Werkzaamheden t.b.v.
nieuwbouw aan de Schepenlaan, het winkelcentrum op het
Bezaanjachtplein en sloop van de oude 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.
Het meldpunt vernieuwing heeft een nieuw telefoonnummer: 020-6349 444.

Verleggen IJdoornlaan
Turborotonde
Op de kruising IJdoornlaan / Banne
Buikslootlaan is de aanleg van de definitieve turborotonde voltooid. Het is de allereerste turborotonde in Amsterdam. Een
turborotonde 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. Het is niet de bedoeling om
360 graden rond te rijden. Omdat er nogal
onduidelijkheid is over de diverse rijrichtingen is op bijgaand plaatje een overzicht
gegeven van een turborotonde.

Banne Buikslootlaan
Ook de Banne Buikslootlaan is verhoogd en
vernieuwd ten behoeve van de nieuwbouw
van de Kadoeler Breek en het toekomstige
winkelcentrum op het Bezaanjachtplein. <

De diverse
rijrichtingen
op een turborotonde

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 6349 444. Dit nummer
is speciaal voor klachten en/of
informatie over de uitvoering van
de sloop- en bouwactiviteiten.
Ook met algemene vragen kunt u
dit nummer bellen.
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

