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Woningcorporaties
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Start uitvoering vernieuwing!

E

Na jaren van plannen
maken start eindelijk
de vernieuwing van
de Banne. Nadat
dit voorjaar het
kantoorpand aan het
Bezaanjachtplein
is gesloopt, is half
augustus gestart met
de sloop van de 269
woningen rondom de
Aakstraat. Volgend
voorjaar start daar de
nieuwbouw van 145
woningen.

Hier start in 2009 het eerste deel van de
nieuwbouw langs de Schepenlaan.
Centrumgebied
Volgend jaar wordt het woongebouw (in
de volksmond ook wel de ‘vissenkom’
genoemd) aan het Bezaanjachtplein (nr. 15
tot en met 49) gesloopt. In 2009 begint dan
de nieuwbouw op het Bezaanjachtplein aan
de kant van de IJdoornlaan. Daar komt o.a.
het nieuwe winkelcentrum van de Banne.
Start bouw Marjoleinterrein
Eind 2008/begin 2009 begint de nieuwbouw
op het Marjoleinterrein e.o.

Sloop van het Patrimoniumgebouw op het Bezaanjachtplein
In 2003 is het Plan van Aanpak de Banne
voor de vernieuwing van De Banne goed
gekeurd door de deelraad. Het plan betreft
onder andere de sloop van elfhonderd
woningen, en nieuwbouw van zo’n der
tienhonderd woningen. Dat gebeurt niet
in één keer; het gaat om vijf deelgebie
den van Banne Zuid en één project (bij
de Parlevinker) in Banne Noord. Voor vier
deelgebieden zijn deze plannen uitgewerkt
in stedenbouwkundige plannen. De stand
van zaken is als volgt:
Sloop en nieuwbouw Aakstraat e.o.
In Banne Zuid zijn de woongebouwen van
woningstichting Ymere rondom de Aak
straat (ten oosten van de Banne Buiksloot
laan) het eerst aan de beurt. Daar is de 2e
helft van augustus de sloop gestart. Deze
werkzaamheden worden verricht door
sloopbedrijf Beelen, en de werktijden zijn op
werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur.
Rondom de Aakstraat bouwt Ymere in het
2e kwartaal van volgend jaar totaal 145
woningen: 58 sociale huur, 48 dure huur- en
39 koopwoningen. De sociale huur betreft
26 eengezinswoningen en 32 appartemen
ten voor ouderen (zgn. WIBO-woningen).
De dure huur betreft 40 eengezinswoningen
en 8 flatwoningen. De koopwoningen zijn
allemaal eengezinswoningen. De inschrij
ving voor de koopwoningen start in het 4e
kwartaal van dit jaar.

Kadoelerbreek: sloop en nieuwbouw
Het volgende plan in Banne Zuid betreft de
sloop van ‘gebouw D’ van het seniorencom
plex Kadoelerbreek. Dit zal in het 1e kwar
taal van 2008 plaatsvinden.
Op die plek en langs de IJdoornlaan start
dan volgende zomer de bouw van bijna
tweehonderd seniorenwoningen en een
dienstencentrum.

Website
Heeft u internet? Kijk dan eens op www.de
banne.nl Daar vindt u heel veel informatie
over wat er allemaal in de Banne gebeuren
gaat. <

Meldpunt vernieuwing
In de tweede helft van augustus
start de sloop en de uitvoering
van de nieuwbouwplannen in de
Banne. Het is onvermijdelijk
dat de vernieuwing overlast
voor u met zich mee brengt. Het
stadsdeel en de woningcorporaties
doen hun uiterste best om de
overlast zoveel mogelijk te
beperken.

Daarom maken we afspraken met de aan
nemers van sloop en nieuwbouw over de
omvang van het bouwterrein, de bereik
baarheid van omliggende woningen, routes
voor het vrachtverkeer e.d.

De woongebouwen van de Aakstraat e.o.

Sloop en nieuwbouw Schepenlaan
De herhuisvesting van bewoners in het
Schepenlaangebied is begonnen. Volgend
jaar zomer start de sloop van vijf woon
gebouwen langs de Schepenlaan. Het
zijn de volgende woongebouwen: aan
de Statenjachtstraat, Kopjachtstraat,
Kustvaarderstraat, Fregatstraat en de
Raderbootstraat.

Uw eigen buurt
Hoe houden we samen de buurt leefbaar
tijdens de stedelijke vernieuwing? Het
stadsdeel en de woningbouwcorpora
ties (de wijkbeheerders) blijven u zo goed
mogelijk informeren. Tijdens de sloop- en
bouwwerkzaamheden proberen wij de
overlast voor u zo klein mogelijk te houden.
Tegelijkertijd worden maatregelen genomen
om de veiligheid, leefbaarheid en bereik
baarheid van de Banne te garanderen.

Praktijk
Toch gaan er in de praktijk soms dingen
fout, dat is onvermijdelijk. Een aannemer
mag bijvoorbeeld niet voor zeven uur ’s
ochtends starten met heien. Als dat toch
gebeurt, hoort het projectbureau de Banne

Niet alleen de buurt staat de komende tijd op zijn kop...
de vernieuwing. U kunt ook bellen naar het
dat graag van u, zodat we nog dezelfde dag
meldpunt vernieuwing (020) 33 71 710.
de aannemer daarop kunnen aanspreken.
Vanaf 1 september krijgt het informatie
Voor alle vrijwilligers en professionals in
centrum de Banne, Ankerplaats 22, aan de
de Banne komt er dit najaar een wekelijkse
oostkant van het winkelcentrum, voor u
ochtend om met een kopje koffie bij te
een belangrijkere rol. U kunt er op werkda
praten en ervaringen uit te wisselen.
gen van 09.00 uur tot 17.00 uur langs komen
voor klachten of informatie. Daar kunt u uw Als u zelf ideeën heeft voor het leefbaar
klacht toelichten of informatie krijgen over
houden van uw buurt tijdens de stedelijke
vernieuwing kunt u deze ook melden bij het
projectbureau de Banne. <
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Zondag 9 september 2007

Banne Bruist voor de tiende keer!

Zondag 9 september is
alweer de tiende 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 “brui
sende” dag mee te vieren. Daarmee is het
een feest voor én van de bewoners. Zij zijn
gastheer en gastvrouw op deze dag vol ont
spanning. Met alle vrijwilligers maken we er
een prachtige dag van.
Ook nu is er een attractief programma voor
jong en oud . Vanaf 12.00 uur tot en met

17.00 uur zijn er op verschillende locaties
langs het Parlevinkerpad tal van activitei
ten. Het programma op het grote podium
duurt tot 19.00 uur en eindigt met specta
culaire optredens van bekende artiesten.
De Statenjachtstraat is het bruisend hart
van het festival. Hier staat weer het grote
podium waar om 12.00 uur het programma
start.

Jeugdpodium
Dit jaar is er voor de tweede keer een
jeugdpodium op de Parlevinker met aan
komend en bekend talent uit De Banne
én heel Noord. Het programma bestaat
uit twee delen. In de voormiddag treden
rockbands op uit Amsterdam-Noord. In de
namiddag staat urban Amsterdam-Noord
centraal. <

Programma 9 september 2007
Kinderpodium
12:00 uur Coco Christal
12:10 uur Kinderen podium
Koopvaardersplantsoen
12:40 uur Piratenstuk kinderen
Dorus Rijkersschool
13:00 uur Muziek en spel (interactief)
13:00 uur Coco Christal
14:00 uur Artiest (waarschijnlijk Jeroens
Jeugd Show)
15:00 uur Open podium
15:30 uur Moos’s Rapshow
16:00 – 17:00 uur DJ’s showcase
(kinderen die DJ les hebben gehad!)

Jeugd podium
op de Parlevinker:

Groot podium
op de Statenjachtstraat:
12.00 uur
12.30 uur
13.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
15.30 uur
16.00 uur
16.30 uur
17.00 uur
17.30 uur

Trafassi
Loesje
Jammin ‘ Brass
Willeke D’Estel
Dries Roelvink
Trafassi
Denny Christian
Loesje
Berget Lewis
Trafassi
Ruud
Bannelied &
Winnaar(es) Sound of Noord
17.45 uur Trafassi

12.00 - 16.00 uur Soda, Audacious,
Overjoyed, Christ Soldiers
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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 bouwactivitei
ten.
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.amster
dam.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) 618 09 09
• 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

