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Op dinsdag 15 mei 2012 presenteerde het college van B&W van de gemeente Amsterdam de kadernota. In de kadernota 
staan financiële voorstellen voor de komende jaren. Duidelijk is: de gemeente moet en zal goedkoper gaan werken.

Gemeente moet  
goedkoper werken

Wethouder Financiën, Lodewijk 
Asscher, presenteerde op 15 mei 
samen met wethouder Maarten van 
Poelgeest en wethouder Eric van der 
Burg de kadernota 2013. De kader-
nota geeft de richting aan (oftewel: 
stelt de kaders) voor de gemeentelijke 
begroting van 2013 en de nabije 
toekomst. Het is nu aan de gemeente-
raad om wel of niet met de financiële 
voorstellen van het college akkoord te 
gaan. Vast staat dat door de financiële 
situatie van de stad en de aanko-
mende rijksbezuinigingen er helaas 
verder moet worden bezuinigd. 
Besloten is - onder andere - om de 
gemeentelijke organisatie te hervor-
men. Samen met de stadsdelen wordt 
er dan € 120 miljoen op de organisa-
tie bespaard.

Amsterdammer centraal
De afgelopen twee jaar werden 
gekenmerkt door toenemende 
onzekerheid over de economie en de 
financiën. Ook Amsterdammers 
worden steeds meer geconfronteerd 
met de gevolgen van de economische 
crisis en de bezuinigingen. Maar 
Amsterdam blijft investeren in de stad, 
ook in krappe tijden. De gemeente 
Amsterdam werkt aan een sociale, 
economisch succesvolle en duurzame 
hoofdstad. Bij de financiële keuzes die 
het college van burgemeesters en 
wethouders voor de komende jaren 
maakt, staan de Amsterdammers en 
de stad centraal.

Met onderstaande keuzes creëert het 
college ruimte om blijvend te 
investeren in belangrijke doelen uit 
het Programakkoord: de aantrekkings-
kracht van de stad, de kwaliteit van 
het onderwijs, armoede en schuld-
hulpverlening, duurzaamheid en 
verbetering van de veiligheid.

•  Na de eerder ingezette hervormin-
gen in het beleid rond jeugd, werk, 
armoede, zorg en veiligheid is het 
nu nodig om in te zetten op 
hervorming van de gemeentelijke 
organisatie. De gemeente Amster-
dam bezuinigt de komende jaren 

Vragen over 
Stadspas(aanbiedingen)? 

Bel ma t/m vr 10.00-12.00 uur 
tel. 020 251 8251 
www.stadspas.nl
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Gang van zaken
In de kadernota staan de financi-
ele voorstellen voor het komende 
jaar. De gemeenteraad besluit 
hierover op 20 juni. Vervolgens 
voert het college de plannen uit. 
In de begroting staat wat er 
precies wordt gedaan en hoeveel 
geld de raad daarvoor beschik-
baar stelt. De begroting wordt in 
november 2012 vastgesteld. Meer 
lezen zie: www.amsterdam.nl/
gemeente/volg-beleid/

193 miljoen euro extra. De centrale 
stad (124 miljoen) en de stadsdelen 
(69) gaan dit samen realiseren.

•  Amsterdam wil de extra bezuinigin-
gen vooral bereiken door efficiënter 
en met minder ambtenaren te gaan 
werken. Nu doen de centrale stad 
en de stadsdelen nog vaak dubbel 
werk. Er verdwijnen de komende 
jaren 1500 extra banen. Vanaf 
volgend jaar geldt er een nullijn voor 
ambtenarensalarissen.

•  Toch ontkomt het college er ook niet 
aan om ook op bepaalde taken te 
bezuinigen, maar dit gebeurt 
selectief. Leidraad hierbij is om nog 
duidelijker te kiezen voor eigen 
kracht en verantwoordelijkheid 
waarbij het college de kwetsbaarste 
Amsterdammers wil ontzien. De 
kwaliteit van voorzieningen mag zo 
min mogelijk worden aangetast. 

Fo
to

’s:
 E

dw
in

 v
an

 E
is



2 • amsterdam.nl • 31 mei 2012

In februari hebben Rijk, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een voorlopig besluit 
genomen over het project ZuidasDok. Dit voorlopige besluit omvat het uitbreiden van Station Amsterdam Zuid, het uitbrei-
den en ondergronds brengen van de A10-zuid, het inrichten van de openbare ruimte en het inpassen van het stedelijk en 
regionaal openbaar vervoer. Met deze investering kan Zuidas zich de komende decennia verder ontwikkelen tot een nieuw 
stadscentrum voor wonen, werken en winkelen.

ZuidasDok: forse impuls 
voor Amsterdam

ZuidasDok is een project waarmee 
Zuidas zich verder kan ontwikkelen als 
het internationale kennis- en zaken-
centrum van Amsterdam. Met nu al 
ruim 400 internationale bedrijven, een 
van de grootste universiteiten van 
Nederland en een toonaangevend 
universitair medisch centrum. Het is 
ook een plek om te wonen en te 
recreëren. Zo zijn er inmiddels al 600 
woningen en diverse uitgaansmoge-
lijkheden. Op een strategische plek 
naast de A10 en vlakbij Schiphol, met 
een van de drukste treinstations van 
Nederland op loopafstand. De goede 
bereikbaarheid is de kracht van 
Zuidas.

Project ZuidasDok
Het project ZuidasDok is belangrijk 
voor het bereikbaar houden van stad 
en regio. De A10 zal in de toekomst 
ter hoogte van het centrum van 
Zuidas ondergronds lopen. Dit is 

nodig om ruimte te maken voor een 
aanpassing en toekomstige uitbrei-
ding van station Amsterdam Zuid, dat 
nu tussen de rijbanen van de A10 ligt 
ingeklemd. De twee delen van Zuidas 
worden beter verbonden tot een 
woon- en werkgebied met winkels. 
Het deels ondergronds maken van de 
A10 zorgt tegelijkertijd voor vermin-
dering van de milieu- en geluidsbelas-
ting waardoor meer woningbouw, 
ongeveer 2.500 woningen tot 2020, 
met bijbehorende voorzieningen in 
het centrum van Zuidas mogelijk 
wordt.

Station Amsterdam Zuid:  
Terminal voor Openbaar Vervoer
Station Amsterdam Zuid is een van de 
snelst groeiende treinstations van 
Nederland. Elke dag telt het station 
zo’n 40.000 treinreizigers, op termijn 
groeit dit naar zo’n 95.000 tot 
130.000 treinreizigers op een 
werkdag. Door de steeds betere 
aansluiting op het overige openbaar 
vervoer zal het totaal aantal reizigers 
oplopen tot ver boven de 200.000 
per werkdag. Het station, dat al in 
1978 werd gebouwd, breidt daarom 
fors uit en wordt een moderne 
terminal voor openbaar vervoer met 
bussen, trams, fietsenstallingen en 
taxiplaatsen direct bij de stations-
entrees. Hierdoor wordt het overstap-
pen gemakkelijker.

De terminal krijgt 4 entrees; twee aan 
de noordzijde bij Zuidplein en 
Parnassusweg en twee aan de 
zuidzijde bij Mahlerplein en Parnas-
susweg. De bestaande treinperrons 
worden verbreed en van nieuwe 
perronkappen voorzien. Er wordt 
ruimte gereserveerd voor uitbreiding 
naar zes sporen in de toekomst. De 
metroperrons worden nieuw aange-
legd tussen de huidige passage 
(tussen Zuidplein en Mahlerplein) en 
de Parnassusweg, zodat daar straks 
een gezamenlijke ingang is. De 
terminal zal het eindstation van de 

nieuwe Noord/Zuidlijn zijn. Naast de 
(deels nieuwe) tramverbindingen 
vormt dit de belangrijkste aansluiting 
met de binnenstad van Amsterdam. 
Een hoogwaardige tram zal Amster-
dam met Amstelveen verbinden.

De noord-zuidverbindingen op het 
station voor fietsers en voetgangers 
worden sterk verbeterd en verruimd. 
Voor fietsers worden de stallingsplaat-
sen uitgebreid tot minimaal 11.000 
plaatsen.

Uitbreiding van de A10
Op dit moment heeft de A10-zuid in 
beide richtingen drie rijstroken en een 
spitsstrook. Om de doorstroming van 
het verkeer te verbeteren, wordt net 
als bij Utrecht, het doorgaand verkeer 
van het bestemmingsverkeer 
gescheiden. Er komen per rijrichting 
vier rijstroken voor doorgaand verkeer 
en twee stroken voor bestemmings-
verkeer. 

Inrichting van de openbare 
ruimte
Door het ondergronds brengen van 
de A10-zuid ontstaat een grote 
oppervlakte aan openbare ruimte, die 
kan worden ingericht en benut. Door 
de vrijkomende ruimte kan het station 
uitgebreid worden en ontstaat er 
ruimte voor stationsvoorzieningen, 

zoals een ontvangsthal, winkels, etc.

Planning
Na het zomerreces neemt de 
gemeenteraad Amsterdam, de 
Regioraad en Provinciale Staten van 
Noord-Holland een definitief besluit 
over ZuidasDok. 
De bouwwerkzaamheden starten in 
2015. De trein, metro, bus en tram 
blijven tijdens de werkzaamheden 
functioneren en het station en de 
haltes blijven toegankelijk. De tunnels 
van de nieuwe A10 komen naast de 
huidige A10, tijdens de werkzaamhe-
den hoeven daarom geen rijstroken te 
worden afgesloten.

ZuidasDok
Het project ZuidasDok is een 
project in Zuidas, gericht op 
stedelijke ontwikkeling en de 
verbetering van de bereikbaarheid 
van Zuidas en de noordelijke 
Randstad, zowel over de weg als 
met het openbaar vervoer. 
Projectorganisatie ZuidasDok is 
een samenwerking van Rijkswater-
staat, ProRail en gemeente 
Amsterdam.
Kijk voor meer informatie op  
www.zuidasdok.nl

Facts & figures station 
Amsterdam Zuid
In 2010 per dag:
40.000 treinreizigers
34.200 metroreizigers
  9.100 tramreizigers
  8.400 busreizigers

In 2030 per dag (prognose): 
130.000 treinreizigers 
118.000 metroreizigers 
  57.000 tramreizigers 
  20.000 busreizigers

Het Informatiecentrum van Dienst 
Zuidas vindt u in het World Trade 
Center (WTC) in Amsterdam en is 
geopend op werkdagen tussen 
9.00 uur en 17.00 uur.
Adres:
World Trade Center - Centrale hal 
Strawinskylaan 59 
1077 XW  AMSTERDAM 
Postbus 79092  
1070 NC AMSTERDAM 
Telefoon: + 31 (0)20  575 21 11  
Fax: + 31(0)20 575 21 15 
E-mail: info@zuidas.nl
www.zuidas.nl

Zuidas wordt  
nieuw stadscentrum 
voor wonen, werken 
en winkelen

Gemakkelijker overstappen op station Amsterdam Zuid

Foto’s:  Ben Burger en Doriann Kransberg
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Doe je ook mee?

BellenZienHoren
burgernet.nl

Deze maand wordt Burgernet ingevoerd in heel Amsterdam. Nu kan iedereen in 

Amsterdam lid worden en eenvoudig helpen om de eigen buurt nog veiliger te maken. 

Gewoon, met de telefoon. Helpt u ook mee?

Word lid van Burgernet
Burgernet is een samenwerking tussen 
burgers, gemeente en politie. Wie 
eraan meedoet krijgt in noodgevallen 
via de telefoon een oproep om uit te 
kijken naar vermiste kinderen in de 
buurt, of naar de dader van een 
zojuist gepleegd misdrijf. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
een telefonisch netwerk van inwoners 
en medewerkers van bedrijven uit de 
gemeente. Iedereen die ouder is  
dan 16 kan zich voor dit netwerk 
aanmelden. 

Burgmeester Van der Laan onder-
streept het belang van Burgernet: 
“Amsterdam heeft een fantastisch 
politiekorps maar onze agenten 
kunnen helaas niet overal tegelijk zijn. 
Het mooie van Burgernet is dat we de 
extra ogen en oren van de Amster-
dammers inzetten om onze stad 
veiliger te maken. En dat is wat wij 
uiteindelijk allen willen: een nog 
veiligere stad voor onze Amsterdam-

mers, ondernemers en bezoekers. De 
praktijk wijst uit dat met uw hulp heel 
wat meer zaken opgelost worden. 
Daarom hoop ik dat veel Amsterdam-
mers zich aanmelden.”

Wanneer wordt Burgernet 
ingezet?
Bij dringende zaken, waarbij een 
duidelijk signalement beschikbaar is. 
Denkt u hierbij aan:
 
n diefstal of inbraak; 
n doorrijden na een aanrijding; 
n tasjesroof; 
n geweld; 
n vermiste personen. 

Hoe werkt Burgernet?
De meldkamer van de politie 
ontvangt een melding. Politie wordt 
op de melding afgestuurd. 
Bij een duidelijk signalement schakelt 
de meldkamer van de politie op 
hetzelfde moment Burgernet in. 

Alle Burgernetdeelnemers in het 
gebied van de melding krijgen dan 
een bericht: “Hier volgt een oproep 
voor Burgernet. Wilt u uitkijken naar 
-duidelijk omschreven persoon of 
voertuig- en wilt u bij het zien van 
persoon of voertuig gratis terugbellen 
naar 0800- 0011.” De deelnemers 
ontvangen deze oproep als ingespro-
ken bericht op hun (mobiele) telefoon 
of als tekstbericht per SMS. 
Aan de hand van de door 
Burgernetdeelnemer(s) gemelde 
informatie kan de politie het zoekge-
bied vergroten of verplaatsen. 
Het vergroten van het zoekgebied 
betekent dat de meldkamer van de 
politie ook Burgernetdeelnemers in 
aangrenzend gebied inschakelt. 
Na afloop ontvangen alle ingescha-
kelde Burgernetdeelnemers een 
bericht over de afloop van de actie. 

Meer voordelen van Burgernet
Als lid van Burgernet kunt u – als u dat 

wilt – ook andere veiligheidsberichten 
ontvangen. Zoals een sms-je met tips 
wanneer er inbraken zijn geweest, of 
een opsporingsbericht per e-mail. U 
ontvangt alleen informatie die voor 
uw buurt geldt. En u kunt precies 
opgeven hoe Burgernet contact mag 
opnemen, en wanneer. Sommige 
mensen ontvangen liever geen 
e-mails. Anderen willen niet ’s nachts 
gebeld worden. Dan gebeurt dat ook 
niet.

Positief
Sinds het voorjaar draait Burgernet in 
onze politieregio. Landelijk heeft de 
helft van alle Burgernet-zaken een 
positief resultaat. In één op de tien 
acties komt zelfs de doorslaggevende 
tip binnen via Burgernet. 

Aanmelden voor Burgernet
Doet u al mee? Aanmelden is gratis: 
ga naar www.burgernet.nl of bel 
(020) 559.6084. 
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Bijna anderhalf miljoen keer per jaar rinkelt bij de gemeente Amsterdam de telefoon. Amsterdammers bellen met de meest 
uiteenlopende vragen naar het algemene informatienummer 14020: ‘hoe vraag ik een rijbewijs of identiteitskaart aan, 
wordt er nog een boompje geplant, waar kan ik trouwen en  wat heb ik nodig bij het aanvragen van een paspoort’. Maar 
ook: ‘ik heb 100 dode ratten, waar laat ik die’? 

Anderhalf miljoen vragen 
aan de gemeente

Stel: u bent net verhuisd, u wil uw 
pasgeboren kind aangeven én u wil 
weten of er nog een fietsenrek komt 
plus hoe u een vergunning aanvraagt 
voor uw toekomstige dakterras: vraag 
het aan de gemeente. In Amsterdam 
zijn zeven stadsdelen en zo’n twintig 
diensten, verdeeld over dertienhonderd 
afdelingen, op werkdagen van 8.00 tot 
18.00 uur bezig met het telefonisch 
beantwoorden van vragen van 
inwoners. En die dode ratten ruimt de 
GGD op, ook een onderdeel van de 
gemeente. Belt u 14020, dan belt u met 
het Contact Center Amsterdam (CCA). 
Maar ook op www.amsterdam.nl  zijn 
antwoorden op uw vragen te vinden. 

CCA
Contact Center Amsterdam is de 
telefonische ingang van de gemeente 
Amsterdam. Via het CCA krijgt u 
antwoord op uw vraag, kunt u een 
melding doen, iets aanvragen of 
worden doorverbonden met een 
ambtenaar. Het CCA probeert u zo 
goed mogelijk te helpen en gebruikt 
hiervoor een digitale ‘kennisbank’. In 
de kennisbank staan de veel gestelde 
vragen mét de antwoorden. Lukt het 
de medewerkers van het Contactcen-
ter niet om meteen antwoord te 

geven op uw vraag, dan wordt u 
doorverbonden met een ambtenaar 
die het wel weet. Bij het CCA werken 
in totaal zo’n 160 mensen. Zij 
beantwoorden zo’n driekwart van die 
vragen óf zorgen ervoor dat de vraag 
bij de juiste persoon terecht komt. 

Favoriete vraag
In 2011 heeft het Contactcenter 
1.410.000 vragen afgehandeld, dit 
betekende dat bijna zesduizend keer 
per dag ging de telefoon over ging. 
Wie voor het CCA werkt heeft dus 
best een drukke baan. Wist u dat veel 
antwoorden ook te vinden zijn op 
internet? Zie www.amsterdam.nl/
veelgevraagd of gebruik het 
zoekbalkje op www.amsterdam.nl.  

Wat willen die bellers zoal weten? De 
vraag naar de openingstijden van de 
stadsdeelkantoren is veruit favoriet. In 
2011 werd dit ruim 90.000 keer 
gevraagd. Sinds in alle stadsdelen 
uniforme openingstijden gelden, 
kunnen de medewerkers van het 
contactcenter op die vraag antwoor-
den dat alle afdelingen Burgerzaken 
en Vergunningen geopend zijn op 
maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 08.30 tot 15.00 uur en op 

donderdag van 13.00 tot 19.00 uur. 
Soms is een stadsdeel wel eens een 
uurtje langer of korter open. Zie:  
www.amsterdam.nl/openingstijden. 

Tweede plaats: grofvuil
Op de tweede plaats staat de vraag: 
hoe kom ik van mijn grofvuil af? Dit 
werd in 2011 ook veel gevraagd: 
21.878 keer. Het antwoord, met alle 
informatie over de zes gemeentelijk 
afvalpunten en de regelingen per 
stadsdeel voor grofvuil, vindt u op 
www.amsterdam.nl/afval. 

Meldingen over storingen, omver 
gereden parkeerpaaltjes, losliggende 
stoeptegels, zwerfvuil, ongedierte 
enzovoorts…kwamen bijna 17.500 
keer binnen. Deze ‘meldingen 
openbare ruimte’, zoals ze officieel 
heten, staan daarmee op de derde 
plaats van veelgestelde vragen.  
Op www.amsterdam.nl/
meldingopenbareruimte kunnen 
Amsterdammers, ook zonder 
tussenkomst van 14 020, terecht om 
hun melding, telefonisch of met een 
formulier, door te geven. 
De vraag hoe je online een afspraak 
kunt maken met de afdeling Burgerza-
ken werd in 2011 ruim 16.000 keer 

gesteld. U kunt met het digitale 
formulier op www.amsterdam.nl/
afspraak een afspraak maken bij alle 
stadsdelen. 

Waarom een gaatje
Maar het CCA wordt over meer 
gebeld dan alleen paspoorten, 
geboorteaangiftes, vuilnis en ope-
ningstijden. Mensen pakken ook de 
telefoon voor brandende kwesties van 
een heel andere orde. Zoals de vraag: 
•  waarom hebben sommige amster-

dammertjes een gaatje bovenin en 
andere niet? 

•  waar is mijn boom gebleven: hij/zij 
was zo veelbelovend, 

•  waar moet ik zijn voor neutralisatie? 
(oftewel: naturalisatie). 

•  als je gaat trouwen ben je dan 
verplicht om samen te wonen, 

•  heeft Amsterdam een verordening 
waarin staat wat de minimumleeftijd 
is voor piercings en tatoeages, 

•  in welke kleuren zijn de Amster-
damse brugleuningen geschilderd, 

•  wie is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de Schreierstoren en 

•  wat is de vergoeding voor mede-
werkers van verkiezingsbureaus?

Ook dát weet het CCA. 



Dienstverlening bij DWI

Dienstverlening staat bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI) hoog op de agenda. Waarom 

doen we dat? Omdat wij vinden dat onze klanten daar recht op hebben. 

We willen zoveel mogelijk in 1 keer 
goed doen, en daarbij rekening 
houden met de persoonlijke situatie 
van onze klant. Onze medewerkers 
willen graag een stap extra voor onze 
klanten zetten, binnen de kaders van 
de wet. Want dat is ook wat wij van 
onze klanten vragen. 

Meedenken,  
meeleven en inleven
Dienstverlening is onder andere 
meedenken, het meeleven met en het 
inleven in de klant. Een handhavings-
specialist van DWI zegt hierover: 
“Als handhaver zie je de mens achter 
de uitkering. Ik speel altijd in 
op de leef- en woonsituatie van de 
klant die ik bezoek. Als ik tijdens een 
huisbezoek armoede constateer, 
bijvoorbeeld een verwaarloosde 
inrichting of dat de klant zorg nodig 
heeft, licht ik hem in over de mogelijk-
heden van bijvoorbeeld Bijzondere 
bijstand voor inrichtingskosten. 
Signaleren en actie ondernemen, dat 
is dienstverlenen.”

De mens achter de klant
Dienstverlening is ook: je klant altijd 
blijven zien als mens, niet als een 
nummer. Je klant behandelen zoals 
jezelf behandeld wilt worden, dat 
weten ook deze twee collega’s van 
DWI:

“Voor mij is dienstverlening de mens 
achter de klant zien. Regelmatig 
verwijs ik klanten door naar maat-
schappelijk werkers of andere 
instanties. Als ik zie dat ze moeite 
hebben om er daadwerkelijk mee aan 
de slag te gaan, zoek ik adressen en 
telefoonnummers voor ze op.”

En: “Dienstverlening is voor mij: een 
extra stap maken voor mijn klant. 
Ondanks dat het druk is, en je nog 
veel werk te doen hebt. Waarom? 
Omdat het zo leuk is om te doen en 
omdat je er zo vreselijk veel voor 
terugkrijgt. Als ik alleen maar de 
ambtenaar moet uithangen, dan 
wordt het toch ook saai? Ik spreek 
mijn klanten altijd aan op hun 
verantwoordelijkheid en verplichtin-
gen, maar ik ondersteun ze ook bij 
hun rechten. Aan beide kanten doe ik 
iets extra’s als dat nodig is.”

Onderdeel van ons werk
Dit zijn slechts een paar voorbeelden 
van hoe de medewerkers van DWI 
dienstverlening zien als onderdeel van 
hun werk. Natuurlijk zijn er ook 
voorbeelden van hoe het niet moet, 
daar zijn we ons van bewust en we 
werken er elke dag weer aan om dat 
te voorkomen.
Wethouder van Es helpt ons daarbij.
Van Es: “Ik volg de ontwikkelingen in 

de dienst kritisch, en ik stuur daarbij 
op de dienstverlening, maar heb 
daarbij groot vertrouwen in de 

medewerkers van DWI. Mijn prioriteit 
is dat het aantal gegronde klachten 
echt omlaag moet.”

Sinds kort heeft DWI een speciaal telefoonnummer waar u bijstandsfraude of een 

vermoeden van bijstandsfraude kunt melden. 

Nieuw: Meldpunt Bijstandsfraude Amsterdam

DWI wil dat Amsterdammers die 
bijstand nodig hebben en daar recht 
op hebben, onze hulp krijgen. Maar 
Amsterdammers die geen recht 
hebben op een uitkering en er toch 
gebruik van maken, pakken we aan. 
Uitkeringsfraude tolereren we niet. 
Ook dat is dienstverlening: dat 
bijstandsuitkeringen bij de Amster-
dammers terechtkomen waar ze 
horen.

Het grootste deel van onze klanten is 
eerlijk en houdt zich aan de afspraken, 
maar er is ook een deel dat fraudeert 
en misbruik maakt van de uitkerings-
situatie. Daar treden we streng tegen 
op.  

Streng maar rechtvaardig
We willen niet dat Amsterdammers 
ten onrechte een uitkering krijgen. We 
willen dat het geld op de juiste plek 

terechtkomt. Onze handhaving is 
streng maar rechtvaardig. Dat mogen 
de inwoners van deze stad en onze 
klanten van ons verwachten. Naast 
huisbezoeken die onze handhavings-
specialisten uitvoeren, houden we ook 
regelmatig steekproeven onder 
bepaalde doelgroepen met een 
uitkering en werken we samen met 
andere partijen zoals de politie en de 
Belastingen om zaken aan te pakken 
die niet kloppen. 

Voorkomen en aanpakken
We doen veel om uitkeringsfraude te 
voorkomen en aan te pakken. Dat 
begint met goede voorlichting: 
iedereen die een uitkering bij ons 
aanvraagt, wordt geïnformeerd over 
zijn of haar rechten én plichten. Zo 
voorkomen we dat er misverstanden 
bestaan over wat wel en niet mag. 
Amsterdammers die desondanks 

frauderen lopen een groot risico. Ook 
hebben we geïnvesteerd in opsporing 
van fraudeurs die met de noorderzon 
lijken te zijn vertrokken. Dit doen we 
vooral via de sociale media. Het aantal 
met het stempel ‘Vertrokken Onbe-
kend Waarheen’ is teruggebracht van 
2.000 tot 800.

Meldpunt Bijstandsfraude Amsterdam 
is een nieuw en extra middel om 
fraude aan het licht te brengen. Hierbij 
vragen we om uw hulp. Mocht u 
bijstandsfraude in uw omgeving 
opmerken, zoals bijvoorbeeld iemand 
die een uitkering krijgt, maar zwart 
werkt, dan kunt u dit melden bij ons 
Meldpunt Bijstandsfraude Amsterdam. 

Dit is in het belang van iedereen in de 
stad. Een bijstandsuitkering is alleen 
voor die Amsterdammers die dat echt 
nodig hebben. 

Hoe meld ik bijstandsfraude?
Het telefoonnummer van het Meld-
punt Bijstandsfraude Amsterdam is 
020 346 3633. Het meldpunt is open 
van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur.
Wilt u liever mailen of een brief 
schrijven? Dat kan via het mailadres: 
MBA@dwi.amsterdam.nl, of per post: 
DWI Handhaving, Meldpunt Bijstands-
fraude Amsterdam, Postbus 90395, 
1006 BJ Amsterdam.

Binnenkort kunt u ook online bij-
standsfraude melden. Houd onze 
website www.amsterdam.nl/dwi in 
de gaten.

Anoniem
U kunt bij het Meldpunt Bijstands-
fraude Amsterdam anoniem (een 
vermoeden van) bijstandsfraude doen. 
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Juni 
aanbiedingen

met de stadspas het hele jaar korting

Prijs: € 8, kinderen € 4,50, 
met de Stadspas € 4,50, kinderen € 3 
Open: di t/m vr 10.00-17.00 uur / 
za t/m ma 11.00-17.00 uur
Adres: Plantage Kerklaan 61 
(tegenover Artis)
Meer info: www.verzetsmuseum.org

La Création du Monde
Data en aanvang: wo 13 en do 14 juni 
om 20.15 uur
Prijs: € 47,50/ € 42,50/ € 35/ € 30, met de junibon 
€ 20 korting op alle rangen
Adres: Muziektheater Amsterdam, Amstel 3

Stadspasactie: 1 t/m 30 juni 
Entree: € 14, met de Stadspas € 7; met de junibon gratis
Adres: Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7
Open: dagelijks van 10.00-18.00 uur, vrij tot 22.00 uur
Meer info: (020) 570 52 00 
of www.vangoghmuseum.nl

met de junibon gratis
met de junibon vanaf

Van de redactie

Data en aanvang: vrij 22 t/m di 26 juni 
Prijs: € 14, met Stadspas € 10 (aan de kassa) of 
€ 9 (online) per voorstelling, met de junibon € 3
Reserveren: www.itsfestivalamsterdam.com 
of (020) 626 68 66
Kaartverkoop: Theater Frascati, openingstijden 
kassa ma 15.00–18.00 uur,  
di t/m za 15.00–19.30 uur en een uur  
voor aanvang voorstelling
Adres: Nes 63
Meer info: www.itsfestivalamsterdam.com

met de junibon

The Speaker’s Progress
Data en aanvang: wo 6 en do 7 juni om 20.30 uur
Prijs: € 22,50/€ 17,50, met de junibon € 10 korting 
op alle rangen
Adres : Theater Bellevue, Leidsekade 90

met de junibon vanaf € 7,50

€ 10

Samen erop uit  
met de Stadspas
De Stadspas geeft hoge kortingen - en 
soms gratis toegang - op sport, recreatie, 
kunst en cultuur. Elke maand wordt er een 
gevarieerd kortingsaanbod samengesteld. 
De gratis pas is voor minima(gezinnen) en 
ouderen.
Heeft u zelf geen Stadspas maar kent u 
iemand met een Stadspas? Ga dan samen 
eropuit en geniet van al het moois dat 
Amsterdam te bieden heeft. 
Meer dan 400 organisaties, instellingen en 
bedrijven geven het hele jaar korting op 
vertoon van de Stadspas. Informatie over 
het volledige aanbod vindt u op www.
stadspas.nl. Wilt u op de hoogte blijven 
van alle aanbiedingen? Meldt u zich dan nu 
aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Momenteel in het Van Gogh Museum: 
Dreams of nature. Symbolisme van Van 
Gogh tot Kandinsky. De eerste tentoonstel-
ling ooit die is gewijd aan het symbolisti-
sche landschap in Europa. Topwerken van 
Van Gogh, Kandinsky, Gauguin, Munch  
en Mondriaan. Het overgrote deel van  
de schilderijen is nog nooit eerder in 
Nederland tentoongesteld. Deze tentoon-
stelling duurt tot en met 17 juni.

Met korting naar  
het Holland Festival

Verzetsmuseum: 
altijd een bijzonder 
verhaal!
Ontdek in een decor van nagebouwde 
straten, authentieke voorwerpen, foto’s en 
documenten, film- en geluidsfragmenten 
het verhaal van gewone mensen in 
oorlogstijd. Persoonlijke verhalen illustreren 
de dilemma’s waar vrijwel iedereen mee te 
maken kreeg. Alle vormen van verzet 
komen aan de orde: staken, hulp aan 
onderduikers, de illegale pers en het 
vervalsen van papieren, gewapend verzet, 
spionage.

Het beroemde ballet La Création du Monde uit 
1923, over de schepping van de wereld naar 
Afrikaanse en Afro-Amerikaanse mythologie 
wordt opnieuw uitgevoerd. Hieromheen maakt 
de Congolese choreograaf Faustin Linyekula zijn 
eigen Afrikaanse commentaar. Een grootse 
voorstelling met prachtige muziek en decors.

SABAB Theatre uit Koeweit brengt met The 
Speaker’s Progress een satire op de jarenlange 
culturele censuur van de totalitaire regimes in de 
Arabische wereld, die vorig jaar tot uitbarsting 
kwam. Arabisch met Nederlandse boventitels.

Van 21 t/m 28 juni 2012 staan de theaters in de 
binnenstad van Amsterdam weer in het teken van 
ITs Festival Amsterdam, het festival voor jonge, 

€ 3

ITs barst weer los!

Gratis naar het Van Gogh Museum

afstuderende podiumkunstenaars uit binnen én 
buitenland. Wie benieuwd is naar de nieuwe Carice 
van Houten of Wende Snijders mag ITs zeker niet 
missen.

Speciaal voor jullie geselecteerd:
Almost cut my hair, De Kleine Komedie, 
vrijdag 22 juni, 17.00 uur
Een muzikale voorstelling van de Amsterdamse 
Toneelschool&kleinkunstacademie over de jaren 
zeventig. 
Dance Double Date #1, Theater Frascati, 
maandag 25 juni, 20.00 uur
De topdansers van Codarts Rotterdam brengen een 
gevarieerd programma op de planken plus 
hedendaagse dans en pantsula uit Zuid-Afrika.  
Double bill: Vrouwen poepen niet & Don’t get me 
wrong, dinsdag 26 juni, Vlaams Cultuurhuis De 
Brakke Grond, 21.15 uur
Twee verrassende stukken eigen werk van studenten 
van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. 

Reserveren: (020) 523 77 87
Kaartverkoop: Holland Festivalkassa, 
Stadsschouwburg, Leidseplein 26
Meer info: www.hollandfestival.nl
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Data en tijden: 5, 7, 12, 14, 19 en 21 juni 
om 13.00 uur
Prijs: € 16; met de Stadspas € 13,60; 
met de junibon gratis
Vertrekpunt: Westerkerk (bij het Anne Frank 
beeldje), Centrum
Reserveren: info@guidedtours.nl
Meer info: tel. (0251) 244 203 of 
www.guidedtours.nl

met de junibon gratis

Hofjeswandeling 
door de Jordaan
Achter gesloten deuren en lange gangen 
liggen de verborgen schatten van Amsterdam. 
Dit zijn de Amsterdamse hofjes. Ga met 
Guided Tours mee en ontdek zelf deze 
bijzondere plekken. De gids vertelt u alles over 
het leven van vroeger en nu op deze unieke 
woonplekjes. Geniet zelf van de rust die de 
hofjes uitademen in de drukte van de grote 
stad.

Vertrek: ma 9, 16, 23, 30 juli en 6, 13 en 20 augustus 
vanaf het Stadionplein 
Prijs: (incl. vijf overnachtingen, halfpension en 
deelname aan de excursies, excl. lunch): € 319; met de 
Stadspas € 265. Toeslag éénpersoonskamer: € 55 
Aanmelden en info: tel. (034) 359 11 58 
(ma t/m vrij 9.00-17.00 uur)  

met de Stadspas

Maak met Triomf Tours een reis naar Halberstadt 
in het mooie Harzgebergte in het midden van 
Duitsland. Een prachtig heuvelachtig en bosrijk 
gebied met dorpjes en stadjes en mooie 
natuurgebieden. U bezoekt onder andere 
Magdeburg, Quedlinburg, Ascherleben. U 
verblijft in 3-sterren hotel Ambiente, in de 
historische plaats Halberstadt, waar u ook 
ontbijt en dineert. € 265

Zesdaagse zomerreis naar het Harzgebergte  
van Duitsland

Stadspasactie: 1 t/m 30 juni 
Prijs: varieert; met de junibon € 6,50 tot
€ 12,50 korting. Voorwaarden verschillen  
per zwembad, informeer ernaar.

met de junibon

Zwemmen  
met korting
In juni krijgt u weer korting op een 
meerbadenkaart! Aan deze actie doen mee:
 
Familiebad Bredius, Spaarndammerdijk 
306, tel. (020) 684 69 84, € 10 korting. 
Flevoparkbad, Insulindeweg 1002, 
tel. (020) 692 50 30, € 10 korting. 
Meerbad Abcoude, Amsterdamsestraat-
weg 40, tel. (0294) 28 41 06, € 10 korting. 
Sloterparkbad, President Allendelaan 3, 
tel. (020) 506 35 06, € 12,50 korting. 
Het Marnix, Marnixplein 1, 
tel. (020) 524 60 00, € 10 korting. 
Sportcentrum Wethouder F.B. Duran, 
Ouderkerkerlaan 10, Diemen,  
tel. (020) 690 15 51, € 10 korting.
Sportfondsenbad Oost, Land van Cocag-
neplein 44, tel. 665 08 11, € 10 korting.
Sportplaza Mercator, Jan van Galenstraat 
315, tel. 618 89 11, € 12,50 korting.
Zwembad Bijlmer Sportcentrum, 
Anton de Komplein 157,  
tel. (020) 697 32 20, € 10 korting. 

€ 6,50
tot € 12,50

korting

Stadspasactie: 1 t/m 17 juni
Entree: € 8,00; met de Stadspas € 6,00; met de junibon gratis
Open: ma t/m za 10.30-17.30 uur, zon 13.00-17.30 uur
Adres: De Oude Kerk, Oudekerksplein 23
Meer info: tel. (020) 676 60 96 of www.worldpressphoto.org

met de junibon gratis

De World Press Photo van 2011 
ging dit jaar naar de Spanjaard 
Samuel Aranda. De foto toont 
een Jemenitische vrouw met haar 
gewonde zoon in de armen. De 
tentoonstelling bevat foto’s van 
de 56 prijswinnaars.

De beste persfoto’s  
van 2011

met de junibon gratis

Gratis rondvaart!
Met de klassieker Aan de Amsterdamse grachten 
bracht Wim Sonneveld ooit een ode aan onze 
wereldberoemde grachten, die nog steeds van 
kracht is. Geniet van de schoonheid van Amster-
dam vanaf het water!

Amsterdam Canal Cruises, 
Stadhouderskade 550, t/o Heineken  
Experience, tel. (020) 626 56 36
Blue Boat Company, Stadhouderskade 30, 
t/o Park Hotel, (020) 679 13 70
Holland International Rondvaart, 
Prins Hendrikkade 33a,  
t/o Victoria Hotel, (020) 625 30 35
Gray Line Amsterdam, 
Damrak, Steiger 5, (020) 535 33 08
Rederij Hof van Holland, 
Amstel t/o 30, (020) 623 38 10
Rederij Kooij, 
Rokin bij het Spui, (020) 623 38 10
Rederij Lovers, Pr. Hendrikkade 25 /
Café Van Gogh, (020) 530 10 90
Rederij Plas,  Damrak, Steiger 1, 2 en 3, 
(020) 624 54 06

Stadspasactie: 1 t/m 30 juni 
Prijs: varieert per rederij; met de junibon gratis
Let op! Bij de Blue Boat Company en Rederij 
Lovers ook toegang voor mindervaliden. 
Belt u even van te voren! 

Afval scheiden werkt!
Haal eruit wat erin zit.

Ik ga scheiden want ik  
ben er helemaal klaar mee

Afval dat milieuschadelijke stoffen 
bevat hoort niet in de vuilniszak. 
Klein Chemisch Afval bevat stoffen 
die vaak nog geschikt zijn voor 
hergebruik. Dus hou het apart en 
gooi het niet weg. Lege cartridges, 
batterijen, verf en kapotte spaar-
lampen kunnen terug naar de winkel. 
Oude medicijnen mogen naar de 
apotheek. U kunt Klein Chemisch Afval 
ook kwijt op één van de zes  
Afvalpunten. Of bij de chemokar. 
Kijk wanneer deze bij u in de buurt is: 
www.afval.amsterdam.nl

Kom kijken op Amsterdam Centraal!

Programma
Ieder uur gratis rondleidingen* door experts in:
- de ondergrondse fi ets/voetgangerstunnel
- de ondergrondse autotunnel
- de tijdelijke toegang naar de Oostlijn

* meld u aan tussen 10.00 en 15.00 uur in de witte tent op het Stationsplein

Zaterdag 2 juni 2012:

Dag van de bouw

www.amsterdamcentraal.nu



Wat gaat u deze zomer doen?
Amsterdam bruist altijd, maar in de zomer is het extra leuk door alle evenementen die in de stad worden georganiseerd.  
De leukste evenementen van de komende maanden op een rij. 
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World Press Photo 
20 april 2012 - 17 juni 2012
De winnende beelden van de 
internationale World Press Photo 
wedstrijd voor fotojournalisten is te 
zien in De Oude Kerk.
 
Gestion Copa Amsterdam 
1 juni 2012 - 3 juni 2012
De Gestion Copa Amsterdam is een 
internationaal top-jeugdvoetbaltoer-
nooi voor spelers onder 19 jaar. Het 
toernooi vindt in 2012 plaats op de 
historische grond van het Olympisch 
Stadion van Amsterdam.
 

Archikidz 2012 
2 juni 2012
Zaterdag 2 juni 2012 is het weer 
zover, dan gaan de deuren van de 
Gashouder op het Westergasterrein in 
Amsterdam weer open voor honder-
den kinderen. Dit jaar is het thema 
sport. 
 
Dag van de Bouw 
2 juni 2012
Vraagt u zich weleens af wat zich 
afspeelt achter de schermen van de 
grote bouwprojecten in Amsterdam? 
Dit is uw kans om erachter te komen. 
2 juni 2012 van 10 - 16 uur. Zie ook de 
advertentie elders in dit blad
 

Avondvierdaagse  
in Amsterdam 
4 juni 2012 - 8 juni 2012
Hoewel wandelen waarschijnlijk niet 
meteen de eerste associatie is die 
Amsterdam bij u oproept, zijn er in de 
stad een aantal prachtige wandelin-
gen te maken. De Avondvierdaag-
se bewijst dat weer. Van 4 tot en met 
7 juni, in Zuidoost van 5 tot en met 8 
juni 2012.
 
Zuidas Run 
10 juni 2012
Op 10 juni 2012 vindt de vierde editie 
van de Zuidas Run plaats. Op die dag 
bepalen duizenden professionals en 
bewoners wie zich de snelste van de 
Zuidas mag noemen. Daarnaast is er 
een speciale run voor kinderen.

Amsterdam Roots Festival 
5 juli 2012 - 8 juli 2012
Roots Indoor onder meer in 
Tropentheater, Melkweg en Paradiso 
Zondag 8 juli
Roots Open Air, Oosterpark  

Gay Pride
28 juli t/m 5 augustus
Het Gay Pride festival heft een 
uitgebreid programma met sport, 
culturele activiteiten en feestjes. Het 
hoogtepunt van de Gay Pride is de 
jaarlijkse botentocht door de Amster-
damse grachten. Dit jaar op zaterdag 
4 augustus. 

kijk ook op www.amsterdam.nl/evenementen

Stadsdelen
Centrum
Amstel 1  
tel. 14 020
www.centrum.amsterdam.nl

Nieuw-West
Locaties
n Pieter Calandlaan 1 
n Osdorpplein 1000
n Plein ’40-’45 nr. 1 
Voor Burgerzaken kunt u op alle locaties 
terecht. Voor vergunningen: loket 
Osdorpplein 1000.
tel. 14 020
www.nieuwwest.amsterdam.nl

Noord
Stadsdeelhuis:
Buikslotermeerplein 2000 
tel. 14 020
www.noord.amsterdam.nl

Oost
Stadsdeelhuis:
Oranje-Vrijstaatplein 2 
tel. 14 020
www.oost.amsterdam.nl

West
Stadsdeelkantoor: 
Bos en Lommerplein 250
Overige locaties:
n Baarsjesweg nr. 224 
((burgerzaken en publieksinformatie))  
tel 14 020
www.west.amsterdam.nl

Zuid
Stadsdeelkantoor: 
President Kennedylaan 923
Loket: 
Tripolis, Burgerweeshuispad 301.
Voor Burgerzaken kunt u naar beide 
locaties; voor vergunningen gaat u  
naar loket Tripolis. 
tel. 14 020
www.zuid.amsterdam.nl

Zuidoost
Anton de Komplein 150 
tel. 14 020
www.zuidoost.amsterdam.nl

Verkeer en Vervoer
Binnenwaterbeheer Amsterdam
Deze dienst is gefuseerd met Waternet. 
Zie: Wonen.

Bureau Stadsregie
Nieuwe Uilenburgerstraat 59 
tel. 020 556 5358
www.werkaandeweg.amster   dam.nl

Dienst Infrastructuur 
Verkeer en Vervoer
Nieuwe Vaart 5-9 
tel. 14 020
www.ivv.amsterdam.nl
Dienst Noord/Zuidlijn
Informatiecentrum: 
Stationsplein 7 
tel: 020 344 5070 
www.noordzuidlijn.amsterdam.nl

Haven Amsterdam
De Ruijterkade 7 
tel. 020 523 4500
www.portofamsterdam.nl

GVB
Servicenummer: 0900 8011
www.gvb.nl

Cition (parkeren)
Daniël Goedkoopstraat 7-9 
tel. 14 020
www.cition.nl

Wonen
Dienst Wonen,  
Zorg en Samenleven
Jodenbreestraat 25
tel. 14 020
www.wzs.amsterdam.nl

Waternet
Korte Ouderkerkerdijk 7
tel. 0900 9394 (lokaal tarief)
www.waternet.nl 

Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Cruquiusweg 5
tel. 14 020
www.dmb.amsterdam.nl

Dienst Persoons- en 
Geo-informatie
Loketten, afd. Immigratie en nationalitei-
ten en TIF:
Amstel 1
Overige:
Jodenbreestraat 25
tel. 14 020
www.dpg.amsterdam.nl

Werk en  
bedrijvigheid
Dienst Werk en Inkomen
Weesperstraat 113 
tel. 020 346 3636
www.amsterdam.nl/werk-inkomen
Werkpleinen
n  Noord: 

Klaprozenweg 91 
n  Centrum/Oost: 

Weesperstraat 117 
n  Zuid/West en Nieuw-West: 

Jan van Galenstraat 323 
n   Zuidoost: 

Flierbosdreef 2-12

Economische Zaken
Weesperstraat 89 
tel. 14 020
www.ez.amsterdam.nl

Geld
Dienst Belastingen
Bijlmerplein 395 
tel. 14 020
www.gemeentebelastingen.
amsterdam.nl

Stadsbank van Lening
Oudezijds Voorburgwal 300 
tel. 14 020
www.sbl.nl

Zorg en welzijn
Dienst Maatschappelijke  
Ontwikkeling
Weesperstraat 101 
tel. 14 020
www.dmo.amsterdam.nl

Geneeskundige en 
Gezondheidsdienst
Nieuwe Achtergracht 100 
tel. 14 020
www.gezond.amsterdam.nl

Overig
Stadsarchief Amsterdam
Vijzelstraat 32 
tel. 020 - 251 1511 
www.stadsarchief.amsterdam.nl

wie
wat 
waar

Bel voor vragen aan de gemeente 14 020 
of ga naar www.amsterdam.nl

Gay Pride Amsterdam Roots FestivalDag van de Bouw
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