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Als u een goed idee hebt voor de buurt 

of als u iets wilt organiseren, neem dan 

contact op met de gebiedsmakelaar van 

de buurt. 

 

De Pijp  

■ Cornelis Troostbuurt, Lizzy An-

singhbuurt, Burgemeester Tellegen-

buurt en Van der Helstpleinbuurt: 

Esther Blommestijn, 06 5799 7009, 

e.blommestijn@amsterdam.nl 

■ Frans Halsbuurt, Gerard Doubuurt,  

Hercules Seghersbuurt en Sarphatipark-

buurt:  

Karlijn Heim, 06 2480 0807,  

Contactpersonen in buurten van Zuid 
k.heim@amsterdam.nl 

■ Hemonybuurt, Willibrordusbuurt en Dia-

mantbuurt: Daniël de Groot, 06 2276 

8618, d.c.de.groot@amsterdam.nl 

 

Buitenveldert en Zuidas  

■ Zuidas Noord  

Linda Schot, 06 2073 0049 

L.Schot@amsterdam.nl 

■ Zuidas Zuid  

Aimane Soussi, 06 3042 0932 

a.soussi@amsterdam.nl 

■ Buitenveldert West  

Leonie Ranzijn, 06 1246 5572 

l.ranzijn@amsterdam.nl 

■ Buitenveldert Oost  

Ella Teunisse, 06 3868 7068 

e.teunisse@amsterdam.nl  

 

Rivierenbuurt  

■ Veluwebuurt, Scheldebuurt en Martin  

Luther Kingpark: Hans de Boer, 06 2067 

6571, hans.de.boer@amsterdam.nl  

■ Rijnbuurt en IJsselbuurt: Manon van der 

Fange, 06 1853 1242, 

m.van.der.fange@amsterdam.nl  

 

Oud-Zuid 

■ Museumkwartier: Elisabeth Koop, 06 

1853 1241, e.koop@amsterdam.nl  

■ Vondelpark, Willemsparkbuurt:  

Rashna Kadier, 06 1038 4648,  

r.kadier@amsterdam.nl  

■ Apollobuurt: Martijn Companjen,  

06 3806 8163,  

m.companjen@amsterdam.nl  

■ Hoofddorppleinbuurt en 

bedrijventerrein Schinkel: Andor Kwee, 

06 1217 5493, a.kwee@amsterdam.nl 

■ Stadionbuurt en Schinkelbuurt:  

Netty Verwaal, 06 1229 3214,  

n.verwaal@amsterdam.nl  

Ga naar www.amsterdam.nl/buurten.  

Kijk voor meer contactgegevens van de 

gemeente op pagina 15.

 Tijdelijk  Op 3 plekken in Zuid worden men-
sen zonder geldige verblijfspapieren opge-
vangen. Het gaat om 146 mensen. Zij 
worden opgevangen in bestaande gebou-
wen in Buitenveldert en De Pijp. Buurtbe-
woners zijn betrokken bij de opvang. 

Hulp

Opvang voor mensen zonder verblijfspapieren

Waar in Zuid?

 De Pijp   De foto in de krant van juli is van de 
Diamantstraat 11-13, uit 2005. “Een bijzon-
der stukje stad tussen al die hoge wonin-
gen”, schrijft Onno Bijlmer. 
 
Florence Calzarossa schrijft: “Daar zijn 
leuke, kleine huizen die vroeger voor de 
arbeiders van de diamantenfabriek zijn 
gebouwd. Ik wandel er vaak langs, die 

Het gevoel van een dorp in Noord-Frankrijk 

Hiernaast ziet u een bijzondere plek 
in Zuid. Weet u waar dit is? Mail uw 
antwoord, al of niet met een persoon-
lijke of historische noot, aan redactie-
krant@amsterdam.nl. Wie weet komt 
uw inzending in de volgende krant.

huizen geven je het gevoel dat je in een 
dorp uit Noord-Frankrijk bent.” Tine 
Artar-Leefkens woont al haar hele leven 
(83 jaar) om de hoek in de Lutmastraat. 
Zij schrijft: “In de oorlog en daarna 
woonde in dat huisje de familie Boers. 
Bennie, de zoon had in de achtertuin 
een bok met een karretje staan.” Maryke 
Titawano schrijft: “Ik fiets er vaak door-
heen. Ik zou graag willen ruilen met 
mijn woning op 3-hoog.”

500 mensen zonder verblijfspapieren 
krijgen opvang in Amsterdam. Het col-
lege van burgemeester en wethouders van 
Amsterdam heeft dit besloten. De voor-
keur gaat uit naar panden voor maximaal 
8o mensen. Er zijn nu 8 locaties bekend, 
waarvan 3 in Zuid. Deze zijn aan de Van 
Leijenberghlaan 11-13, Pieter Aertszstraat 5 
en Gerard Doustraat 156. Na verbouwin-
gen gaan de gebouwen in de loop van vol-
gend jaar open. 
 
Naar een goede toekomst  
De 500 mensen zonder verblijfspapieren 
hebben de asielprocedure zonder succes 
doorlopen. Zij zijn uitgesloten van ge-
wone sociale voorzieningen. De ge-
meente biedt deze groep 24-uursopvang. 
Zij kunnen zo in een stabiele omgeving 
aan hun toekomst werken, onder profes-
sionele begeleiding. De opvang is niet 
vrijblijvend. De mensen zonder verblijfs -
papieren moeten werken aan een oplos-
sing voor hun situatie. Dat kan zijn 
terugkeer naar het eigen land, verhuizen 
naar een ander land of legaal verblijf in 
Nederland. De opvang en begeleiding 
duurt maximaal anderhalf jaar.  

 
Panden  
De panden Pieter Aertszstraat 5 en Gerard 
Doustraat 156 in De Pijp zijn geschikt 
voor maximaal 38 mensen. Het pand  
Pieter Aertszstraat 5 gaat waarschijnlijk  
in maart 2020 open. Het pand Gerard 
Doustraat 156 gaat volgend voorjaar open. 
Het pand aan de Van Leijenberghlaan 11-13 
in Buitenveldert is geschikt voor maxi-
maal 70 mensen. Dit pand wordt waar-
schijnlijk vanaf december verbouwd. De 
opvang start in het najaar van 2020. Waar-

De gemeente betrekt omwonenden en ondernemers bij de opvang

schijnlijk start de gemeente met een 
kleine groep, waarna het aantal mensen 
geleidelijk groeit naar maximaal 70. 
 
Beheer en huisregels 
De gemeente betrekt omwonenden en on-
dernemers bij de opvang. Mogelijke over-
last en klachten worden besproken. Zo is 
er een goed contact met de buurt. Elke op-
vangplek krijgt een begeleidingscommis-
sie met buurtbewoners, een wijkagent, en 
mensen van de organisatie die de opvang 

verzorgt, HVO-Querido en het stadsdeel. 
Deze commissie stelt een beheerplan en 
huisregels vast. Na de opening kunnen 
buurtbewoners kennismaken met de be-
woners en de opvangorganisatie.  
 
Buurtbewoners kunnen zich aanmelden 
voor de begeleidingscommissie. Hebt u 
belangstelling, mail dan naar:  
ongedocumenteerden@amsterdam.nl.  
 
www.amsterdam.nl/ongedocumenteerden




