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Nieuwsbrief

Heeft u géén computer maar wilt u wel meedoen aan de activiteiten in deze krant? 
Neem dan contact op met Hielke Ploeg: via 06 – 588 70 993. Hij helpt u graag verder!

Opknapbeurt Diereneiland

Elke woensdagmiddag worden er hutten 
gebouwd, er is een moestuin waar samen aan 
gewerkt wordt en in de natuurspeeltuin hoeft 
niemand zich te vervelen. Hoewel Diereneiland 
vaak genoemd wordt door bewoners als hun 
favoriete plek in de wijk, moet er wel wat ge-
beuren. De gebouwtjes zijn aan vervanging 
toe en ook het groen kan een opknapbeurt ge-
bruiken. Gemeente Amsterdam is deze zomer 

gestart met een projectteam bestaande uit een 
architect, bewoners, gebruikers, vrijwilligers 
en SPIN. Op dit moment kijken we naar de 
wensen, kansen en mogelijkheden. Haalbare 
en realistische plannen worden verwerkt in een 
ontwerp. En dat ontwerp gaan we natuurlijk 
bespreken met de Molenwijkers. Wilt u graag 
meepraten over Diereneiland? Geef u dan op 
met een mail aan c.vagevuur@amsterdam.nl.

Diereneiland is een bijzondere plek in Molenwijk. Het is een 
ontmoetingsplek voor jong en oud en een kleine oase waar planten 
en dieren te bewonderen zijn.



Molenwijk Kiest

Lief & Leed in Molenwijk

Van 17 juni tot en met 7 juli 2019 hebben bewoners van Molenwijk gestemd op de 
plannen van Molenwijk Kiest. Iedereen van 12 jaar en ouder heeft een persoonlijke 
stemcode ontvangen. De plannen die het vaakst gekozen zijn en die samen maximaal 
€25.000 euro kosten gaan we uitvoeren. In totaal hebben 439 bewoners uit Molenwijk 
gestemd. Alle stemmen hebben geleid tot deze plannen:

In Rotterdam en Den Haag zijn er al honderden ‘Lief & Leed-straten’. “Daar kan onze 
Molenwijk niet bij achterblijven”, dacht bewoonster Louise uit de Walmolen. Zij is 
de gangmaker achter het eerste Lief & Leedstraatje in Amsterdam. Uiteraard in ‘haar’ 
Walmolen. 

1. Hoge bankjes 2. Picknicktafels

3. Fitnesstoestellen 4. Bijenkorf

Gemeente Amsterdam gaat de winnende plannen verder uitwerken. Zo moeten bijvoorbeeld de fitnesstoestellen, 
picknicktafels en hoge bankjes gekozen worden. Welke kleur krijgen ze en waar komen ze te staan? Hier kunnen we nog wel 
wat hulp van bewoners bij gebruiken! Wilt u hierover meedenken? Geef u dan snel op via molenwijkkiest@amsterdam.nl.

Welke buur verdient een bloemetje?
In een Lief & Leedstraat gaat het om 
de aandacht die buurtbewoners voor 
elkaar hebben. Bewoners van deze 
straten zetten zich vrijwillig in voor bu-
renhulp en geven aandacht aan buren 
die dat nodig hebben of verdienen. 
Vlak voor de zomervakantie startte 
Louise met het eerste straatje. Het 
bevorderen van gezellig contact on-
derling is een van haar speerpunten. 
Stralend ontving zij op een zonnige 
woensdagmiddag haar buren, waarbij 
ze iedereen vroeg: “Aan welke buur zou 
u graag een bloemetje geven?” Daar 
wisten de buren wel raad mee. “Aan 
mijn buurvrouw, omdat ze altijd mijn 
boodschappen doet”, zei een bewoner 
dankbaar. Een andere mevrouw gunde 
een kennis in de flat een boeketje, 
omdat zij ziek is en vaak alleen is. Er 
bleken nog allerlei andere redenen te 

zijn voor bewoners om elkaar een bloe-
metje of ander presentje te geven. Per 
flat is een klein budget beschikbaar 
gesteld voor de Lief & Leedstraten, om 
zulke aardigheidjes te betalen. Daar-
naast ondersteunen beheerders Jim 
Bosveld en Magda Tromp van de Alli-
antie en Marina Blok van Dock de Lief 
& Leedstraten graag. 

Ook in uw flat
Wilt u ook in een Lief & Leedstraat 
wonen en/of gangmaker worden, 
zoals Louise? Bel dan van maandag 
t/m woensdag met Marina Blok:  
06 1488 1248. Of stuur een mailtje 
naar mblok@dock.nl. U kunt ook even 
binnenlopen tijdens het spreekuur van 
Jim en Magda in het wijkkantoor van 
de Alliantie: op dinsdag van 10.00 – 
12.00 uur en op donderdag van 13.00 
– 16.00 uur.

Het Molenwijkkoor zoekt nieuwe 
leden, zowel mannen als vrouwen. 
Dit koor bestaat inmiddels drie jaar 
en gaat  in september met dirigent 
Liselotte Westerterp weer aan een 
nieuw seizoen beginnen. Het koor re-
peteert in de OBA Molenwijk elke don-
derdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. 
Deelname is gratis en er is een kleine 
koffiepauze om even bij te kletsen. Een 
gezellig buurtkoor dus voor stadsdeel 
Noord!

De muziek is meerstemmig en  
varieert van wereldmuziek tot klassiek 
tot gezellige volksliedjes. Het koor 
treedt af en toe op in buurthuizen in 
Noord en op buurtevenementen. 

Als u een keer mee wilt zingen kunt u 
gewoon aanschuiven op donderdag-
avond. Voor meer informatie kunt u 
ook bellen naar Annie: 020 633 4176. 

Molenwijkkoor zoekt nieuwe leden

“Aan mijn 
buurvrouw, omdat 

ze altijd mijn 
boodschappen doet”, 

zei een bewoner 
dankbaar.
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Hielke Ploeg  werkt vanuit !WOON 
als programmamedewerker ont-
wikkelbuurten en aardgasvrij voor 
huurders en huiseigenaren o.a. in 
Amsterdam Noord. Hielke is voor u 
het aanspreekpunt als u – met mede-
bewoners – wilt meepraten over de 
toekomstige vernieuwing van Molen-
wijk. Molenwijk zoekt eveneens naar 
een duurzame energieoplossing om 
uw woning te verwarmen en zonder 
aardgas te koken.

Hielke: “Ik kijk er met collega’s naar 
uit om met u kennis te maken. Wij 
kunnen u als bewoners(groep) on-
dersteunen bij uw wensen, zorgen, 
ideeën en plannen. Zodat stadsdeel, 
corporatie en andere stakeholders 
een goed beeld krijgen wat bewoners 
uit Molenwijk willen.” 

Wilt u meepraten over de vernieu-
wing van  Molenwijk en/of Molenwijk 
aardgasvrij? Ik hoor graag van u!

Hielke werkt op: maandag, 
dinsdag, donderdag  en vrijdag
Hij is bereikbaar op: 
Mobiel: 06-588 70 993
Centraal: 020-523 01 40
Mail: h.ploeg@wooninfo.nl

Mini Dam tot Damloop

Honden hoeven niet overal los te lopen
Molenwijk is een fijne plek voor 
honden. Het is er ruim en groen. De 
honden kunnen veilig loslopen, omdat 
er geen auto’s zijn. Ook mensen uit 
omliggende buurten maken gebruik 
van de losloopgebieden in Molenwijk 
om een rondje met hun hond te lopen. 
Henk en Freeda  vinden wel dat de 
bordjes met losloopgebied soms op 
plekken staan waar u uw hond beter 
niet los kan laten lopen. Zoals in de 
buurt van speelplekken voor kinde-
ren en de groenstrook direct voor en 
achter de flats. Als honden daar gaan 
blaffen en poepen veroorzaken ze 
overlast voor de bewoners van de flats.
 
Hondenpoep
“Weinig baasjes of (hondenbezitters) 
ruimen de poep van hun hond op, 
terwijl dat eigenlijk wel verplicht is”, 
meldt gebiedsmakelaar Gerrit Stege-
huis. Freeda  en Henk erkennen dat 
en hebben ook wel een suggestie om 
dit te verbeteren: “De gemeente moet 
wat meer prullenbakken neerzetten, 
zodat je het zakje met poep direct 
weg kan gooien. Bijna alle prullen-
bakken zijn in de afgelopen jaren ver-

dwenen. Zet er weer een paar terug! 
Dat stimuleert het opruimen.” Heeft 
u zelf creatieve ideeën hoe de over-
last van hondenpoep verminderd kan 
worden, stuur dan een e-mail naar 
g.stegehuis@amsterdam.nl.
 
Veel contacten met buurtbewoners
Het leuke van wandelen met de 
honden is dat je veel mensen spreekt 
uit de buurt. Een hond is vaak een 
goede aanleiding voor een praatje. 
Ook niet-hondenbezitters sluiten aan 
en nemen zelf een hondenkoekje mee. 
Freeda  en Henk vinden de sociale con-
tacten tijdens het uitlaten erg leuk. 
“We hebben met andere hondenbezit-
ters zelfs een groepje met jong en oud. 
Allemaal mensen met kleine hondjes. 
Klokslag 22:00 uur gaan we gezamen-
lijk op pad. De honden kunnen lekker 
samen spelen en gezamenlijk hebben 
we de leukste gesprekken!”
 
In Molenwijk lopen ook mensen met 
grote honden. Gelukkig houden die 
hun hond meestal goed aan de lijn, 
waardoor er tussen de honden nauwe-
lijks problemen zijn.

Honden en hun baasjes in Molenwijk
Een deel van Molenwijk is een losloopgebied voor honden in Amsterdam. Freeda en 
Henk zijn daar erg blij mee. Met hun twee honden Rakker en Pepper wonen ze in de 
Bergmolen. Dagelijks wandelen ze minimaal drie keer in de buurt en komen ze altijd 
veel andere hondenbezitters tegen. ‘‘Met je hond maak je makkelijk contact met je 
buurtgenoten.’’ 

MINI DAM TOT 
DAMLOOP

MOLENWIJK / 22/9/2019
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Onderzoek alternatief voor aardgas

Minimale overlast
De woningcorporaties in Molenwijk 
betrekken hun huurders bij deze over-
stap. Als het zo ver is proberen we 
het aardgasvrij maken tegelijk met 
andere geplande werkzaamheden in 
de buurt uit te voeren. Zodat u zo min 
mogelijk overlast heeft.

Amsterdam in 2040 aardgasvrij
Aardgas zorgt voor een groot deel 
van de CO2-uitstoot. En dus voor 
de klimaatverandering. Daarom wil 
de overheid dat Nederland in 2050 
aardgasvrij wordt en duurzame ener-
gie gaat gebruiken. Amsterdam wil 
dat nog iets eerder, namelijk in 2040.

Andere energiebronnen
De komende jaren worden alle Am-
sterdamse woningen en panden 
aardgasvrij gemaakt. Deze wonin-

gen worden op andere energiebron-
nen aangesloten. Bijvoorbeeld op 
stadswarmte of zonne-energie. Veel 
nieuwbouwwoningen zijn al aardgas-
vrij. Maar ook bestaande woningen 
gaan andere energiebronnen gebrui-
ken. Dit gebeurt uiterlijk voor 2040. 
Dat lijkt nog ver weg maar die tijd is 
hard nodig.

Meer informatie
De gemeente organiseert regelma-
tig informatiebijeenkomsten over 
aardgasvrij. Meer weten? Kijk op 
www.amsterdam.nl/aardgasvrij. 

De gemeente onderzoekt samen met bewoners, 
woningcorporaties en andere partijen wat het beste 
alternatief is voor aardgas in Molenwijk. Het is hierbij 
belangrijk dat u niet méér gaat betalen dan dat u nu 
doet. 

Zing met het Molenwijkkoor het nieuwe 
Molenwijklied.

Zaterdag 21 september   16.00 - 17.30uur:
Repetitie. Iedereen kan meedoen, ook als je 
geen nachtegaal bent.

Zaterdag 28 september: Optreden! Op het 
plein voor de OBA. Samen zingen en dansen.

Het nieuwe 
Molenwijklied

Activiteiten voor 
senioren in de OBA

Kennismaken met Hielke Ploeg
!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, 
kopen, energie, organisatie en participatie. !WOON is er 
voor huurders, kopers en woningzoekenden. 

De regels voor honden
De gemeente Amsterdam heeft 
regelgeving voor honden.  
(www.amsterdam.nl/dieren/
honden) Dit zijn de belangrijkste 
regels voor van wat er wel en  
niet mag:
• Honden mogen los lopen in de 

daarvoor met bordjes aangewe-
zen gebieden. 

• Buiten de losloopgebieden horen 
honden aangelijnd te zijn.

• Het opruimen van hondenpoep is 
verplicht. 

• Honden mogen niet komen op 
kinderspeelplaatsen, sportvelden, 
schoolpleinen en zwembaden. 

Elke vrijdag in september is er vanaf 10.00 
uur een activiteit voor senioren in de OBA. 
Kom langs en ontmoet nieuwe mensen.

Op zondag 22 september is de 
14e editie van de Mini Dam tot 
Damloop!

Net als voorgaande jaren vindt de hard-
loopwedstrijd voor kinderen tussen 4 en 13 
jaar weer plaats in Molenwijk.
Inschrijven kan online tot 10 september, 
kosten € 2,50, inclusief medaille. Op de dag 
zelf kan last-minute nog ingeschreven wor-
den, kosten zijn dan € 5,00.

Afstanden: 
1,0 km (4 t/m 7 jaar) 
en 1,8 km (8 t/m 13 jaar)

Meedoen aan de mini Dam tot Damloop?
Schrijf je dan nu in via www.damloop.nl.
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“Dat zien we lang niet overal”, aldus 
gebiedsontwikkelaar Jürgen Klaas-
sen van de Alliantie. “Veel bewoners 
denken toch al snel dat ze weinig 
invloed op de plannen kunnen uit- 
oefenen. We zijn dan ook heel blij dat 
zo’n grote groep zich betrokken voelt.” 
En betrokken, dat zijn ze, de bewo-
ners uit de projectcommissies. Niet 
alleen overleggen ze sinds april eens 
per maand met de Alliantie, maar ze 
komen tussendoor ook met een onaf-
hankelijke bewonersondersteuner van 
!Woon bij elkaar. Van hem hebben ze 
ook een cursus Kaderafspraken gekre-
gen, zodat ze weten welke regels er in 
zo’n meedenktraject moeten worden 
gevolgd. Jürgen: “De commissies 
zetten ons vaak op scherp. Bewoners 
blijven dé ervaringsdeskundigen: zij 
wonen in de flats en zij parkeren hun 
auto in de garage. Wij niet.” 

Aanpak flats
De projectcommissie Woongebou-
wen buigt zich met de Alliantie over 
de aanpak van de vijf flats waar de 
corporatie 100% eigenaar van is. De 
Alliantie wil de flats opknappen, zodat 
de woningen bijvoorbeeld beter geïso-
leerd zijn. “Ook kijken we samen naar 
nieuwe oplossingen om de woningen 
te verwarmen. Zonder aardgas, maar 
op welke manier kunnen we dat het 
beste doen?”, vertelt Jürgen. De Allian-
tie is van plan de woningen in bewoon-
de staat op te knappen: bewoners 
kunnen tijdens de werkzaamheden in 
hun huis blijven wonen. De project-
commissie heeft daar wat twijfels over. 
“Ook al weten we nog niet precies wat 
er gaat gebeuren, het zal toch overlast 
geven. Lawaai, stof, bouwvakkers over 
de vloer”, zeggen bewoners uit de pro-
jectcommissie. Is het haalbaar om dat 
in bewoonde staat te doen? Deze vraag 
bespreekt de corporatie op dit moment 
uitgebreid met de projectcommissie. 
Jürgen: “Moeten we misschien zorgen 
voor een soort rustruimte in de buurt? 
Waar je rustig kunt werken en een kop 

koffie kunt drinken? Daar gaan we 
samen over nadenken.” Ook neemt 
de projectcommissie een kijkje bij een 
Zaans project, waar flats in bewoon-
de staat zijn aangepakt. De Alliantie 
denkt vanaf het najaar van 2020 aan 
de slag te gaan met de eerste flat in 
Molenwijk. Eind van dit jaar is er meer 
duidelijkheid over wat er met de vijf 
flats gaat gebeuren. 

Vernieuwing garages
Bewoners uit de projectcommissie Par-
keergarages werken met de Alliantie 
aan de plannen voor de drie garages. 
Op dit moment vinden er technische 
onderzoeken plaats, waaruit zal blijken 
in welke staat de garages zijn. Heeft 
het zin de garages te verbeteren, of 
moeten ze gesloopt worden? Zodra 
dit duidelijk is, kunnen er concrete 
plannen gemaakt worden. In de tus-
sentijd denkt de projectcommissie 
mee over zaken die wat haar betreft 

sowieso anders zouden moeten in de 
garages. Ook wordt onderzoek gedaan 
naar het parkeergedrag in Molenwijk. 
Wie staan er bijvoorbeeld op de bezoe-
kersplekken? En hoeveel parkeerplek-
ken zijn er eigenlijk nodig? Net als voor 
de flats gaat de Alliantie ervan uit dat 
er eind 2019 meer duidelijkheid is over 
de aanpak van de garages.

Op korte termijn
Dat duurt dus nog even. Veel bewo-
ners vinden dat er veel sneller iets 
moet gebeuren, bijvoorbeeld aan de 
overvolle bezoekersparkeerterreinen. 
“Bewoners hebben ons met klem 
gevraagd om actie te ondernemen”, 
vertelt gebiedscoördinator Fanny Ge-
lissen van de Alliantie. “Zij hebben 
voorgesteld om betaald parkeren voor 
de bezoekersterreinen in te voeren. 
Met bewoners uit de projectcommissie 
en de bewonerscommissie Molenwijk 
werkt de Alliantie hiervoor een plan 
uit. In eerste instantie als tijdelijke 
maatregel, terwijl we aan de vernieu-
wingsplannen werken”, zegt Fanny. 
Binnenkort wordt u hier nader over 
geïnformeerd.

Bewonerscommissie kijkt mee
De bewonerscommissie Molenwijk 
is uiteraard betrokken bij de plannen 
voor de flats en garages. Leden van 
de bewonerscommissie zitten in de 
projectcommissies, zodat ze precies 
weten wat er besproken wordt. Zo kan 
de bewonerscommissie toezien op het 
proces: houdt de Alliantie zich aan de 
spelregels, gaat het niet te snel en wat 
doet de corporatie met de feedback 
van bewoners? Ook houdt de bewo-
nerscommissie zich bezig met het da-
gelijks beheer van de flats.

Meer info? Kijk op:
www.de-alliantie.nl/molenwijk. 
Of stuur dan een mailtje naar Sietske 
Draaisma: sdraaisma@de-alliantie.nl.

Een ochtend in 
winkelcentrum Molenwijk

Het gebeurt niet dagelijks dat het 
bestuur van de stad in het winkelcen-
trum staat om bewoners te bevra-
gen, en dus reageerden mensen wat 
voorzichtig. Voor je het weet raak je 
verstrikt in een gesprek over politiek. 
Maar dat was niet het geval. Saskia 
Groenewoud: “Ik wil van bewoners 
weten hoe wonen in Molenwijk hen 
bevalt.” Dat betekende dat van alles 
en nog wat werd besproken. 

Overigens woonden niet alle bezoe-
kers van het winkelcentrum in Mo-
lenwijk, maar dat betekende niet dat 
zij geen mening hadden. Een ouder 
echtpaar uit Tuindorp Oostzaan gaf 
aan dat zij een markt bij het winkel-
centrum heel fijn zouden vinden. Een 
idee dat meerdere mensen benoem-
den. “Een markt zou beter zijn. Een of 

twee dagen per week. De Van der Pek 
is vanaf hier te ver”, aldus een onder-
nemer uit Molenwijk. 

Qua veiligheid valt er volgens bewo-
ners het een en ander te verbete-
ren. Handhaving zou meer zichtbaar 
kunnen zijn op straat. Dat komt de 
verkeersveiligheid en de sociale vei-
ligheid in de buurt ten goede. Een an-
der veelgehoord onderwerp was vuil. 
Daar zou meer aandacht voor kunnen 
zijn, want de laatste 20 jaar is het 
meer rommelig.

Voor het einde van het jaar gaat er 
in ieder geval iets veranderen in de 
openbare ruimte. De bewoners heb-
ben via een website kunnen stemmen 
op plannen voor de wijk. Er komen 
hoge bankjes in de route naar het 
winkelcentrum, picknicktafels en fit-
nesstoestellen. En wat gebeurt er met 
de benoemde punten uit de gesprek-
ken met de bestuurders? Die worden 
geïnventariseerd door de stadsdeel-
bestuurders en verder uitgezocht. 

Als bewoner weet je vaak precies wat wel en niet goed 
gaat in jouw woonwijk. Het is niet voor niets dat 
bestuurders bewoners de oren en ogen van het stadsdeel 
noemen. Daarom gingen wethouder Laurens Ivens 
en stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud op een 
zomerse junidag naar winkelcentrum Molenwijk om met 
bewoners in gesprek te gaan over het reilen en zeilen in 
hun wijk. 

Bewoners werken plannen 
met de Alliantie uit

Sinds eind april 2019 werkt de Alliantie samen met bewoners aan de plannen voor de 
aanpak van vijf flats en drie parkeergarages. Zo’n 30 bewoners denken actief mee, in 
twee projectcommissies: een voor de flats, een voor de garages. 

De vijf flats:
• Watermolen
• Rosmolen
• Paltrok
• Handmolen
• Schipmolen

De drie garages:
• Molenaarsweg 1
• Stellingweg 13 
• Stellingweg 355

Nieuwe website 
Molenwijkkamer

De Molenwijkkamer is de plek van 
en voor de Molenwijkers. De nieuwe 
website is overzichtelijk vormgegeven 
met mooie foto’s bij alle activiteiten. 
De activiteiten, het rooster en alle 
informatie over de wijk kunt u 
terugvinden op Molenwijkkamer.nl. 

Modelwoning 
Stellingweg

Op 2 september 2019 konden 
bewoners van de Stellingwegflat 
van Eigen Haard de modelwoning 
bekijken. In deze woning konden zij 
zien welke werkzaamheden Eigen 
Haard wil uitvoeren. Zo weten 
bewoners wat ze te wachten staat.
Ze konden vragen stellen aan 
medewerkers van Eigen Haard.

Voorbeeld van de nieuwe kozijnen“Ik wil van bewoners 
weten hoe wonen in de 
Molenwijk hen bevalt.” 
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
gemeente Amsterdam, de Alliantie, 
Eigen Haard en projectteam Molenwijk. 
Vormgeving: Doede Jaarsma communicatie

Molenwijkrun 2019

Dit jaar ook wandeltocht in Molenwijk

Zaterdag 14 september is de 2e editie van 
de Molenwijkrun. Vorig jaar werd de run 
speciaal voor het 50 jaar bestaan van de wijk 
georganiseerd. 

Kom in beweging in Molenwijk in Amsterdam Noord. Een ideale plek 
om te wandelen en hard te lopen met veel groen en brede fietspaden. 
De 10 km run is de perfecte laatste training voor de Dam-tot-Dam-
loop. Doe je mee?

Deelname aan de run kost:
€ 4 voor de 4 km  
€ 6 voor de 10 km

Geef je nu op via: www.molenwijkrun.nl.
Hardlopen: 10 km - 11.00 | 4 km - 11.15

Wandeltocht: 10.30

Zaterdag 14 september 

www.molenwijkrun.nl
Meld je aan via de website!

Loop mee!
Dit jaar wordt er ook een wandeltocht door de buurt georga-
niseerd tijdens de Molenwijkrun. We proberen zoveel mogelijk 
bewoners uit de buurt in beweging te krijgen! Ook met rolstoel 
of rollator kunt u meedoen. 

De route is 2 kilometer lang, maar korter is mogelijk. Snelheid is 
niet belangrijk. Doe mee, ontmoet andere mensen uit de buurt 
en kom in beweging.

De wandeltocht start om 10.30 uur bij winkelcentrum Molen-
wijk. Deelname aan de wandeltocht kost € 2.
Inschrijven kan bij de bibliotheek of via www.molenwijkrun.nl.

Gezellige afsluiting:
De loop wordt afgesloten met een gezellig samenzijn (inclusief 
koffie/thee en iets lekkers) in de recreatieruimte van de Stelling-
wegflat.

www.molenwijkrun.nl
Loop mee met de

 wandeling!

Wandeltocht


