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In september hebben de bewoners van
de huurwoningen van Rochdale infor
matie gekregen over de aanpak van hun
woonblok. De aanpak kan per woonblok
verschillen. Daarom krijgen de huurders
daarover specifieke informatie.

BOUWBEDRIJVEN HEBBEN
TEKORT AAN PERSONEEL

We merken nu dat er regelmatig vragen zijn
van buurtbewoners en ondernemers.
Vragen over hoe het gaat met de werkzaam
heden in bijvoorbeeld de noordstrook. Maar
ook over de samenwerking en taakverdeling
met de gemeente en wat er verder speelt in
de buurt.
Dat leest u in deze Van Deysselkrant. Deze
krant is een uitgave van Rochdale, met veel
ruimte voor artikelen van en informatie over
iedereen die in de wijk woont en werkt. In
het midden vindt u een kaart van de buurt,
met de stand van zaken rondom de aanpak
van de woningen van Rochdale.

SOCIAAL SPREEKUUR
EN HET BUURTPUNT

WIST U DAT...
• u met al uw vragen terecht kunt in Buurtpunt de
Leeuw op Burgemeester van Leeuwenlaan 63?
• uw vragen over uw woning, uw woongebouw en
de aanpak of renovatie elke dag kunt stellen aan
Rochdale (de openingstijden vindt u hieronder)?
• u op dinsdag tussen 13 en 15 uur welkom bent op
het sociaal spreekuur?
• u op het sociaal spreekuur uw vragen over werk,
inkomen, het lezen of beantwoorden van brieven,
formulieren en nog veel meer kunt stellen?
• medewerkers van Rochdale, Werk Participatie &
Inkomen, SEZO, Samen Doen, en
Stadsdeel Nieuw-West u bijna altijd
meteen verder kunnen helpen?

Wees welkom!
Maandag 13 -16 uur
Dinsdag 9 - 12 uur
Woensdag 9 -12 uur
Donderdag 13 - 16 uur
Vrijdag 9 - 12 uur
Sociaal spreekuur
Dinsdag van 12 - 15 uur

Toen er tien jaar geleden nauwelijks werk was, was
de bouwsector niet aantrekkelijk voor jonge mensen.
Nu is er weer volop werk. Kijk maar naar uw eigen
woning en uw omgeving.
Maar er zijn niet genoeg bouwvakkers. Dat is een pro
bleem in heel Nederland. Hier hebben we allemaal last
van. Voor een aantal woningen (in van Deyssel Noord)
betekent het tekort aan mensen dat de werkzaamheden
langer duren of later beginnen.

Voor de werkzaamheden in uw woning huurt Rochdale
aannemers in. Zij hebben de juiste ervaring en bouw
materialen en kunnen de kwaliteit leveren die nodig is.
Rochdale vindt het belangrijk dat het werk in de woningen
goed gedaan wordt. Op dit moment maken we daarover
afspraken met onze aannemer en zorgen we er samen
voor dat de we snel kunnen beginnen en/of verder gaan.

Lees op pagina 2 en 3 wat het voor de planning van
uw woning betekent.

NAAR EEN STAD ZONDER AARDGAS
In Amsterdam kijken we graag vooruit. De
gemeente zorgt voor een toekomstgerichte,
leefbare en gezonde stad waarin ook onze
kinderen en kleinkinderen met plezier
kunnen leven.
Omdat aardgas bijdraagt aan klimaatverandering,
wil de stad daar vanaf. En het stadsbestuur wil
dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij is. De
gemeente gaat ook in de Van Deysselbuurt aan
de slag. Dit betekent een overgang naar stads
warmte. Het is belangrijk dat de kosten voor
bewoners niet stijgen en dat zij er zo min moge
lijk last van ondervinden. Bijvoorbeeld door deze
werkzaamheden te combineren met renovatie
plannen of wegwerkzaamheden.

Als Rochdale
uw woning gaat
renoveren
informeren zij u
samen met de
gemeente over
wat het voor u betekent.

Wilt u meer weten over deze
verandering? Kijk op
www.amsterdam.nl/aardgasvrij
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STAND VAN
IN DE TUSSENTIJD...

…kunt u met uw vragen over
uw woning en de buurt terecht
in Buurtpunt De Leeuw

Klussen en extra onderhoud
Ook onze vakmannen zijn er voor u in
de wijk. Piet en Ron (van voorheen de
‘Klussenbus’) doen onderhoudsklussen voor u.
Is er iets stuk? Meld het in Buurtpunt De Leeuw.
Tot de renovatie van uw woning bieden we u een gratis onder
houdsabonnement en tijdelijk geen jaarlijkse huurverhoging.
En ook doen we extra onderhoud. Met dit extra onderhoud
verbeteren we tijdelijk het wooncomfort. We doen dit vooral in
de woningen waar de renovatie nog lang duurt.
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Jan van Boendalestraat 1-4 • Burgemeester
van Leeuwenlaan 103 -109 • Van Koetsveld
straat 13-16 • Justus van Maurikstraat 13-16 •
Adèle Opzoomerstaat 13-16 • Carry van
Bruggenstraat 1-4
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Martinus Nijhoffstraat 1-23 • Van Moerkerken
straat 24-46
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VRAAG UIT DE BUURT
WAT DOET ROCHDALE MET
DE LEGE WONINGEN?
We zien veel woningen leegkomen. Daar komen nu nieuwe
huurders in maar wij mogen er niet wonen. Waarom komen
ze niet op Woningnet? Dat is toch niet eerlijk?

In februari is de aannemer gestart met het
voorbereiden van de werkzaamheden aan C,
de 7 eengezinswoningen aan de Du Perronstraat. Het plan was om voor de zomer klaar te
zijn met deze woningen. Helaas is dat niet
gelukt. De belangrijkste oorzaak is de krapte in
de bouw.
Op dit moment hebben we gesprekken met de
aannemer om er samen voor te zorgen dat de
werkzaamheden aan B en D snel beginnen en/
of verder gaan en van goede kwaliteit zijn.

Antwoord Rochdale: Woningen die nu leegkomen
reserveren we nu al als wisselwoning en logeerwoningen.
Deze woningen hebben we straks nodig als we de
verschillende blokken gaan verbouwen en bewoners
vanwege de overlast niet in de woning kunnen blijven.
Bijna iedereen moet namelijk tijdelijk verhuizen naar een
wisselwoning. De woningen die we nog niet als wisselwoning gebruiken verhuren we nu tijdelijk. Leegstand is
namelijk niet goed voor de buurt. Zo proberen we de
buurt leefbaar te houden, voorkomen we leegstand en
verloedering en dat de woningen worden gekraakt.

Woont u op een van bovengenoemde
adressen? Dan houden wij u persoonlijk op
de hoogte. Bij deze nogmaals dank voor uw
geduld en begrip!

A
Du Perronstraat 11-43 • Jacob van
Maerlantstraat 4-18

In gesprek over het renovatieplan

VRAAG?
Heeft u ook een vraag aan Rochdale, aan iemand
anders die in de buurt werkt of aan uw buren?
En wilt u deze ook in de krant? Stuur uw vraag naar
buurtpuntdeleeuw@rochdale.nl en zet daarbij dat
het voor de Van Deysselkrant is.

Voor de woningen in deze zes flats zijn we nog
bezig met het maken van het plan. Dit doen we
samen met de projectcommissie. In juni was er
een bewonersbijeenkomst in de Honingraat.
Daar hebben we alle bewoners van A geïnfor
meerd over het plan tot zover. Zodra het plan
klaar is nodigen we de bewoners weer uit voor
een bijeenkomst.

MIDDEN
In dit gebied zijn er vier verschillende gebouwtypen. Het zijn de portiekflats op:

F
Anna Bijnsstraat • Van Koetsveldstraat • Justus
van Maurikstraat • Adèle Opzoomerstraat

G
Coornhertstraat • Oltmansstraat

H
Burgemeester van Leeuwenlaan 78-101

I

HOUD HET FRIS
Helaas is de warme droge
zomer nu echt voorbij. Dat bete
kent dat de problemen met
schimmel, vocht en tocht weer
zullen toenemen. Ook voor die
problemen kijken onze vakman
nen met u naar een tijdelijke
oplossing.
Ook hebben we een handig

boekje met tips over goed ven
tileren. Dat is natuurlijk niet de
echte oplossing, maar het kan
helpen om de problemen met
vocht en schimmel iets minder
groot te maken.
Haal het boekje op in het
Buurtpunt.

N

Jan van Beersstraat • Karel van de
Woestijnestraat • Top Naeffstraat

Stedenbouwkundig plan
We maken op dit moment een zogenaamd steden
bouwkundig plan. Dat is een plan waar we
omschrijven hoe dit gebied eruit kan gaan zien en
welke uitstraling daarbij hoort. Het is nog geen
plan voor uw woning, het geeft daar wel richting
aan. Een eerste versie van het stedenbouwkundig
plan delen we graag begin 2019 met de bewoners.

N
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ZAKEN
GEMEENTE ZOEKT MEEDENKERS
De plannen voor de Van Deysselbuurt zijn
onderdeel van de plannen voor Geuzenveld-Slotermeer.
De gemeente organiseert daar bijeenkomsten over. Ook in
de Van Deysselbuurt. Ze willen graag met u in gesprek over
wat u belangrijk vindt voor uw buurt.
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Want als bewoner, ondernemer, belanghebbende weet u het
beste wat er speelt in uw buurt. Over onderwerpen zoals
veiligheid, openbare ruimte en gezondheid. De eerste
bijeenkomst was op 14 november. De gemeente
zelf houdt u hierover op de hoogte.
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Albrecht Rodenbachhof 1-15 • Henric Veldeke
hof 1-15 • Hugo Verriesthof 1-15 • Jacques
Perksstraat 1-15 • Jan Gouverneurhof 1-15 •
Maurits Sabbehof 1-15 • Melis Stokehof 1-15
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Voor deze 192 woningen is er een projectcom
missie opgericht. Op 17 oktober hebben hebben
de bewoners van deze projectcommissie en
Rochdale kennis met elkaar gemaakt tijdens het
eerste overleg. Er is ook besproken dat deze
woningen niet worden gesloopt vanwege de
monumentale waarde van het gebouw. Bewo
ners kregen hierover een brief op 19 oktober.
Deze brief staat ook op www.rochdale.nl/van
deyssel
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Zodra we samen de plannen voor G, H en I kun
nen uitwerken, mogen bewoners zich aanmelden
voor de projectcommissie. Daarvoor sturen we
dan een oproep. We verwachten in 2020 deze
projectcommissies op te richten.

De bewoners van deze eengezinswoningen zijn
geïnformeerd over de aanpak, namelijk sloopnieuwbouw. De keuze voor deze aanpak hangt
samen met met de plannen van de gemeente
voor de Burgemeester Röellstraat. Ook ziet
Rochdale hier ruimte om extra woningen bij te
bouwen. Het plan voor dit gebied maakt
Rochdale samen met de gemeente. Voor de
bewoners van deze woningen zijn het onzekere
tijden. We informeren hen persoonlijk over wat
we nu al kunnen regelen. En in november zijn
speciale inloopspreekuren en/of een bijeen
komst.
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Bent u al eens binnengelopen bij Cascoland aan de Van
Deysselstraat 57? Er is van alles te doen. U kunt er gratis soep
eten en sieraden maken.
Op een zonnige herfstmorgen
staat René de Cock bij Casco
land soep te koken. Om 12 uur
komen de eerste eters. Ieder
een uit de buurt is welkom voor
een gratis lunch. “Op deze
manier kom ik in contact met
mensen, en buurtbewoners met
elkaar”, aldus René.

‘WIJ HELPEN
IDEEËN IN DE
PRAKTIJK TE
BRENGEN’

L M N O

Voor deze overige woningen is de aanpak nog
niet bekend. Ook hier maken we het plan
samen met de gemeente. In 2019 is er meer
duidelijk en gaan we de haalbare ideeën met de
bewoners bespreken.

Veranderingen vormgeven
Cascoland zit sinds maart 2018
in de Van Deysselbuurt. Judith
Leijdekkers woont hier ook.
“Hier 24 uur per dag zijn, is de

enige manier om écht contact te
krijgen met elkaar en te weten
wat er leeft.” Cascoland wil
buurtbewoners inspireren en
helpen om hun buurt te veran
deren zoals zíj dat willen.”

Eendagszaak
Het eerste idee van Cascoland
in de Van Deysselbuurt, zijn de
ééndagszaken. “Als u in de
buurt woont en u wilt onderne
men, dan mag u gratis één dag
in de week onze ruimte gebrui
ken”, legt Judith uit. “Het begon
met een kapper. Daarna kwam
er een masseuse bij en weer
een week later iemand die
bewegingslessen gaf.”
“De masseuse zei: ‘Het gesprek
dat ik met mijn klanten heb, is
minstens zo belangrijk als de
massage.’ Door in gesprek te
komen met buurtbewoners,
komen wij erachter wat zij wil
len. Wij helpen hen vervolgens
hun ideeën in de praktijk te
brengen.”
Lees het hele artikel op
onsverhaal.nl /vandeyssel
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VOORUIT!

BURENPUZZEL
muziek maken, knutselen. Nu
richten we ons óók op volwas
senen. We organiseren
bijvoorbeeld taallessen, koffie
ochtenden en filmavonden.”
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Buurthuis Social Garden

Elf studenten helpen de Van Deysselbuurt vooruit. Zij krijgen
woonruimte van Rochdale. In ruil daarvoor zetten zij zich tien
uur per week in voor de buurt.
Hoe doen ze dat? “Door buurt
huizen te beheren. En door
activiteiten te organiseren”, ant
woordt Claire Verhulst. Claire is
één van de elf studenten. “Ik
houd in de gaten wat er gebeurt
in de wijk. En ik leid het team
van studenten.”

begonnen. Claire: “We organi
seerden eerst alleen activiteiten
voor kinderen. Voetballen,

Voor kinderen én volwassenen
Een aantal jaren geleden is
Vooruit in de Van Deysselbuurt

DE ACTIVITEITEN
ZIJN ALTIJD
GRATIS, U BENT
VAN HARTE
WELKOM

De studenten van Vooruit behe
ren meerdere buurthuizen. Hier
is dat Social Garden op de
Lodewijk van Deysselstraat.
Buurtbewoners kunnen daar
ook zelf activiteiten organiseren.
“De ruimtes zijn gratis te gebrui
ken. Het is wel belangrijk dat de
activiteiten genoeg mensen
trekken.”
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Op www.onsverhaal.nl/
vandeyssel leest u een inter
view met Claire Verhulst.
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1.
2.
3.
4.

Naar deze burgemeester is een straat vernoemd
Wat maakt René de Cock elke week bij Cascoland?
Wat kunnen kinderen doen bij Vooruit?
Ze woont in de buurt, is studente en vrijwilliger, wat is
haar voornaam?
5. Waar kunt u terecht met uw vragen over uw woning, de
buurt, de aanpak of renovatie, vragen over o.a. werk en
inkomen?
6. Welke tram rijdt door de Roëlstraat?
7. Wat maken ze van Frascati met Radio van Deyssel?

Meedoen?
Wilt u ook meedoen aan een
activiteit van Vooruit? Die zijn
altijd gratis. U bent van harte
welkom. Kijk voor een overzicht
op het raam van Social Garden
of op www.vooruitproject.nl/
slotermeer-west.
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Alle antwoorden van deze puzzel vindt u in deze krant of in de Van
Deysselbuurt. Vul samen met een buur de antwoorden in in de blok
jes. Als u alle antwoorden goed heeft, leest u in de verticale balk de
oplossing. Schrijf deze op een kaartje met uw naam en adres en die
van uw buur. Lever dit in bij Buurtpunt de Leeuw. Doe dit uiterlijk 1
december 2018. Onder de goede inzendingen verloten we een
passende zoete verrassing. Succes!

BUURTTHEATER RADIO VAN DEYSSEL
het gat in het plafond boven haar bed en
over de handtekeningenactie die ze samen
met haar zus organiseerde om het gebouw te
slopen. Met Radio Van Deyssel combineren
we verbeelding en fantasie met het vertellen

Radio Van Deyssel is het nieuwe kleine
buurttheater in de Lodewijk van Deyssel
buurt. Hanna is theatermaker in de Van
Deysselbuurt. U heeft haar waarschijnlijk
al eens gezien of gesproken.
Even voorstellen: wie ben je en wat doe je
in deze buurt?

‘MENSEN ZIEN DAT ER
WAT GEBEURT, DAT
ER GEZELLIGHEID IS’

“Ik ben Hanna, 31 jaar oud. Ik woon al drie
jaar in Nieuw-West en ik maak theater. Het
liefste doe ik dat heel zichtbaar, zoals we dat
hier nu doen, midden in de buurt. Ik vind het
belangrijk dat ik hier in de buurt met Radio
Van Deyssel voor langere tijd theater mag
maken met en voor bewoners. Want om echt
iets op de bouwen, moeten we elkaar leren
kennen zodat de verhalen loskomen.”

van echte verhalen, die je anders niet hoort.
Sultan stelde voor om het verhaal niet
gewoon te vertellen, maar dansend op spit
zen. En zo gebeurde het dat zij al dansend
de handtekeningen aan de bestuursvoorzitter
van Rochdale kon aanbieden. Dat was
anders natuurlijk nooit zo gebeurd. En het is
een belangrijk verhaal dat je normaal gespro
ken in het theater niet hoort.”

Radio van Deyssel is meer dan een
voorstelling
“Radio Van Deyssel is een theatervoorstelling
in de vorm van een radioshow. Tot volgend
jaar zomer maken we vier afleveringen. Die
vinden plaats in ons pand aan de Lodewijk
van Deysselstraat 91. Daarvoor praten we
veel met buurtbewoners. En die ontmoe
tingen zijn ook onderdeel van Radio Van
Deyssel. Zo verzamelen we belangrijke ver
halen. Omdat we een plek in de buurt
hebben, maken we deel uit van de wijk. In de
buurt zien mensen dat er wat gebeurt, dat er
gezelligheid is. Zo was er plots een terras.
We leren elkaar kennen, we groeten elkaar
op straat en praten over wat we hebben
gezien of gehoord. Loop dus gerust eens bin

Eten en feest
Foto: Marieke de Bra

nen voor een praatje of om een verhaal over
de buurt te vertellen.”

Het verhaal van Sultan op spitzen
“De eerste aflevering van Radio Van Deyssel
ging over Goed Wonen. Wat is goed wonen
voor u? Zo vertelde buurman Henk over hoe
het is om hier al 50 jaar te wonen en vertelde
Sultan van 13 uit de Anna Bijnsstraat over

“Volgende keer is het thema ‘Wat we vieren’.
Op donderdag 22 en 29 november en 6
december staat de mobiele oven van Bakke
rij de Eenvoud bij Radio van Deyssel. Hier
kunt u uw eigen brood afbakken en samen
met ons kletsen over wat voor u belangrijk is
om in het leven te vieren en hoe u dat doet.
Deze en andere verhalen komen samen in
aflevering 2 van Radio van Deyssel op 15
en 16 december.”
Lees verder op onsverhaal.nl/vandeyssel

Contact & informatie

Heeft u vragen? Wij helpen u
in Buurtpunt de Leeuw
Burgemeester van
Leeuwenlaan 63
Maandag 13 -16 uur
Dinsdag 9 - 12 uur
+ Sociaal spreekuur 13 - 15 uur
Woensdag 9 -12 uur
Donderdag 13 - 16 uur
Vrijdag 9 - 12 uur
Uw bewonersbegeleider
Emmy Pemmelaar:
06 21 25 80 13
epemmelaar@rochdale.nl
Uw wijkbeheerder
Neem contact op met Faisal Adli
met uw vragen over uw woon
gebouw of als er overlast is.
U bereikt hem op het buurtpunt
via 020 215 00 00 of
info@rochdale.nl
Algemene contactgegevens
020 215 00 00
info@rochdale.nl
rochdale.nl/vandeyssel
06 4080 8009
@rochdale_nl
facebook.com/
woningstichtingrochdale

