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Woningcorporaties

Bomen verplant!

Banne Zomer Spelen '08
Deze zomervakantie is het weer
zover: de Banne Zomer Spelen!
Het is langzamerhand een traditie
om in een Olympische sfeer
tieners, individueel of als team,
te laten strijden op de Banne
Zomer Spelen.
In de eerste week van de zomervakantie op woensdag 2 juli worden de Banne
Zomer Spelen gehouden in en rondom het
Buurtcentrum de Rietwijker. Het sportieve
evenement wordt op deze dag om 13.00
uur geopend op het schoolplein van de
Dorus Rijkersschool. Dit gebeurt met een
Olympische Parade van atleten, muziek, het
Banne Vuur en de vlaggen van de deelnemende landen.
Deze Zomerspelen strijden de sporters in
(landen)teams tegen elkaar in wedstrijden zoals: broeklopen, waterraces, super

Eind vorig jaar en begin dit jaar zijn er in totaal 24 bomen verplant
uit de Banne. De bomen stonden rondom de Aakstraat en bij de
Kadoelerbreek.
Deze verplanting vond plaats in het kader
van de stedelijke vernieuwing. Ten behoeve
van de nieuwbouwlocaties moesten de
bomen wijken.
De bomen zijn verplant naar diverse locaties in Amsterdam-Noord. Zeven zijn er verplant naar het tuincomplex Wijkergouw (zie
foto), vijf naar Sandwijk (Twiske) en de rest
o.a. naar de Molenwijk en in de Banne zelf.
Voorbereidingstijd
De beste tijd om een boom te verplaatsen
is in de late herfst of de winter wanneer de
boom in rust is. Er is vooraf goed ingeschat
of de bomen succesvol konden worden
verplant. Dit is ook nodig omdat het verplanten van een boom een kostbare zaak
is. Er is onderzocht of de bomen gezond
en sterk genoeg zijn om het verplanten te
overleven. Niet elke boom is geschikt om te
herplanten, en een boom is geen blok beton
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die je op elk moment even op een andere
plek kunt zetten. Vooral jonge bomen zijn
geschikt om te herplanten. Ook dient er
tijdig een kapvergunning te worden aangevraagd, aangezien niet alleen voor het
kappen, maar ook voor het verplanten van
bomen een kapvergunning nodig is.
Nazorg
Bomen die zijn verplant, hebben goede
nazorg nodig. De bomen hebben bijvoorbeeld heel vaak water nodig. De groei in
het seizoen wordt zeer nauwkeurig bijgehouden en er wordt goed gekeken naar de
reacties van de boom. Het is normaal dat
de verplante bomen in eerste instantie een
terugval kennen. <

Stedelijke vernieuwing
de Banne

Eerste paal!

De eerste paal van de stedelijke vernieuwing zal net na de zomervakantie
van 2008 worden geslagen! Hiermee
wordt het startschot gegeven voor
de uitvoering van de grootschalige
vernieuwingsoperatie in de Banne.
De eerste paal is ten behoeve van het
deelproject Aakstraat en omvat 145
woningen, waarvan 39 ruime eengezinswoningen worden verkocht. Dit
bouwproject heet ‘de Kaapstander’.
De verkoop van deze nieuwbouwwoningen zal medio 2008 beginnen.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u
zich nu vast geheel vrijblijvend voor
informatie aanmelden via de website.
www.wonenindekaapstander.nl. De
Kaapstander wordt ontwikkeld door
Ymere en Eurowoningen.

skippy, zeskamp, brandweerrace, de zeephelling en nog veel meer! Er worden medailles uitgereikt aan de landen met de beste
scores.
Meedoen?
Wil je meedoen? Opgeven kan bij Gonnie
van TOS (06-34708070), Inge van speeltuin
de Zeeslag, Somia van het Kinderwerk
Kansweb (020-6331337) of Aude van Tie
nerwerk Kansweb (020-4923576). Of kom
gewoon langs een dezer dagen in de
Rietwijker, Jongerencentrum P10, Tiener
centrum Banne of speeltuin de Zeeslag.
Schrijf je snel in! <

Er is nog veel meer te doen in de
Banne deze zomer! Wil je precies
weten wat? Kijk dan op www.
debanne.nl/evenementenkalender

Blik op de maquette
Portefeuillehouders
Kees Diepeveen
en Chris de Wild
Propitius presenteren de maquette van
de Banne.
Om een goede
indruk te krijgen
van de nieuwbouw
van de stedelijke
vernieuwing, zijn er
voor de vijf afzonderlijke deelgebieden
maquettes gemaakt.
Deze maquettes
vallen als een puzzelstuk in elkaar, en
laten goed zien hoe
de Banne er in de
nabije toekomst uit
komt te zien. U kunt
de maquette bekijken in het informatiecentrum de Banne
(Ankerplaats 22). <

Meldpunt Vernieuwing
In de tweede helft 2007 is de sloop ten behoeve van de nieuwbouwplannen in de Banne
gestart. In 2008 zullen er ook weer werkzaamheden worden uitgevoerd, en wel de sloop van
de Schepenlaan-woonblokken (eerste fase). 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) met uw klachten of voor informatie. U kunt ook bellen met het
meldpunt vernieuwing: 020-33 71 710. <
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'Samen voetballen bij de Volewijckers'
Mohamed Majdoubi
is parttime begeleider
bij de Volewijckers.
De oude
voetbalvereniging
uit AmsterdamNoord heeft te weinig
vrijwilligers. Hebben
de Volewijckers nog
toekomst? Majdoubi
studeert op een plan
van aanpak.

Mohamed Majdoubi (24) is student politicologie en werkt sinds januari van dit jaar
bij de Volewijckers als verenigingsbegeleider, in dienst van de KNVB. Majdoubi wil
achterhalen hoe het komt dat er te weinig
vrijwilligers zijn en probeert een oplossing
te bedenken.
Majdoubi: ‘Ik vind het verenigingsleven
leuk en ook interessant. Als kind ben ik
nooit in aanraking gekomen met sport,
maar door mijn werk bij de Volewijckers
ben ik enthousiast geraakt. Ik wil nu zelf
ook aan sport gaan doen.’
Tekort aan kader
Op de website van de Volewijckers heeft
Majdoubi geschreven: ‘Uw kind leert door
voetbal samen te werken en ontwikkelt
ook discipline, doorzettingsvermogen en
sociale vaardigheden. De jongeren moeten
in een fijne en plezierige omgeving kunnen
voetballen. Momenteel zijn er echter te
weinig vrijwilligers die zich willen inzetten
voor de jeugd. Hierdoor is er veel stress bij
de kleine groep vrijwilligers. Uw kind merkt

Gevraagd: vrijwilligers

De Volewijckers kampen met een
tekort aan vrijwilligers. Wij zoeken
nog trainers en assistent-trainers
voor het nieuwe seizoen. Heb je
enige affiniteit met voetbal en
vind je het leuk om met kinderen
te werken, meld je dan aan bij
Mohamed. Daarnaast zijn we ook op
zoek naar administratieve krachten
en kantinemedewerkers. Wie helpt
ons om ook de jeugd uit de Banne
plezier te laten beleven in de sport?
Het is hartstikke leuk om met de
kinderen te werken en daarnaast
bieden wij begeleiding en gratis
cursussen aan onze vrijwilligers.

dit ook, want soms gaat een wedstrijd niet
door vanwege een tekort aan kader (geen
vervoer, geen scheidsrechters, trainers en
begeleiders).’

...De kantine een ideale
ontmoetingsplaats...
Majdoubi: ‘De KNVB wil vooral de kwaliteit van het voetbal behouden. Dan moet
je er wel voor zorgen dat de instroom van
jeugd soepel verloopt. Maar de animo voor
vrijwilligerswerk neemt af; dat zie je in het
hele land. De oude garde bij de Volewijckers
is overbelast en klaagt. Voor de jongste
voetballertjes is er te weinig kader. Ouders
deinzen ervoor terug vrijwilliger te worden.
Ik stel het wel eens voor, maar ze zien er
huizenhoog tegenop.’
Trefpunt
De kantine is een trefpunt voor de oudere
Volewijckers. Allochtone ouders gaan na de
wedstrijd meteen naar huis en komen niet
in de kantine. Dat komt omdat er alcohol

geschonken wordt, vermoedt Majdoubi.
Jammer is het wel, want de kantine zou een
ideale ontmoetingsplaats kunnen zijn.

Mohamed Majdoubi,
Verenigingsbegeleider AVV de
Volewijckers Tel: 06-14459052
E-mail: majdoubi@hotmail.com
www.avvdevolewijckers.nl

PLan van Aanpak
Voorlopig doet Majdoubi veldwerk door met
iedereen te praten, met ouders, het
bestuur, de trainers, de elftalbegeleiders en
andere verenigingsmensen. Het benaderenvan de ouders is misschien voor verbetering
vatbaar, denkt Majdoubi, maar hij wil niet
op de zaken vooruitlopen. Hij werkt aan een
plan van aanpak, met aanbevelingen, dat
eerst in de vereniging zal worden besproken. <

Kunstproject Parlevinker

De realisatie van het kunstproject Parlevinker is in volle
gang. Kinderen en tieners uit
de Banne helpen mee aan het
mozaïeken van bankjes bij de
Parlevinker.

Banne Bruist 2008
Zondag 7 september is alweer de elfde editie van het Banne Bruist
Festival. Het festival is snel uitgegroeid tot één van de grootste
evenementen in Amsterdam-Noord.
Nog elk jaar stijgt de belangstelling: vorig
jaar waren er 25.000 bezoekers. Veel bewoners van de Banne nodigen familie en
vrienden uit om deze “bruisende” dag mee
te vieren. Daarmee is het een feest voor én
van de bewoners. Zij zijn gastheer en gastvrouw op deze dag vol ontspanning.
Met alle vrijwilligers maken we er een
prachtige dag van. Zonder de inzet van
deze vrijwilligers zou deze geweldige dag
onmogelijk zijn. Er worden nog vrijwilligers
gevraagd, dus als je graag mee wil/kan
helpen kun je je opgeven bij Sandra of Inez
van Solid Amsterdam (tel. 020-493 11 32).
Ook kun je bij hen terecht voor kramenhuur.
Pleinpodium
Het Pleinpodium bij “de Rietwijker” brengt
ook dit jaar veel spektakel met verrassende

en bekende acts. Er is een leuke programmering met bekend en minder bekend
talent.
Graspodium
Op het Graspodium bij de Zeeslag is
de presentatie in handen van DMC van
Street Motion Crew. Op dit podium komen
onder andere Kinderband Torenhoog met
sprookjesachtige muziek en kostuums,
Jeugdorkest Waterland en een Daembe
workshop. Kinderen kunnen zich nog
opgeven voor het Open Podium bij “de
Rietwijker”.
Statenjachtstraatpodium
Op het Statenjachtstraatpodium op de
Statenjachtstraat zijn de optredens heel
divers. Er treden groepen en artiesten op
zoals Jeroen van de Boom, Glennis Grace,

Trafassi, Country Dance en de winnaar
of winnares van The Sound of Noord. Het
programma start om 12.00 en duurt tot
19.00 uur. Zoals ieder jaar eindigt het feest
met spectaculaire optredens van bekende
artiesten <.

Kijk voor foto’s van het festival 2005,
2006 en 2007 op www.debanne.nl.
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Turnen bij Tonido
wedstrijden meegedaan, variërend van
toestelturnen tot tumblingwedstrijden.
Vijf vitrinekasten vol medailles en bekers
leveren het bewijs dat de Tonido-turners
daar veel succes boeken. De verdiende
vaantjes vormen de letters van de club aan
de muren van de zaal; de uitslagen van alle
wedstrijden hangen prominent in de kleedkamer. “In de meeste categorieën staan we
bovenaan”, zegt Alie.

Vanuit een stoel naast de airtrack stoomt Alie Lagard haar pupillen
met veel enthousiasme en toewijding klaar voor de laatste turnwedstrijd
van het seizoen. De aanpak van de 71-jarige Tonido-trainster werkt: de
club staat in de meeste categorieën bovenaan.
Achterwaartse rollen met stut, overslagen,
vrije Arabieren, drievoudige flikflaks: zes
meisjes tussen de 14 en 18 springen, vliegen
en rollen over de airtrack. “Zeg maar blaasbaan”, zegt Alie Lagard, al 41 jaar turntrainster bij gymnastiek- en turnvereniging
Tonido. Alie is sinds vorige week 71 jaar en
doet zelf geen sprongen meer, maar weet
met een dergelijke staat van dienst als
geen ander hoe het moet.
Vaart
“Er zit niet genoeg vaart in die flikflak...
Handen naar binnen... Je springt op een
te klein stukje!” En ondertussen naar
een meisje op de brug: “Goed uitstappen,
Max... en maak die aanzweefbeweging
wat langer.” Terwijl ze zit te praten over
de geschiedenis van de vereniging die al
88 jaar bestaat, de lessen die er zijn, de
wedstrijden waaraan ze meedoen, ontgaat
Alie niets van wat er in de zaal gebeurt. Van
haar pupillen weet ze veel. Niet alleen wat
ze in hun mars hebben op turngebied, maar
ook wat ze de avond ervoor gedaan hebben,
waar ze op school zitten, wanneer ze proefwerken of examens moeten doen en of ze
een bijbaantje hebben.
Zweefkunst
“Ik ben helemaal gek van turnen”, zegt
de trainster, die vlak na de oorlog op tienjarige leeftijd met de sport begon. “In die
tijd hadden we niet van die mooie verende
matten hoor. Als je viel, landde je op zo’n
dun kokosmatje. Zo ben ik ooit met een
lichte hersenschudding in het ziekenhuis
beland.”
In de zaal in het Koopvaardersplantsoen bij
de Dorus Rijkersschool kunnen vrijwel alle
turnonderdelen geoefend worden. Paarden,
springbokken, bruggen, ringen, een evenwichtsbalk en verschillende springmatten
staan uitgestald. Hier werken elke week
in totaal bijna 180 meisjes – en jongens!
– aan hun spring-, zweef- en zwierkunsten. Hoewel de meeste clubleden uit de
buurt komen, zijn er ook meisjes bij die
helemaal uit IJburg of Diemen komen.
Gewoon, omdat het hier gezellig is. “Ik zat
eerst op dansen”, vertelt Maxime van 14.
“Ik ging turnen om wat leniger te worden
en toen vond ik dit eigenlijk veel leuker dan
dansen.”

Bekers
Afgelopen zondag, bij de springkampioenschappen in Oost, hebben 31 van de 35
meisjes van Tonido een medaille gewonnen,
vertelt Alie trots. “Ik ben heel competitief

“Leuker dan dansen”
en gedreven. Ik eis veel van mezelf, maar
ook van anderen. Die meiden zullen me niet
heel streng vinden, hoor, ik ben vooral erg
precies en consequent. Nee is nee, en ja is
ja. Daar kom je een heel eind mee.” Niets
in de zaal duidt op dwang of strenge hiërarchie. De meisjes gaan rustig hun eigen gang
en er wordt vooral veel gelachen.
De vereniging is zeer actief aan het wedstrijdfront, meer dan de meeste turnverenigingen in Amsterdam. Dit jaar hebben
de turnsters uit Alie’s lessen aan zestien

Verhuizing
Dat de lessen al jaren in een noodlokaal
worden gegeven, lijkt niemand te deren.
Ze hebben het er in de loop der tijd steeds
meer naar hun eigen zin ingericht. Het
oogt propvol met al die toestellen, want
zo groot is de zaal niet. Toch heeft Alie
moeite om de vertrouwde stek straks
te moeten verlaten. Over drie jaar verhuist Tonido naar het nieuw te bouwen
centrum voor sport en cultuur aan het
Bezaanjachtplein. De reden hiervoor is dat
met de stedelijke vernieuwing van de Banne
het Koopvaardersplantsoen weer in oude
groene glorie wordt hersteld – de gebouwen
in het plantsoen zullen moeten verdwijnen.
Het nieuwe centrum biedt straks onder
andere plaats aan een theaterzaal, een
buurthuis, een openbare bibliotheek en
twee gymzalen. Een van de gymzalen heeft
een apart, afgescheiden stuk van 150 m2
met een zachte vloer, speciaal voor Tonido.
Bovendien krijgt Tonido na schooltijd de
eerste keus voor het gebruik van de gymzalen. De zalen zijn van elkaar gescheiden
met schuifwanden; als die opzijgeschoven worden, ontstaat een enorme hal die
geschikt is voor wedstrijden. Desondanks
is Alie ietwat huiverig voor de verandering. “Hier hoeven we geen rekening te
houden met gebruik door anderen, als het
zo uitkomt laten we de spullen gewoon
staan voor de volgende dag. Dat zal straks
wat meer afstemming vergen.” Wat wel
weer handig is, is dat er straks nieuwe
muren zijn voor nog meer prijzenkasten. De
komende jaren zullen er ongetwijfeld een
paar bijkomen. <

Geïnteresseerd in een proefles bij
Tonido? Kijk op www.gv-tonido.nl.
Tonido is tot 2011 te vinden bij
de Dorus Rijkersschool in het
Koopvaardersplantsoen.
Het adres: Fluitschipstraat 47,
tel: 020-6319785.

Zomeractiviteiten voor jongens en meiden
Activiteit
Hutten Bouwen
Lasergame
Banne Zomer Spelen
Walibi
Fashion Star
Creatief in de Banne
Openluchtmuseum
Uitje Twiske
Beach volleybal &
voetbal event
Voetbaltoernooi
Straattheater

Dag
30 juni – 17 juli
Di 1 juli
Wo 2 juli
Do 3 juli
Vrij 4 juli
Ma 7 juli
Ma 7 juli
Di 8 juli
Woe 9 juli

Tijdstip
12.00 – 17.00
13.00 – 18.00
Vanaf 13.00
9.00 – 18.00
14.00 – 18.00
14.00 – 17.00
8.45 – 18.00
12.45 – 18.00
14.00 – 15.00

Locatie
Naast speeltuin De Zeeslag
Verzamelen bij P10
Verzamelen bij D. Rijkersschool
Verzamelen bij tienercentrum
Parlevinker
Dorus Rijkerplein
Verzamelen bij tienercentrum
Verzamelen bij tienercentrum
Parlevinker

Vrij 11 juli
Woe 16 juli

15.00 – 18.00
14.00 – 16.00

Informatie bij P10
Koopvaardersplantsoen

Meer informatie (ook voor andere activiteiten) op www.debanne.nl/evenementenkalender

Inloopdag t.b.v. plan openbare ruimte Aakstraat
Voor de Banne zijn voor vijf deelgebieden
stedenbouwkundig plannen vastgesteld.
De bouwplannen zijn nu bij de woningcorporaties en ontwikkelaars in voorbereiding. Na de voltooiing van de nieuwbouw in een deelgebied wordt de openbare ruimte direct daarna (her)ingericht.
Hiervoor worden speciale plannen
gemaakt waarin o.a. de parkeerplaatsen,
bomen, fietsrekken, bankjes en de afvalcontainers staan. Voor het deelgebied
Aakstraat is dit plan al gereed. U kunt dit
plan tot 2 september inzien in het informatiecentrum de Banne (Ankerplaats
22). Ook kunt u aanwezig zijn op de
inloopdag van 2 september van 16.00
– 19.30 uur. Op- of aanmerkingen kunt u
doorgeven aan het projectbureau en via
info@debanne.nl

Wijkaanpak
Wellicht heeft u gelezen of gehoord van
de plannen die minister Vogelaar heeft
met zogenaamde achterstandswijken.
Rond de zomer dient de gemeente
een aantal claims in, in de hoop dat
Amsterdam dan extra geld krijgt voor
de wijkaanpak. Het stadsdeel heeft o.a.
geld aangevraagd voor vernieuwing /
herinrichting van de openbare ruimte in
Banne Noord. In de volgende Bannekrant
meer hierover.

Uitnodiging werkgroep
Koopvaardersplantsoen
In het stedenbouwkundig plan voor de
Schepenlaan / Koopvaardersplantsoen
is opgenomen dat het Koopvaarders
plantsoen opnieuw wordt ingericht. In
het plantsoen wordt de huidige bebouwing, na verhuizing van de gebruikers,
gesloopt. Voor de herinrichting van het
Koopvaardersplantsoen wordt een inrichtingsplan gemaakt.
U bent hierbij uitgenodigd om mee te
denken over de inrichting van het nieuwe
Koopvaardersplantsoen.
Deze werkgroep zal starten op dinsdag
2 september van 19.30 uur in het
informatiecentrum de Banne op de
Ankerplaats 22. Naar verwachting zullen
er in totaal drie werkgroepbijeenkomsten zijn. U kunt zich opgeven via e-mail:
info@debanne.nl of via tel 020-6349 444.

Speelplan
Omdat kinderen belangrijke gebruikers van de openbare ruimte zijn, wil
het stadsdeel bij de uitvoering van het
vernieuwingsplan nadrukkelijk aandacht
geven aan de kwaliteit van de speelvoorzieningen in de openbare ruimte in de
Banne. In speelplan zijn de inrichting, de
locaties en de kwaliteit van de speelplekken in de Banne opgenomen, waarbij
ook speciale aandacht is besteed aan de
veilige routes naar de speelplekken.
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Planning deelgebieden in de Banne
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1a Centrumgebied
Najaar 2009: start bouw
1b 2011: Start bouw

4 Aakstraat e.o.
Herhuisvesting afgerond
Medio 2008: start bouw

2a Kadoeler Breek
Herhuisvesting eerste fase
afgerond
2009: Start bouw 1e fase
2b Kadoeler Breek
2011: start bouw 2e fase

5a Schepenlaan 1e fase
Herhuisvesting t/m juli
2008:
Statenjachtstraat 3 t/m 93
Kopjachtstraat 1 t/m 46
Kustvaardersstraat 1 t/m 46
Fregatstraat 1 t/m 46
Raderbootstraat 1 t/m 46
Najaar 2008: start sloop

3 Marjoleinterrein
2009: Start bouw

5b Schepenlaan 2e fase
Herhuisvesting t/m juli
2009:
Galjoenstraat 1 t/m 46
Fluitschipstraat 1 t/m 46
Kofschipstraat 1 t/m 46
Sleepbootstraat 1 t/m 46

7 Lichterstraat
e.o.
2008: Renovatie
door Rochdale
8 Parlevinker
Na 2010

6 Boven IJ Ziekenhuis
Na 2010

de Banne
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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

Stand van zaken Schepenlaangebied
Op 23 april jl. heeft de deelraad het
stedenbouwkundig plan Schepenlaan/
Koopvaardersplantsoen e.o. vastgesteld. In
het plan zijn 215 eengezinswoningen, een
nieuwe school, een medisch kinderdagverblijf, een groot park en circa 100 appartementen opgenomen. 70% van de woningen
zijn koopwoningen en 30% is sociale huur.
Het Koopvaardersplantsoen wordt opnieuw
ingericht en de huidige bebouwing in het

Herhuisvesting Aakstraat

Rapportage onderzoek
De herhuisvesting van het deelgebied
Aakstraat (269 huishoudens) is na 1,5
jaar afgerond. Woningbouwvereniging
Ymere is begonnen met de uitvoering
van het eerste deel van de stedelijke
vernieuwing van De Banne.
Het complex gelegen aan de Aakstraat is inmiddels
gesloopt en de oorspronkelijke bewoners zijn verhuisd. Een deel van hen heeft een nieuwe woning
betrokken in Amsterdam-Noord, anderen in de rest
van Amsterdam, en een deel in de omgeving van
Amsterdam. Het bureau Onderzoek en Statistiek
van de gemeente Amsterdam heeft in opdracht

van woningbouwvereniging Ymere en stadsdeel
Amsterdam-Noord een onderzoek gehouden onder
de vertrokken bewoners.
De respondenten geven een 6,5 voor de hele gang
van zaken. Dit oordeel blijkt in belangrijke mate
af te hangen van de tevredenheid met de nieuwe
woning. Deze resultaten raken de kern van iets wat
nu eenmaal geen positieve ervaring is, namelijk
verhuizing vanwege sloop. Hoe goed het hele proces
ook wordt vormgegeven, er zullen waarschijnlijk
altijd bewoners blijven die niet helemaal tevreden
gesteld kunnen worden, eenvoudigweg omdat ze
niet willen verhuizen.
De rapportage is op te vragen bij het Projectbureau
de Banne. <

Zomer in de Banne

park wordt gesloopt. In het plan is water
toegevoegd waardoor een juiste balans
ontstaat van groen en water, bruggetjes en
speelplekken.
De herhuisvesting van de eerste fase
Schepenlaan is inmiddels bijna afgerond.
De herhuisvesting van de tweede fase is in
januari jl. gestart. De sloop van de eerste
fase vindt na de zomer plaats. De start
bouw is medio 2009. <

Stand van zaken
Centrumgebied
Het voormalige kantoor van Patrimonium
aan het Bezaanjachtplein is gesloopt en
het woonblok aan het Bezaanjachtplein
(in de volksmond ook wel de ‘vissenkom’
genoemd) wordt naar verwachting begin
2009 gesloopt. Woningstichting Rochdale
is samen met diverse architecten hard aan
de slag om het voorlopig ontwerp van de
(complexe) nieuwbouw te voltooien. Medio
volgend jaar zal de bouwaanvraag worden
ingediend, waarna er in 2009 kan worden
begonnen met de bouw.
In het Centrumgebied komen onder andere
een nieuw winkelcentrum, ruim 500 woningen, een activiteitencentrum met sportzaal, een bibliotheek, nieuwbouw van de
Dorus Rijkersschool en kinderopvang. <

Stand van zaken
Marjoleinterrein e.o.
Op 23 april jl. heeft de deelraad het stedenbouwkundig plan Marjoleinterrein
e.o. vastgesteld. In het plan zijn 69
eengezinswoningen opgenomen,
waarvan 30% sociale huurwoningen en
70% koopwoningen. De bouw zal naar
verwachting medio 2009 starten.

Stedenbouwkundig Plan
Kadoelerbreek
De 48 woningen in de noordvleugel van
het seniorencomplex Kadoelerbreek zijn
begin dit jaar gesloopt. Op deze plek komen
het nieuwe dienstencentrum en 200
seniorenwoningen. In dit dienstencentrum
komen verschillende voorzieningen voor de
wijk zoals huisartsen, fysiotherapeuten,
een apotheek, Doras en zorgverlening
van Evean. Nadat de bewoners van de
huidige Kadoelerbreek zijn verhuisd naar de
nieuwe Kadoelerbreek, worden de overige
gebouwen van de oude Kadoelerbreek
gesloopt. Op deze plaats worden 80
eengezinswoningen gebouwd. <
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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. (020) 494 63 00.
Met vragen over de buurt voor de
politie kunt u contact opnemen
met de buurtregisseurs Ed Klous
(Banne-Noord) en Abder Tonouch
(Banne Zuid/Oost), bereikbaar
via telefoonnummer
0900 – 88 44.
Suggesties, tips of andere
reacties kunt u e-mailen naar:
debanne@noord.amsterdam.nl

