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informatie over de aanpak van uw buurt

De Van Deyssel ambassadeurs
Eind januari spraken we met
bijna driehonderd buurt
bewoners over hun woning
en buurt. Tijdens die
gesprekken lieten zestig
bewoners weten vaker mee
te willen praten. Hier ziet
u in één oogopslag hun
top vijf.
Deze groep bewoners, de ‘Van
Deyssel ambassadeurs’, hebben
tijdens twee bijeenkomsten in de
Van Deyssel met elkaar gespro
ken over wat mooi en minder
mooi is aan uw buurt en vooral
wat er anders moet. Én hoe ze
het zouden veranderen.

Ongedier
te
bestrijden

Rommel en
zwerfvuil op
straat
opruimen
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Het geeft de buurt een rommelige aanblik.
Rommel en zwerfvuil werden het vaakst
genoemd als minpunt van de buurt. Hier moe
ten we met elkaar iets aan doen. De bewoners, de
gemeente en Rochdale.
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Ratten en ander ongedierte die op etensresten en zwerfvuil afkomen, zijn
niet welkom in de Van Deyssel. Mensen vinden het groen in de wijk mooi,
maar ook daar ligt veel troep. Daar komt veel ongedierte op af. Zelf geen vuil op
straat en in het groen gooien en helpen opruimen zal de overlast van ongedierte
verminderen. Melden bij de gemeente kan ook (zie pagina 3). “Een schone buurt
maken we samen”.

Speeltuinen
zijn te klein
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Portieken e
n
trappenhuiz
en
zijn oud
en vies

De ambassadeurs
vinden de trappenhuizen
en portieken oud en vies. In de
plannen nemen we portieken en
trappenhuizen zeker mee.
Daarna willen we graag met u
kijken hoe we het ook samen
schoon kunnen houden.

Meer
activiteiten
en voetbal
plekken
voor jongeren

informatie? Kom langs!
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De ambassadeurs gaven ook aan dat er genoeg speel
plekken zijn, maar dat een aantal speeltuinen te klein is en
sommige speelplekken te dicht bij de weg liggen. Ook voelen
bezoekers zich in sommige speeltuinen wat onprettig als er oudere
jongeren rondhangen..
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Als kinderen en jongeren
uit de buurt lekker kun
nen bewegen en voetballen, zal
de verveling minder snel toe
slaan. En dat scheelt in overlast
en vandalisme. Daar kijken we
samen met het stadsdeel naar.
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Heeft u vragen over de
aanpak van de buurt? Kom
dan langs in ons informa
tiecentrum aan de
Burgemeester van
Leeuwenlaan 63.
Daar hebben we elke donder
dagmiddag van 13.00 tot
15.00 uur spreekuur. Behalve

in de maand augustus. Dan is
er geen spreekuur.
Tijdens het spreekuur is er
iemand van Rochdale die u te
woord staat en kan vertellen
over de voorbereiding en de
planning. De koffie staat klaar.
U bent van harte welkom.
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Ambassadeurs en projectcommissie

wie doet wat?
De Van Deyssel ambassa
deurs praten mee over de
aanpak van de totale buurt.
Ze denken bijvoorbeeld mee over
de straat, de winkels, veiligheid
en voorzieningen voor kinderen
en jongeren.

Buurtbewoners in een
projectcommissie praten
mee over de aanpak van
een woonblok.
Ze denken mee over de planning
en wat er moet gebeuren in de
woningen en de gemeen

schappelijke ruimtes van de
woonblokken.
We praten nu over de hele buurt.
In de toekomst, zodra bekend is
waar we beginnen met de techni
sche aanpak, praten we ook
graag met u over de aanpak van
uw woonblok. Dit gaat dan niet
over de hele buurt, maar over
een specifiek woonblok of een
aantal woonblokken. Daarvoor
richten we dan een projectcom
missie op.
In onze volgende krant, die in het
najaar uitkomt, leest u meer over
de projectcommissies.

koken met Irene

Dromend door de Van Deyssel
Een hangmat en een
koffer vol geld, grote
haaien, een verre reis;
op vrijdagavond 3 juni
werden de dromen van
bewoners van de Van
Deyssel even werkelijk
heid.

Ziet u dat er veel grof vuil blijft liggen of ligt
er veel zwerfvuil in de buurt van uw woning?
Meld dit bij het stadsdeel zodat we overlast van rat
ten en ongedierte kunnen voorkomen. Is er iets
kapot op straat of heeft u ergens last van? Staat een
fietsenrek vol oude wrakken of maakt een horeca
zaak of bedrijf te veel herrie?

In de buurtvoorstelling DROOM
zat het publiek op een rijdende
tribune in een SRV bus die zacht
door de buurt tufte en speelden
de dromen zich af op straat.
Bewoners speelden mee in de
voorstelling. Een van de acteurs
uit de buurt is Rachida Iaallala.
Haar droom gaat over saam
horigheid en reizen naar het
buitenland.

‘De wereld is groot, je moet je
niet alleen beperken tot Neder
land. Ik wil meer proeven, meer
zien en meer ruiken van andere
culturen. Daar droom ik over. Ver
der kijken, de straat uitgaan. Je
moet je wereld verrijken, verbre
den. De wereld is heel groot.
Nederland is een klein onderdeel
van de wereld. We moeten een
Slotermeerburger én wereldbur
ger worden. We zijn allemaal
mensen. Het maakt niet uit welke
religie je hebt. Accepteer verschil
len van andere mensen die door

organiseerde. ‘Iedereen mocht
meedoen, van kinderen tot oude
ren. Mensen van alle culturen
hebben ons heel veel van hun tijd
cadeau gegeven. En we willen
graag de buurt bedanken voor
alle tolerantie en medewerking.’
omstandigheden hier in Neder
land terecht zijn gekomen. We
moeten ons niet laten polariseren
door de media en politici. We
moeten het samen doen, als
buren met elkaar in vrede leven.
Niet naast elkaar, maar met
elkaar. Ik droom over saamhorig
heid. We hebben elkaar hard
nodig.’

De laatste halte van de tribune
was het buurtcentrum en zo rolde
het publiek van de voorstelling in
een buurtfeest. In totaal zijn er
twee try outs en tien DROOM
voorstellingen gemaakt. ‘De
voorstellingen maakten we
samen,’ vertelt Andreas Bach
mair, artistiek leider van stichting
Urban Gorillas, die DROOM

De benodigdheden voor vier
personen: drie sinaasappels
(of jus d’orange uit een pak),
twee appels, vier wortels, plakje
gemberwortel, kaneel, sinaas
appelpers en blender, slow juicer
of pureermixer.

Van Deyssel Kids

vind je in buurthuis Social Garden
op de Van Deysselstraat 61. We
kijken terug op een leuke middag
en willen dit graag vaker doen.

Pers de sinaasappels en gebruik
ook het vruchtvlees dat in de pers
blijft. Doe de jus d’orange in de

Youssef tekende zijn droomhuis!
Kijk hier! Youssef: ‘Zonnepanelen
zijn goed, want dan betalen mijn
ouders minder geld aan stroom.’

blender. Snijd de appels (met
schil), de wortels en een klein
plakje gemberwortel in kleine
stukjes en voeg deze toe aan de
jus d’orange. Doe er een paar
scheuten (of drie theelepels)
kaneel erbij en mixen maar! De
shake is extra lekker met een fris
citroenschijfje erbij. Fijne picknick
en eet/drink smakelijk!

Wilt u uw favoriete recept
delen met iedereen uit de
buurt? Stuur dan een e-mail
naar Michel of kom het
recept langsbrengen tijdens
het spreekuur. Wie weet
staat de volgende keer uw
recept in de krant!

De leeslamp
Justus van Maurik

Liefhebbers van appeltaart opgelet: deze zomerse shake is
net zo lekker als uw favoriete gebak. Alleen het bereiden
ervan is veel makkelijker. Heerlijk voor een zomerse picknick.

Lijkt wel appeltaart

Als er iets kapot is op straat of u heeft ergens last
van; weet dat u er iets aan kunt doen. Samen ver
beteren we de buurt en u staat er niet alleen voor.
Melden wordt juist gewaardeerd! Geef uw melding
door via telefoonnummer 14 020. Melden kan ook
via de website van de gemeente www.amsterdam.
nl/wonen-leefomgeving/melding-or/ of de site
www.verbeterdebuurt.nl.
U kunt ook de BuitenBeter app
downloaden of de ‘Verbeter de
buurt’ app van de gemeente
gebruiken. Beide apps zijn
geschikt voor Android en
de iPhone.
Dank voor de goede zorgen.

Foto’s Sandra Warnier:
Beelden uit de voorstelling

Rachida’s Droom

De tijd van picknicken is weer
aangebroken. Dit recept is
geschikt als tussendoortje, fris
drankje of als toetje na het eten.
U kunt eindeloos variëren met de
hoeveelheden. Liefhebbers van
gember kunnen er een extra
plakje gember aan toevoegen en
wie meer appelsmaak wil, gooit
er rustig een appeltje bij.

Zwerfvuil, ratten
en andere klachten

Zonnepanelen
zijn goed!
Heb je een goed idee voor jouw
buurt, een leuk verhaal of een
tekening die je graag in de krant
wil zetten? Laat het ons weten!

Waarom een krant over mijn buurt?
U heeft al gehoord dat wij,
Rochdale, aan de slag gaan
in uw buurt. In deze krant
houden wij u op de hoogte
van wat we wanneer gaan
doen. We zijn begonnen met

voordeurgesprekken en praten
regelmatig met de ambassa
deurs uit de wijk. We vertellen
over gesprekken die we met u,
uw buurtgenoten en andere
organisaties hebben. En u kunt

zelf uw verhaal vertellen in
deze krant. Graag zelfs! Laat
het ons weten.

Op woensdagmiddag 6 april
waren er negen kinderen uit
de buurt om op een speelse
wijze mee te denken over
hun droombuurt en
droomhuis.

Zo hebben ze een maquette
gemaakt van een speeltuin (links)
en verschillende tekeningen van
een droomhuis.
We organiseerden dit samen met
de studenten van VoorUit. VoorUit

Kinderen mogen ook meedoen
aan de krant. Voor jullie is er
hier een speciale plek gereser
veerd. We organiseren samen
met Vooruit activiteiten in en
over de buurt.
Kom gerust eens langs in de
Social Garden op de Van
Deysselstraat 61

Een van de zijstraten van de van
Deysselstraat is vernoemd naar deze
Amsterdamse schrijver.
Justus van Maurik werd in 1846 geboren als zoon
van een sigarenfabrikant. Veel Amsterdammers
waren gek op zijn boeken. Ze moesten lachen om
de volkse types die hij beschreef. Van Maurik
schreef dingen op zoals mensen het echt zeiden.
Zeelui, schoenpoetsers, haringpakkers en liedjes
zangers in de Amsterdamse straten vertelden hem
hun verhaal. Bekende karakters zijn Isaak van den
Dam, Tijs Jolleman, Oude Sientje en Mea de
Porster. Grappig: een porster was iemand die haar
geld verdient met het wekken van mensen.
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planning

Podium voor bewoners

najaar 2016
Eind dit jaar geeft Rochdale informatie over de buurtaan
pak. Dan is pas meer duidelijk over wat we gaan doen en
wanneer we beginnen.
De volgende stap is om één of meer projectcommissies
op te richten. We gaan dan in gesprek over de aanpak
van de eerste woningen.
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2017
In 2017 wil Rochdale beginnen met het verbeteren van de
eerste woningen. We houden u op de hoogte. Houd vooral
de volgende Van Deysselkrant in de gaten. Die krijgt u in
het najaar.

In deze krant is ook ruimte voor
bewoners om iets te plaatsen.
Hoe meer betrokken bewoners
meedenken en meedoen met het
verbeteren van de buurt, hoe
beter we de buurt kunnen
maken. Heeft u goede ideeën

Buurt
aanpak

Doe mee
en praat
mee
voor uw buurt? Of wilt u graag
samen met andere bewoners
meepraten over de buurt laat het
ons weten.

Interesse? Neem contact
op met Michel Kappenberg.
Mail naar:
mkappenberg@rochdale.nl

Rochdale en het Stadsdeel
werken samen aan de ver
betering van uw buurt.
Rochdale oriënteert zich op de
verbetering van de woningen.
Het Stadsdeel is bezig met een
plan voor de aanpak van de
openbare ruimte. Dat plan heet
het maaiveldplan.
Rochdale en het Stadsdeel
bespreken de planning van de
werkzaamheden met elkaar en
stemmen die op elkaar af. Wij
houden u op de hoogte.

op het balkon
Hoi allemaal,
Wij, het team van VoorUit,
wonen in de Van Deysselbuurt
en we werken er ook. Vanuit de
Social Garden. Dit buurthuis zit
aan de Van Deysselstraat
nummer 61. We beheren het
buurthuis en we organiseren
activiteiten voor kinderen en
volwassenen in de buurt.
Bijvoorbeeld Nederlandse
taallessen, een voetbalclub,

huiswerkbegeleiding, kookclub
en een filmclub.

Vragen?
Als je iets wilt vragen over de
activiteiten en de Social Garden
kan je altijd binnenlopen, of je
neemt via e-mail of telefoon
contact op met Sanya.
Hij is te bereiken op
sanya@vooruitproject.nl
of 06 3611 3104

Contact & informatie

Informatiecentrum
Van Deyssel
Burgemeester van
Leeuwenlaan 63
Inloopspreekuur: iedere donderdag
middag van 13.00 uur tot 15.00 uur
Contactgegevens
bewonersbegeleiders
Uw bewonersbegeleiders is Michel
Kappenberg Hij is op werkdagen
telefonisch te bereiken via
06 18 95 77 87.
U kunt hem ook e-mailen op
mkappenberg@rochdale.nl.
Wijkbeheer
Voor vragen over complexbeheer
en overlastmeldingen kunt u
contact opnemen met uw wijk
beheerder Stefan Post op
020 215 00 00.
Algemeen nummer Rochdale
Voor vragen over algemene
huurzaken of reparatieverzoeken
kunt u contact opnemen met het
algemene nummer van Rochdale
op 020 215 00 00.

