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*Het starttarief is €3,60, daarna €0,36 per minuut

020 - 22 46 005

www.beepforhelp.nl
klantcontact@beepforhelp.nl

Wij staan 7 dagen per week
voor u klaar. Onze openings-
tijden zijn van 09:00 - 18:00

ONTZORGT OUDEREN
EN MANTELZORGERS

Huishoudelijke klusjes
in en rondom uw huis

Persoonlijke begeleiding
bij uw dagelijkse activiteiten

Zonder lange wachttijden
en indicaties

U houdt altijd zelf de regie
over hoe lang en wanneer
wij u komen helpen

Een uur aan hulp 
kost u €25,20*

Betrouwbaar VeiligSnel

Download nu onze
gratis applicatie en
vraag direct hulp aan
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VOORWOORD / POREWORD
Na de vierde verschijning in 2022, presenteren wij met trots de vijfde editie van 
Wijkgids Zuidas 2023. Deze gids is speciaal gemaakt voor de inwoners, 
werkgevers en werknemers van de Zuidas. De gids bevat informatie over de 
ontwikkeling van de Zuidas, gemeentelijke diensten, gezondheid, verkeer en vervoer, 
onderwijs en veel meer. Speciaal voor de expats is er ook een Engelstalig gedeelte. 

De gegevens zijn zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd. Mocht er desondanks iets onjuist 
vermeld staan of ontbreken of heeft u een leuk idee wat wij kunnen toevoegen, stuur dan een 
e-mail naar zuidas@maypress.nl. 

Meer exemplaren nodig?
Wilt u meer exemplaren bestellen? Mail uw adresgegevens naar zuidas@maypress.nl 
en wij sturen u exemplaren na (zolang de voorraad strekt).

Wij bedanken de adverteerders voor het mogelijk maken van de Wijkgids Zuidas 2023!

After the fourth edition in 2022, we proudly present the fifth edition of District Guide 
Zuidas 2023 (Wijkgids Zuidas). This guide is specially made for the residents,  
employers and employees of the Zuidas. The guide contains information about the  
development of the Zuidas, municipal services, health, traffic and transport, education 
and much more. Especially for the expats, there is also a section in English. 

The data are carefully selected and checked. If, despite this, anything is wrong or missing, or if you 
have a nice idea that we could add, please send an e-mail to zuidas@maypress.nl. 

Need more copies?
Would you like to order more copies? Please send your address details to zuidas@maypress.nl  
and we will send you copies (while stock last).

We thank the advertisers for making the District Guide Zuidas 2023 possible!



Gezellig lunchen, heerlij k shoppen, boodschappen doen of uitgebreid 
dineren? Neem de gratis bus naar Gelderlandplein. Hier vind je meer 
dan 90 winkels & restaurants onder één dak.

DOWNLOAD DE GELDERLANDPLEINLIJN APP VOOR 
ROUTES EN ACTUELE LOCATIE VAN DE BUS

GELDERLANDPLEINLIJN: DE GRATIS
BUS DIE ALTIJD IN DE BUURT IS

HALTES IN:
•  VIVALDI-BUURT
•  BUITENVELDERT

•  ZUIDAS
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Advocatenkantoor Zuid
persoonlijk · deskundig · resultaatgericht 

Gratis telefonisch spreekuur 

Woensdag van 15:00 tot 17:00

Bent u onvermogend? 
Wij werken ook op toevoegingsbasis!

(020) 369 97 26 · info@advocatenkantoorzuid.nl · Uiterwaardenstraat 119 

Welkom
bij Stadsmarkt de Pijp!

Openingstijden:

ma t/m za : 
09:00 - 20:00 

zo : 
10:00 - 20:00

Voor de buurt, 
uit de buurt!

Van Woustraat 103
AMSTERDAM
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NOODNUMMERS
Alarmnummer, politie, brandweer, ambulance ______________________________________________________________ 112 
Politie (geen spoed) _____________________________________________________________________________________ 0900 - 8844 
Meld misdaad anoniem ________________________________________________________________________________ 0800 - 7000 
Opsporingstiplijn ________________________________________________________________________________________ 0800 - 6070 
Alarmnummer dierenambulance _______________________________________________________________________________ 144 
Huisartsenposten Amsterdam ____________________________________________________________________088 - 003 06 00
Zelfmoord-preventielijn ________________________________________________________________________________ 0900 - 0113
Veilig Thuis ______________________________________________________________________________________________ 0800 - 20 00

BELANGRIJKE NUMMERS AMSTERDAM
Gemeentehuis __________________________________________________________________________________________________ 14020
GGD ____________________________________________________________________________________________________020 - 555 59 11
Rijksoverheid, voor vragen aan de overheid ________________________________________________________________ 1400
Rijksoverheid, vragen over het Coronavirus ________________________________________________________ 0800 - 1351
EHBO Nederland/Oranje Kruis ____________________________________________________________________070 - 338 32 32
Meld dierenleed ___________________________________________________________________________________________________ 144
Dierenambulance Amsterdam ____________________________________________________________________020 - 626 21 21
Stichting Mind Korrelatie ______________________________________________________________________________ 0900 - 1450
De luisterlijn ______________________________________________________________________________________________ 0900 - 0767
Kindertelefoon ___________________________________________________________________________________________ 0800 - 0432
Veilig Thuis _______________________________________________________________________________________________ 0800 - 2000 
Slachtofferhulp Nederland_____________________________________________________________________________ 0900 - 0101
VeiligheidNL __________________________________________________________________________________________020 - 511 45 11
Drugs infolijn _____________________________________________________________________________________________ 0900 - 1995
ANWB Letselhulp ____________________________________________________________________________________088 - 269 77 66
Halt Nederland _______________________________________________________________________________________088 - 115 35 90
Schade fonds-Geweldsmisdrijven ________________________________________________________________070 - 414 20 00
Milieu vragen/klachten _______________________________________________________________________________________ 14 020
Switchboard __________________________________________________________________________________________020 - 623 65 65
Hulplijn Amsterdam ________________________________________________________________________________020 - 675 75 75
Blijf Groep A’dam – Oranje Huis (Hulp, advies en aanmeldingen) ___________________________088 - 234 24 50 
Blijf Groep A’dam – Oranje Huis (Algemeen nummer) ________________________________________088 - 234 24 00
Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam _____________________________________________________020 - 638 55 51

STORINGSNUMMERS
Openbare verlichting _________________________________________________________________________________________ 14 020
Verkeerslichten ________________________________________________________________________________________________ 14 020
Waternet __________________________________________________________________________________________________ 0900 - 9394
Storing Gas of elektra, landelijk nummer ____________________________________________________________ 0800 - 9009
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HUISARTSENPOSTEN
Tijdens de avonden, weekenden en feestdagen werken de huisartsen vanuit  vijf huisartsenposten, 
verspreid over Amsterdam. De huisartsenposten zijn alleen te bezoeken na telefonische afspraak 
088 - 00 30 600. Openingstijden; op werkdagen vanaf 17.00 uur tot de volgende morgen 08.00 uur, 
tijdens de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur en op feestdagen van 08.00 uur 
tot de volgende dag 08.00 uur. Tijdens de nachten (23.00 tot 08.00 uur) zijn alleen de huisartsenpos-
ten 
in Centrum Oost en West geopend.

Adressen Huisartsenposten:
n Centrum Oost OLVG Oost (Ingang SEH OLVG Ruyschstraat)  
 Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam
n Noord Terrein BovenIJ ziekenhuis (ingang spoedeisende eerste hulp) 
 Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam
n West OLVG West (direct naast de spoedeisende eerste hulp) 
 Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam
n Zuidoost AMC ziekenhuis (ingang spoedeisende eerste hulp) 
 Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
n Zuid (direct onder de hoofdingang van het ziekenhuis)
 De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
 
WONEN EN WERKEN OP DE ZUIDAS
Zuidas is een internationaal hoogwaardig kennis- en zakencentrum en een van de belangrijkste 
kantorenlocaties van Nederland en groeit uit tot een levendige woonwijk, vooral omdat er steeds 
meer mensen komen wonen. Het aantal horecagelegenheden, winkels, culturele, sport- en 
zorgvoorzieningen neemt toe. 

BOUWPROJECTEN

CROSSOVER
Op de hoek van de afrit A10 en de Europaboulevard wordt Crossover gebouwd. In het gebouw 
komen kantoorruimtes, 120 sociale huurwoningen (60 voor startende studenten en 60 voorstatus-
houders.) Naast deze 120 sociale huurwoningen komen er in het gebouw tien koopstudio’s. Verspreid 
over de gebouwen komen er ook voor de bewoners diverse terrassen en op elke kantoorverdieping 
een groen terras. Medio 2023 moet het complex zijn opgeleverd.

DE PULSE
In de buurt Kenniskwartier wordt de Pulse gebouwd, een multifunctioneel complex bestaande uit  
kantoren, (culturele) voorzieningen en woningen, 151 middeldure huurwoningen en 49 huurwoningen 
in de vrije sector, waarvan 10 gardenlofts en 9 penthouses. kantoren en (culturele) voorzieningen. Ook 
komt er een parkeergarage met 125 parkeerplekken, daarvan zijn 45 tot 65 plekken gereserveerd voor 
elektrische deelauto’s. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2024. 
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ONDERZOEKSGEBOUW VU
Het gebouw zal bestaan uit een hogere toren van 13 verdiepingen en daarachter een lagere van 
6 lagen. Naar verwachting is de bouw in de zomer van 2023 gereed.

PI59
Een van de oudste gebouwen van Zuidas, het uit de jaren zeventig stammende gebouw aan de 
Prinses Irenestraat 59, krijgt een grondige renovatie. De constructie van het 110 meter lange en 
40 meter diepe gebouw, dat op verschillende plekken verspringt, blijft behouden. PI59 krijgt drie 
verschillende atriums, om zoveel mogelijk licht binnen te halen. Er komt ruimte voor 400 fietsen en 
een half verdiepte parkeergarage met plek voor 80 auto’s. Op het parkeerdek komt openbare ruimte 
met groen. Op de begane grond aan de westkant van het gebouw is ruimte voor een bistro met een 
ruim terras. De bouw start in het najaar van 2022. De oplevering staat gepland in het voorjaar van 
2024.

STRAWINSKYHUIS
Het Strawinskyhuis, Prinses Irenestraat 39-43, wordt grondig gerenoveerd. Het gebouw een geheel 
nieuwe gevel, heeft vier bouwlagen. Het pand krijgt tevens een patio en een atrium. De aangren-
zende parkeergarage van twee bouwlagen wordt eveneens gerenoveerd. In februari 2023 moet de 
afbouw gereed zijn.

THE NEWTON
In The Newton komen 101 appartementen moderne en energiezuinige appartementen van circa 
46 tot 110 m2. Het worden vrije sector woningen. n de driehoekige plint van het gebouw, aan het 
toekomstige Hogelandplein, is ruimte voor een commerciële ruimte van 175 m2. The Newton wordt 
in 2023 opgeleverd

TRIPOLIS
Het monumentale Tripolis-complex aan de A10 wordt herontwikkeld. Inmiddels is bekend dat Uber 
hoofdhuurder wordt. Het hoofdkantoor van dit bedrijf zal zo’n 30.000 van de beschikbare 45.000 
vierkante meter beslaan. Naast kantoren en voorzieningen komen er later ook woningen. Eén van 
de huidige Tripolis-torens wordt in een volgende fase getransformeerd tot een woongebouw met 
sociale huurappartementen. Omdat Het Venster de torens afschermt van de A10, ontstaat een 
geluidsluw gebied dat zich goed leent voor wonen, maar ook voor sport en ontspanning. 
De (her)ontwikkeling van Het Venster en de renovatie van twee van de drie gebouwen van Tripolis 
en de ruimte eromheen is gestart op 17 februari 2020 en zal zo’n tweeënhalf jaar duren. 
De ontwikkeling van de derde (woon)toren volgt later.





Stay healthy with Rademakers & Kinsbergen 
Naast onze specialisatie voor esthetisch tandheelkunde, zijn wij op alle tandheelkundige fronten 
vertegenwoordigd door de beste specialisten. De tandarts draait al lang niet meer alleen om het 
vullen van een gaatje. Wist u dat een gezonde mond belangrijk is voor uw algehele gezondheid? 
 
Alles onder één dak
Wij werken met de meest geavanceerde apparatuur in onze hightech -en vooral gezellige prak-
tijk op de Zuidas. Met een eigen laboratorium onderscheiden wij ons van de rest. Samen met uw 
technieker die prachtige lach realiseren. Elk behandelplan is uniek en kan zelfs op de dag aangepast 
worden naar uw wensen.
 
In onze kliniek staat het team klaar voor uw:
n gratis intake n non prep porseleinen facings
n kronen en brugwerk  n reguliere controle
n mondhygiëne  n endodontologie
n implantologie n Invisalign 
n allernieuwste laser technieken 
 
Meer weten
Bezoek onze website www.rademakersenkinsbergen.nl 
 
Plan een gratis intake in of kom langs in onze praktijk voor meer informatie.
 
Lisette Rademakers  esthetisch tandarts 
Jessica Kinsbergen  tandtechnicus

George Gershwinlaan 422  •  1082 MT Amsterdam  •  Tel: +31 (0)20 640 12 11

info@rademakersenkinsbergen.nl  •  www.rademakersenkinsbergen.nl

Page 1DEF LOGO RADEMAKERS & KINSBERGEN     |      14 MAART 2017

 © 2017   All rights reserved daburo.nl, the Netherlands daßuro.
concept , creatie en conversie
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Cursus Blindtypen nu 
bij úw kind op school.

Vraag naar de mogelijkheden.

020 686 0523

 
Welkom bij Dynamo 
Meedoen aan leuke activiteiten in de buurt of heeft u 
zelf een idee? Kom dan langs bij Dynamo: 

 Menno Simons Noordhollandstraat 17B 
 Ernst 199 A.J. Ernststraat 199 
 Goudestein Landskroon 90 

 
www.dynamo-amsterdam.nl 
tel.     020 46 09 300 
Facebook Dynamo Buitenveldert 

Zakelijk en particulier bestellen
We hebben ons gespecialiseerd in het leveren van duurzame bloemen en  
planten voor de zakelijke en particuliere markt. Zo leveren wij onder andere 
aan hotels, restaurants, events en kantoren. Meer dan 50 procent van de  
bloemen en planten zijn duurzaam. 
 
Wist u dat?
Wij dagelijks met de beste verse producten werken? Wij boeketten en  
abonnementen leveren aan zowel de zakelijke als particuliere markt en wij de 
mooiste hotels in Amsterdam van kleurrijke groenoplossingen voorzien? Wij 
niet alleen bloemen leveren maar bijvoorbeeld ook groen- en mos wanden 
voor zowel op kantoor als bij u thuis in Groot Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, 
Hoofddorp, Amstelveen, Abcoude, Diemen, Badhoevedorp, Aalsmeer en 
Landsmeer. Maar ook door heel Nederland bloemen kunnen leveren?

Gustav Mahlerlaan 401-403
1082 MK Amsterdam
Tel. 020 - 330 75 71
www.seasonflowers.nl

Italiaanse delicatessen, wijnen & catering
WWW. FEDUZZI. NL    *    SCHELDESTRAAT 63 AMSTERDAM
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RESEARCH & DIAGNOSTIEK CENTRUM ADORE
Het Research & Diagnostiek Centrum ADORE (RDC ADORE) is onderdeel van Amsterdam UMC en 
bestaat uit kantoren en laboratoria. Dit hightech gebouw van zes verdiepingen hoog bevat tevens 
een cleanroom: een geconditioneerde omgeving met zeer hoge kwaliteitseisen ten behoeve van 
onderzoek naar kanker en neurologische aandoeningen. Het gebouw komt op de Zuidas achter het 
academische ziekenhuis. In het voorjaar van 2022 vonden voorbereidende werkzaamheden plaats 
voor de bouw. In september 2022 startte de bouw. De oplevering is naar verwachting eind 2024 en 
de ingebruikname in 2025.

STEPSTONE
Woningcorporatie de key gaat 216 startersappartementen realiseren, die in de toekomstige woon-
toren ‘stepstone’ komen. De sociale huurappartementen komen in een toren van 80 meter hoog 
en zijn specifiek bedoeld voor starters tot 28 jaar. Ze mogen er maximaal 5 jaar wonen, het is de 
bedoeling dat ze daarna doorstromen naar een andere woning. De appartementen variëren van 25 
m2 tot 60 m2. Het complex krijgt een dakterras met een sportveld, een groene binnentuin en een 
gemeenschappelijke huiskamer. Er komt een stalling voor fietsen en scooters maar er komen geen 
parkeerplaatsen voor auto‘s. Het gebouw krijgt lichte materialen en glas, veel balkons en verticaal 
groen langs de gevels. De bouw van Stepstone is op 1 april 2022 gestart. De oplevering moet 
plaatsvinden in 2024.

WOONBUURT RAVEL
In het gebied komen 1350 woningen, waarvan 40% uit sociale huur bestaat, 40% uit middel dure 
huur en 20% koopwoningen. Daarnaast is er aan de zijkanten van de buurt ruimte ingedeeld voor 
kantoren, verschillende commerciële, maatschappelijke voorzieningen, een school en horecagele-
genheden. Er komen twee wee ondergrondse parkeergarages die bereikbaar zijn via de Ravellaan en 
een plek waar auto’s kort kunnen stoppen. Het ontwikkelen van de buurt bestaat uit 4 bouwfases en 
begint in 2023. Elke fase duurt ongeveer 3 jaar.
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STADSDEEL ZUID
Stadsdeel Zuid bestaat uit een groot gebied met veel verschillen. Van het rustige en groene 
Buitenveldert, of de levendige Pijp, tot de indrukwekkende Zuidas. Het stadsdeel heeft meer dan 
146.000 inwoners en is daarmee het op één na grootste stadsdeel van Amsterdam. Het dagelijks 
bestuur maakt deel uit van het algemeen bestuur van Zuid en bestaat uit drie personen. De leden van 
het dagelijks bestuur zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Zij voeren 
taken en bevoegdheden uit namens het college.

Voor de periode 2022-2026 zijn de volgende leden benoemd:
n Bart Vink (D66, Voorzitter)
n Flora Breemer (PvdA)
n Rocco Piers (Groen Links)

Contact:
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam
e-mail: estuurssecretariaat.SDZ@amsterdam.nl

Woordvoerders stadsdeel Zuid: 
n Martin Schutrups, 06 - 3418 4651, m.schutrups@amsterdam.nl
n Niels Slotboom, 06 2824 9363, n.slotboom@amsterdam.nl

Stadsdeel Zuid heeft het hoogste gemiddelde besteedbare inkomen van Amsterdam, maar niet alle 
buurten in Zuid zijn even ‘rijk’: de verschillen tussen de buurten zijn groot. Zowel qua inkomen, als 
qua opleiding. Het opleidingsniveau van Stadsdeel Zuid is bovengemiddeld vergeleken met de rest 
van Amsterdam. Zeker 30,4% heeft een hbo-opleiding of hoger (18,4% in Amsterdam), 45,4% heeft 
een mbo-opleiding of lager, in verhouding tot 60,9 % in Amsterdam. En met een werkloosheids-
percentage van 5,6% heeft Stadsdeel Zuid, na Stadsdeel Centrum (5,2%), de laagste werkeloosheid. 

Contactgegevens Stadsdeel Zuid
Telefoon: 14 020
Vanuit het buitenland of via Skype: +31 20 624 1111
E-mail: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl
Internet: www.amsterdam.nl/contact/stadsloket-zuid
Postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam
Bezoekadres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
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AFVAL

Afvalpunten
Amsterdam heeft zes Afvalpunten. U kunt hier van maandag tot en met zaterdag van 
08.00 tot 17.00 uur gratis al uw afval kwijt. Het Afvalpunt op de Henk Sneevlietweg 22 
elke zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur open. De locaties van de Afvalpunten zijn:
n Seineweg 1(Nieuw-West)
n Toetsenbordweg 41 (Noord)
n Rozenburglaan 1 (Oost)
n Marie Baronlaan (Oost)
n Henk Sneevlietweg 22 (Nieuw-West)
n Meerkerkdreef 31 (Zuidoost)
n Scheidingsstation Weesp, Nijverheidslaan 1

Grofvuil laten ophalen
In Amsterdam Zuid moet u grofvuil eerst aanmelden voordat u het buiten plaatst. U kunt online 
een afspraak maken (www.amsterdam.nl/afval-en-hergebruik/grofafval) voor het ophalen van 
uw grofvuil. U kunt voor een afspraak ook bellen met 14 020 (maandag tot en met vrijdag van 
08.00 - 18.00 uur). 

De Kringloop haalt ook op
Zijn uw spullen nog geschikt voor hergebruik? De Kringloopwinkel kan uw spullen in veel 
gevallen gratis ophalen. Ze komen bij u thuis op een dag en tijdstip dat het u uitkomt. 
U kunt op www.kringloop-info.nl zoeken naar een kringloopwinkel bij U in de buurt.

In Weesp haalt de GAD het afval op, kijk voor meer informatie op www.gad.nl

GEMEENTEBELASTING

Contact met gemeente belastingen
Langskomen kan alléén op afspraak. Telefonisch contact Belastingen: 020 - 255 4800 (maandag t/m 
vrijdag van 8.00 - 18.00 uur). Voor algemene vragen, meldingen of klachten kunt u het mailformulier 
(www.formulieren.amsterdam.nl) gebruiken, mailen naar belastingen@amsterdam.nl of schrijven 
naar: Gemeente Amsterdam, afdeling Belastingen 
Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam
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BURGERZAKEN

Adreswijziging
Als u gaat verhuizen, moet u dit aan de gemeente doorgeven. U kunt dit online doen op de site van 
de gemeente. www.amsterdam.nl/burgerzaken/verhuizing-doorgeven. Hiervoor heeft u een DigiD 
nodig. U kunt uw verhuizing ook schriftelijk doorgeven. U heeft hiervoor een kopie van geldig 
identiteitsbewijs (een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs), met hierop de foto en 
handtekening. een kopie van het volledige huur- of koopcontract. Als u antikraak gaat wonen: 
een kopie van de gebruikersovereenkomst. Indien u bij iemand gaat inwonen: een toestemmings-
verklaring van de hoofdbewoner en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs. Met hierop de 
foto en handtekening. Vermeld ook uw oude adres in de brief. Stuur de brief naar de afdeling 
Dienstverlening – Verstrekkingen, Postbus 2214, 1000 CE Amsterdam. 

U kunt uw nieuwe adres al aan de gemeente doorgeven voordat u echt verhuist. Dit kan 4 weken van 
tevoren. Het voordeel is dat andere instanties dan op tijd op de hoogte van uw verhuizing zijn. 
U kunt uw verhuizing ook doorgeven als u al verhuisd bent. Dit kan tot 5 dagen na uw verhuizing. 
Als u uw verhuizing te laat doorgeeft, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, 
studiefinanciering of uw parkeervergunning. Verhuist u naar een andere gemeente? Geef uw 
verhuizing dan daar door. De gemeente Amsterdam schrijft u uit.

Emigratie
Als u voor langere tijd naar het buitenland vertrekt moet u dat doorgeven aan de gemeente. Dit 
geldt als u de komende twaalf maanden acht maanden of langer in het buitenland verblijft. Het hoeft 
geen aaneengesloten periode te zijn. U wordt dan uitgeschreven van uw adres. Als u korter dan acht 
maanden naar het buitenland gaat, hoeft u dat niet te melden.

Geboorteaangifte
Bij de geboorte van een kind moet u aangifte doen bij de gemeente waar het kind is geboren. De 
gemeente maakt een geboorteakte op die in het geboorteregister wordt opgenomen. De akte is een 
bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de Basisregistratie personen (BRP).
De geboorteaangifte moet u doen binnen 3 dagen na de dag van geboorte. Als een van deze drie 
dagen in het weekend of op een algemeen erkende feestdag valt, dan wordt deze termijn verlengd 
tot de eerstvolgende werkdag. 
Neem bij de aangifte het volgende mee:
n een geldig identiteitsbewijs;
n het trouwboekje/partnerschapsboekje indien van toepassing;
n een afschrift van de erkenningsakte indien van toepassing;
n een bewijs van eerder gedane naamskeuze indien van toepassing.
U mag aangifte van geboorte doen als u de vader of moeder bent van het kind, u bij de geboorte 
aanwezig was of als het kind in uw woning geboren is.
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Naam wijzigen
Een aanvraag tot het wijzigen van een achternaam moet u indienen bij Justis. Justis beslist namens 
de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd. Voor een voornaams-
wijziging kunt u niet terecht bij Justis. Verzoeken voor het wijzigen van een voornaam moeten 
worden ingediend bij de rechter. Neem voor meer informatie contact op met een rechtbank bij u in 
de buurt.

Tarieven
n Naamswijziging meerderjarig persoon € 835,-
n Naamswijziging 1 of 2 minderjarige kinderen € 835,-
n Naamswijziging 3 of meer minderjarige kinderen € 1.670,-
Let op! U moet de bovenstaande kosten voor de behandeling van uw aanvraag áltijd betalen. 
Ongeacht of de uiteindelijke beslissing van Justis positief of negatief is. Als u uw aanvraag intrekt 
worden de kosten niet terugbetaald.

Voorwaarden
De voorwaarden om een achternaam te wijzigen, zijn vastgelegd in het Besluit geslachtsnaam-
wijziging (www.wetten.overheid.nl). De regels voor het wijzigen van de achternaam van een 
meerderjarige en een minderjarige verschillen van elkaar.

Aanvraagprocedure
Wilt u uw achternaam wijzigen? Lees dan eerst de informatie in de Brochure Achternaamswijziging 
(www.justis.nl) goed door. Naamswijziging is namelijk alleen mogelijk in een beperkt aantal gevallen. 
Staat uw situatie niet in deze brochure? Dan is naamswijziging niet mogelijk. Komt u wel in 
aanmerking voor achternaamswijziging? Dan kunt u de aanvraag starten. 

U hebt een nieuw identiteitsdocument nodig als uw achternaam is gewijzigd. Een nieuw paspoort, 
rijbewijs etc. kunt u aanvragen vanaf het moment dat uw naamswijziging is verwerkt in de 
Basisregistratie Personen (BRP). Na de naamswijziging zijn uw oude identiteitsbewijzen niet meer 
geldig.

Rijbewijs aanvragen of verlengen
Beginnersrijbewijs
Wanneer je je eerste rijbewijs hebt gehaald, ben je een beginnende bestuurder. Het maakt niet uit 
hoe oud je bent. Of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt. Als je autorijbewijs je eerste rijbewijs 
is, ben je 5 jaar beginnend bestuurder.

Heb je op je 16e of 17e eerst het rijbewijs AM (bromfiets/brommobiel) of T (trekker) gehaald, dan ben 
je voor 7 jaar beginnend bestuurder. Haal je op 17-jarige leeftijd ook het B-rijbewijs, dan ben je 5 jaar 
beginnend bestuurder. Dit gaat in vanaf het moment dat het rijbewijs B is afgegeven.



18          Wijkgids Zuidas 2023

Haal je vóór je 18e als eerste rijbewijs AM of T en op of ná je 18e het rijbewijs B, dan blijf je 7 jaar 
beginnend bestuurder. Dit geldt vanaf het moment waarop het rijbewijs AM of T is afgegeven.

Beginnende bestuurders krijgen een beginnersrijbewijs. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een 
strafpuntensysteem voor zware overtredingen in het verkeer. Op de website www.rijksoverheid.nl 
vind je meer informatie over het beginnersrijbewijs. Dat geldt voor alle bestuurders. Het beginnersrij-
bewijs is bedoeld om het aantal ongevallen te verminderen.

Rijlessen vanaf 16,5 jaar
Het rijbewijs kun je halen vanaf 17-jarige leeftijd, maar je hoeft niet tot je 17e verjaardag te wachten 
om te beginnen met rijlessen. Volgens de regels mag je al rijles nemen vanaf 16,5 jaar, net als het 
doen van een tussentijdse toets. En je theorie-examen kun je zelfs al halen vanaf 16 jaar. Als je 17 jaar 
oud bent, dan mag je rijexamen doen. Als je slaagt, kun je het rijbewijs aanvragen bij de gemeente. 
Je rijdt dan tot je 18e altijd met een coach naast je, deze moet op je begeleiderspas staan. Op de pas 
kunnen maximaal vijf coaches worden vermeld. Die moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. 
Kijk voor de voorwaarden op de website van de RDW. 

Puntenrijbewijs 
Voor alle bestuurders geldt het puntenrijbewijs. Hiermee krijgt u strafpunten voor rijden onder 
invloed. Daarnaast krijgt iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt een beginnersrijbewijs. 
Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een extra element: een strafpuntensysteem voor zware 
verkeersovertredingen. 

Rijbewijs verlengen bij Stadsloket
Als u uw rijbewijs verlengt, dan krijgt u een heel nieuw rijbewijs. Uw oude rijbewijs moet u inleveren 
als u het nieuwe komt ophalen. U kunt een afspraak maken bij één de 7 Stadsloketten. In sommige 
gevallen moet u eerst een Gezondheidsverklaring kopen en invullen voordat u uw rijbewijs kunt 
vernieuwen. Bijvoorbeeld als u ouder bent dan 75 jaar. 

Uw rijbewijs is na 5 werkdagen klaar. Doet u de aanvraag op maandag, dan ligt het rijbewijs de week 
erna op maandag klaar. In vakantieperiodes of door onvoorziene omstandigheden kan het langer 
duren. Als u wilt, krijgt u een sms zodra u het rijbewijs kunt ophalen. Bij een spoedaanvraag kunt u 
uw rijbewijs in principe de volgende werkdag na 10.00 uur ophalen (als u de aanvraag vóór 14.00 uur 
hebt gedaan). Dit tijdstip kan per Stadsloket verschillen. Bij de aanvraag krijgt u te horen hoe laat uw 
rijbewijs klaar ligt. In uitzonderlijke gevallen kan een spoedaanvraag 2 werkdagen duren.

Rijbewijs online verlengen
n U kunt uw rijbewijs online verlengen via de RDW. De voorwaarden zijn:
n U woont in Amsterdam en staat hier ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
n U hebt een geldig Nederlands rijbewijs.
n U wilt uw huidige rijbewijs verlengen of u wilt een extra categorie op uw rijbewijs.
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n U hebt een iPhone 7 (en nieuwer).
n U hebt een mobiele telefoon met NFC-chip en met Android, versie 6.0 of hoger.
n U hebt de DigiD app. Met de app moet u eenmalig een controle uitvoeren op uw paspoort, 
 rijbewijs of ID-kaart. 

U dient de volgende stappen te volgen:
n U moet een pasfoto laten maken bij een fotograaf die erkend is door de RDW. Neem uw huidige 
 rijbewijs mee. Bij de fotograaf zet u uw handtekening. Deze handtekening komt op uw nieuwe 
 rijbewijs. De fotograaf verstuurt uw pasfoto en handtekening digitaal en beveiligd naar de RDW. 

Binnen een paar minuten krijgt u een e-mail van de RDW. Daarin staat of u uw rijbewijs online kunt 
verlengen of niet.

n Ga naar www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs en vraag uw rijbewijs aan. U logt in met de DigiD 
app. U kunt zelf kiezen bij welk Stadsloket u uw rijbewijs wilt ophalen. U betaalt met iDeal. Na 4 
werkdagen kunt u uw rijbewijs ophalen bij het Stadsloket. U moet hiervoor een afspraak maken.

Eisen rijgeschiktheid en medische keuring rijbewijs
Om te mogen rijden, moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Soms moet u een formulier 
invullen met vragen over de gezondheid. Op basis daarvan bekijkt het CBR of u rijgeschikt bent. 
Zo nodig krijgt u een aanvullende medische keuring. U blijft altijd zelf verantwoordelijk om te 
voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer. De Gezondheidsverklaring kost € 41,50.

Wanneer beoordeling door het CBR?
Het CBR houdt in de gaten of bestuurders fit genoeg zijn om te rijden. Het CBR kan uw 
rijgeschiktheid moeten beoordelen:
n Doet u rijexamen? Dan moet u eerst een Eigen verklaring invullen. Als u één of meer vragen met 

‘ja’ heeft beantwoord, wordt uw rijgeschiktheid onderzocht.
n Bent u 70 jaar of ouder? En verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Om uw rijbewijs 

te verlengen, moet u een arts laten beoordelen of u gezond genoeg bent om auto te rijden. Op 
hogere leeftijd is de kans op lichamelijke problemen groter. En die problemen kunnen invloed 
hebben op het rijden.

n Bestuurt u een vrachtauto (rijbewijs C) of bus (rijbewijs D)? Dan is de kans groot dat u veel uren 
op de weg zit. Ook zijn deze voertuigen groot en zwaar. Er is daarom een groter risico voor de 
verkeersveiligheid. Daarom wordt u gekeurd als u uw rijbewijs verlengt. Ook nieuwe bestuurders 
worden bij de eerste aanvraag gekeurd. De keuringsarts is door het CBR aangewezen.

n Twijfelt u over uw rijgeschiktheid? Vraag het CBR dan om een beoordeling. Dan weet u zeker of u 
wel of niet veilig de weg op kunt. Het CBR beslist dan of uw rijbewijs nog geldig is.

n Op de website van het CBR vindt u meer informatie over de procedure bij het CBR. Het CBR brengt 
kosten in rekening. Ook zijn kosten verbonden aan een eventueel bezoek aan een (huis)arts of 
medisch specialist. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de tarieven.
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Bromfietsrijbewijs aanvragen
Voor een bromfiets, snorfiets of brommobiel hebt u een rijbewijs nodig met categorie AM. Een 
bromfietsrijbewijs moet u persoonlijk aanvragen bij een Stadsloket naar keuze. U kunt de aanvraag 
alleen zelf doen. Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om een bromfietsrijbewijs voor u aan 
te vragen.

Voorwaarden
n U dient in Amsterdam ingeschreven staan om hier een rijbewijs te kunnen aanvragen.
n U moet minimaal zestien jaar oud zijn.
n U dienst minstens 185 dagen in Nederland ingeschreven staan.
n Als u nog geen Nederlands auto- of motorrijbewijs hebt, moet u geslaagd zijn 
 voor het praktijkexamen bromfiets.

Medische keuring niet nodig
Voor een bromfietsrijbewijs hebt u geen Verklaring van (medische) geschiktheid van het CBR nodig.

Kosten Rijbewijs auto + brommer 
Aanvragen / verlengen Rijbewijs € 44,65 
Spoedprocedure aanvraag € 34,10 extra
 
Rijbewijs kwijt/ gestolen
Als u door diefstal uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijtraakt, kunt u bij een Stadsloket naar 
keuze een nieuw document aanvragen. Bij het Stadsloket legt u een zogeheten ‘eigen verklaring’ af. 
Daarna kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen.

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)
Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u bij de gemeente 
Amsterdam staat ingeschreven als inwoner.

Online aanvragen
U kunt met uw DigiD het Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen: 
www.amsterdam.nl/burgerzaken/akten-uittreksels/uittreksel-brp

Aanvraag per post 
Stuur een brief naar de afdeling Dienstverlening - verstrekkingen & Verificatie, Postbus 2214, 1000 CE, 
Amsterdam. Vermeld in de brief waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Onderteken de brief en doe er 
een kopie bij van een geldig identiteitsbewijs van uzelf, bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs. U krijgt geen ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Het uittreksel wordt na ongeveer 
drie weken opgestuurd. De postbezorging kan daarna twee dagen duren.
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Kosten
Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) kost €21,70 (tarief 2022). Het uittreksel is gratis 
als u het nodig hebt voor een pensioenfonds. Hiervoor moet u de brief van het pensioenfonds bij 
uw aanvraag laten zien of meesturen (kopie of scan). Het uittreksel is ook gratis als u een toevoeging 
hebt van de Raad voor Rechtsbijstand.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
Een Verklaring omtrent het gedrag kunt u nodig hebben voor een nieuwe baan, een visum of 
emigratie. Een werkgever kan om een VOG vragen voordat u wordt aangenomen. Een VOG is 
verplicht voor bijvoorbeeld onderwijzers, medewerkers kinderopvang en taxichauffeurs. Uit een 
VOG blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor de taak of functie die u nu gaat 
uitvoeren.

Aanvragen bij het stadsloket
Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) moet u aanvragen in de gemeente waar u woont. 
In Amsterdam gaat u hiervoor naar een Stadsloket. Online een VOG aanvragen kan alleen als 
de organisatie die de VOG van u wil hebben dit mogelijk maakt.

Twee versies
Er zijn twee versies: een VOG voor natuurlijke personen en een VOG voor rechtspersonen. 
Als individuele werknemer hebt u een VOG nodig voor natuurlijke personen. Met een VOG voor 
rechtspersonen kunnen bedrijven of stichtingen hun integriteit aantonen. Bijvoorbeeld voor het 
afsluiten van een contract of om lid te worden van een brancheorganisatie.

Online aanvragen
U kunt online een VOG aanvragen als de organisatie die de VOG van u wil hebben, die mogelijkheid 
aanbiedt. De organisatie die om de VOG vraagt, zet een aanvraag voor u klaar op de website van 
Dienst Justis. U krijgt een e-mail van Dienst Justis. Via een link in de mail kunt u de aanvraag afronden.
Na ontvangst van de betaling neemt Dienst Justis de aanvraag in behandeling. U krijgt schriftelijk 
bericht over uw VOG. De levertijd is even lang als bij een aanvraag aan de balie.
Om de aanvraag te kunnen klaarzetten heeft uw werkgever eHerkenning nodig.

Kosten 
Een VOG kost € 41,35. Een online aanvraag is goedkoper, die kost € 33,85 (tarieven 2023). 
U kunt gratis een VOG krijgen als u vrijwilliger bent en met minderjarigen gaat werken. 
De organisatie waarvoor u werkt moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen en 
de aanvraag moet via internet bij Dienst Justis worden gedaan. 
Kijk op www.justis.nl voor meer informatie.



You’re welcome at these locations

Huis van de Wijk Buitenveldert 
Arent Janszoon Ernststraat 112 

Huis van de Wijk Lydia
Roelof Hartplein 2A 

Huis van de Wijk Olympus
Olympiaweg 29

Or look at vca.nu/english for more possibilities
+31 6 371 994 50 / +31 20 530 12 20

Choose from over 1,500 fun volunteer jobs 
in the city. We are happy to help you find 
something that matches your talents, wishes 
and agenda. Search online or make an 
appointment to get help finding the perfect 
volunteer job.

Een authentieke makelaar en taxateur in Amsterdam

De Graaf makelaars & taxateurs in onroerend goed is een traditioneel 
NVM makelaars kantoor gespecialiseerd in het verkopen, aankopenen taxeren 

van onroerend goed in de regio van Groot Amsterdam.

020 - 419 18 19
www.degraafmakelaardij.nl
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Verblijfsvergunning in Nederland
Veel expats die in Nederland (langer dan 90 dagen) willen wonen en werken, moeten een verblijfs-
vergunning aanvragen. Het type aanvraag dat u moet indienen, hangt af van uw nationaliteit en van 
uw reden om naar Nederland te verhuizen, zoals familie, studies, werk of andere doeleinden.
 
Doel van het verblijf in Nederland
De belangrijkste doelen voor het aanvragen van verblijf in Nederland zijn onder meer:
n Als echtgenoot, (ongehuwd) partner of familielid.
n Als werknemer of als zelfstandige.
n Als kennismigrant of wetenschappelijk onderzoeker.
n Als student aan een universiteit of instelling voor hoger onderwijs.
n Als een student op een middelbare of beroepsopleiding.
n Als afgestudeerde in een oriëntatiejaar.
n Als onderdeel van een uitwisselings- of werkvakantieprogramma.
n Als een au pair.
n Als een buitenlandse belegger.
n Als ondernemer op een startup visum.
n Als vluchteling of asielzoeker.
Raadpleeg de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om erachter te komen welk doel het beste 
bij uw situatie past .
 
Heb ik een verblijfsvergunning nodig in Nederland? 
Of u een Nederlandse verblijfsvergunning nodig heeft, hangt af van uw nationaliteit en de 
hoeveelheid tijd die u in Nederland doorbrengt.

EU-, EER- en Zwitserse burgers
Burgers van EU/EER-landen en Zwitserland hebben geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland 
te wonen en te werken, in overeenstemming met het EG-Verdrag. Expats uit deze landen hoeven zich 
niet bij de IND aan te melden. Als ze echter langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten 
ze zich registreren bij hun lokale gemeente (gemeente).
 
Familieleden van Europese burgers
Op grond van de EU-wetgeving kunnen familieleden van EU/EER en Zwitserse staatsburgers die in 
Nederland wonen zich bij hen aansluiten, ook als ze geen Europees staatsburgerschap hebben. 
Dit omvat echtgenoten en (ongehuwde) partners. In dergelijke situaties kunnen de gezinsleden een 
verificatie tegen EU-wetgeving aanvragen om een certificaat van rechtmatig verblijf te vragen - 
als ze voldoen aan de vereisten van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) voor onderdanen van 
derde landen. Het is belangrijk op te merken dat deze optie niet van toepassing is op gezinsleden van 
Nederlanders, tenzij de Nederlander in een ander EU-land heeft gewoond.
 



Al 25 jaar hèt adres voor uw kunstgebit of klikgebit (op implantaten)

Snelle reparatieservice - Behandeling na telefonische afspraak
Parkeren voor de praktijk

 T. Broekman-Teggelaar  
tandarts

E. Broekman
tandtechnicus

Bernissestraat 12A - 1079 ZW - Amsterdam (parallel aan Maasstraat)
(voorheen Rijnstraat)

www.tandartsrivierenbuurt.nl
Tel. 020 - 642 72 55

tandartsen  •  mondhygiënistes  •  tandtechnici

• mondhygiëne • bleken van tanden • gebitsbeschermer • kronen of bruggen? 
Happen hoeft niet meer: wij scannen! • frames en plaatjes 

• Gebitsprotheses

www.tandartsrivierenbuurt.nl
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Kort verblijf: Nederlandse verblijfsvergunning niet nodig
Een verblijfsvergunning en visum voor kort verblijf zijn niet verplicht als u minder dan 90 dagen in 
Nederland verblijft en uw staatsburgerschap een visumvrije overeenkomst met Nederland heeft. 

Langere verblijven: Nederlandse verblijfsvergunning vereist
Als u van plan bent langer dan 90 dagen in Nederland te verblijven, moet u een verblijfsvergunning 
aanvragen. Afhankelijk van de omstandigheden en de nationaliteit kunnen sommige internationals 
een verblijfsvergunning rechtstreeks bij de IND aanvragen nadat ze in Nederland zijn aangekomen. 
Anderen zullen een verblijfsvergunning en een voorlopige verblijfsvergunning (MVV) moeten 
aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in hun land van verblijf voordat zij naar 
Nederland reizen.
 
De MVV-vergunning voor voorlopig verblijf
Sommige internationals moeten ook een MMV-vergunning aanvragen als ze een Nederlandse 
verblijfsvergunning aanvragen. De MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf ) is een voorlopige 
verblijfsvergunning waarmee je Nederland als potentiële inwoner kunt binnenkomen in plaats 
van als toerist. De MVV is geen officiële verblijfsvergunning.
U of uw sponsor kan de MVV en de verblijfsvergunning tegelijkertijd aanvragen voordat u op reis 
gaat. Dit staat bekend als de TEV-procedure (procedure voor binnenkomst en verblijf ).

Heb ik een MVV nodig?
U hoeft geen MVV aan te vragen als een van de volgende situaties van toepassing is:
n U hebt momenteel een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.
n U bent een staatsburger uit Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Zuid-Korea, Canada, 
 de VS, Monaco of Vaticaanstad.
n U bent een burger uit een EU / EER-land of uit Zwitserland.
n Je bent een familielid of een (bewezen) partner van een burger van een EU / EER-land of 
 uit Zwitserland, zelfs als - y ou bezit zijn van een andere nationaliteit.
n U hebt momenteel een permanente verblijfsvergunning van een ander EU-land als 
 “langdurig ingezetene-EC CE”.
n U of een familielid heeft 18 maanden lang een Europese blauwe kaart in een ander EU-land gehad.
n Uw situatie past in andere specifieke omstandigheden waarvoor geen MVV vereist is zoals 
 geschetst door de IND.
n Sponsoring voor een Nederlandse verblijfsvergunning
n Sponsoring is vereist voor de meeste soorten Nederlandse verblijfsvergunningen. Voor sommige 

vormen van verblijfsvergunning zijn geen sponsors nodig, zoals het oriëntatiejaar voor 
 afgestudeerden of sommige vakantieprogramma’s.
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De IND en Nederlandse verblijfsvergunningen
Alle Nederlandse aanvragen voor een verblijfsvergunning worden verwerkt door de IND (Nederlands 
departement Immigratie en Naturalisatie). In Nederland ingediende aanvragen kunnen rechtstreeks 
bij de IND worden ingediend. Aanvragen vanuit het buitenland kunnen worden ingediend bij de 
Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont, of bij de IND door uw sponsor die 
al in Nederland is.
 
Vereisten voor een verblijfsvergunning in Nederland
De vereisten voor een verblijfsvergunning in Nederland lopen sterk uiteen, afhankelijk van je reden 
voor aanmelding en van het aanvraagformulier dat je indient. De toepassingsvereisten voor een 
kennismigrant die naar Nederland komt, verschillen bijvoorbeeld heel erg van de toepassingseisen 
van een familielid. Om erachter te komen welke eisen van toepassing zijn op uw specifieke 
omstandigheden, kunt u de IND raadplegen. Vereisten worden ook vermeld op 
IND-aanvraagformulieren.
 
Hoe een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen zonder MVV
Als u bent vrijgesteld van de MVV, kan uw sponsor namens u een verblijfsvergunning aanvragen 
terwijl u nog in het buitenland bent, met vermelding van uw verwachte aankomstdatum. Zodra de
IND heeft laten weten een verblijfsvergunning af te geven, kunt u naar Nederland komen. Dan weet 
u zeker u niet voor niets naar Nederland reist. Uw sponsor kan ook een aanvraag indienen terwijl u al 
in Nederland bent . Alleen is dan nog niet zeker of u een verblijfsvergunning krijgt. Ook kan het lastig 
zijn om alle benodigde documenten in Nederland te krijgen. Als de aanvraag wordt ingewilligd, krijgt 
uw sponsor bericht wanneer de werknemer zijn verblijfsvergunning kan ophalen. 

Hoe een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen bij een MVV (TEV-procedure)
Als u gelijktijdig een MVV en een verblijfsvergunning aanvraagt, kunt u de TEV-procedure volgen 
voordat u naar Nederland komt. Als u een sponsor in Nederland heeft, kunnen zij namens u het 
aanvraagproces starten. U kunt ook de TEV-procedure starten bij de Nederlandse ambassade of het 
consulaat of in het land waar u woont. 

Nederlandse verblijfsvergunning aanvraagformulieren
U vindt digitale versies van de meeste vergunningsaanvraagformulieren via de IND. Je kunt ook 
formulieren van IND Desks ophalen (op afspraak). Het is sterk aan te raden om vooraf contact op te 
nemen met de IND en met hen te overleggen over de vereisten voor uw aanvraag. Voor sommige 
vergunningen kan alleen een sponsor de aanvraag indienen. Ook als u een onjuist formulier indient 
of een MVV aanvraagt, maar dit niet kunt aanvragen, kan dit van invloed zijn op uw vermogen om in 
Nederland te blijven.
 
Ondersteunende documentatie voor een verblijfsvergunning in Nederland
Om uw aanvraag voor een verblijfsvergunning te ondersteunen, moet u documenten, zoals een 
geboorteakte, verzamelen om in te dienen bij uw aanvraag. Welke documenten u moet verstrekken, 
hangt af van het aanvraagformulier dat u indient. Elk formulier bevat de benodigde documenten. 
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Officiële buitenlandse documenten moeten worden gelegaliseerd of een apostillestempel krijgen,
afhankelijk van de relevante autoriteiten in het land van uitgifte. Documenten moeten in het 
Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Andere talen moeten door een beëdigd vertaler in Nederland 
worden vertaald.
 
Nederlandse verblijfsvergunningen en aanvraagkosten
Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een Nederlandse verblijfsvergunning of MVV. 
De hoeveelheid hangt af van het type toepassing. U kunt de prijzen bekijken op de IND-aanmeldings-
Kostenpagina (https://ind.nl/Paginas/Kosten.aspx). 
 
Beslistermijn van de IND
Na het indienen van uw formulier en het betalen van de vergoeding, beoordeelt de IND uw aanvraag. 
De beslistermijn kan variëren, aangezien het de IND wettelijk is toegestaan maximaal 90 dagen in 
beslag te nemen om tot een beslissing over uw aanvraag te komen.
 
Contact opnemen met de IND over uw aanvraag
Wilt u de status van uw aanvraag weten? Dan kunt u bellen: 088 - 0430 430 (normale telefoonkosten 
zijn van toepassing) tussen 9:00 en 17:00 uur, van maandag tot vrijdag. Vanuit het buitenland is het 
nummer: +31 88 043 04 30. Vergeet niet om uw V-nummer (bestandsnummer) bij de hand te hebben 
en dat de IND-telefoonlijn soms lange wachttijden kent. Elke aanvraag heeft een wettelijke of 
redelijke beslistermijn. De IND kan deze hele termijn gebruiken voor de behandeling van uw 
aanvraag. Is de beslistermijn van uw aanvraag nog niet verlopen? Dan is uw aanvraag nog in 
behandeling. De IND kan u dan geen nadere informatie geven. te bellen op 088 - 043 04 30 (normale 
telefoonkosten zijn van toepassing) tussen 9:00 en 17:00 uur, van maandag tot vrijdag. Vanuit het 
buitenland is het nummer: +31 88 043 04 30. Vergeet niet om uw V-nummer (bestandsnummer) bij 
de hand te hebben en dat de IND-telefoonlijn soms lange wachttijden kent.
 
Hoe u uw verblijfsvergunning kunt innen
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u of uw sponsor een bevestigingsbrief.
 
Applicaties zonder MVV
Als u al in Nederland bent, kunt u uw verblijfsvergunning ophalen bij een IND-loket. Bij deze 
afspraak verzamelt de IND ook uw biometrische gegevens, zoals uw vingerafdrukken, 
handtekening en pasfoto.
 
Toepassingen met TEV-procedure
Als u de TEV-procedure volgt en zich buiten Nederland bevindt, kunt u uw MVV afhalen bij de 
Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Als u eenmaal in Nederland 
aankomt, heeft u twee weken om uw verblijfsdocument op te halen bij een IND-loket (ND-loket 
Amsterdam, Pieter Calandlaan 1, 1065 KH). Kennismigranten kunnen ook hun verblijfsvergunning 
ophalen bij IN Amsterdam (voorheen expatcentrum) World Trade Center, I-Tower, Strawinskylaan 
1767, 1077 XX . Telefoonnummer: +31 (0)20 254 79 99. Alleen op afspraak.
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Verwerping van een Nederlandse verblijfsvergunningaanvraag
Als uw aanvraag wordt afgewezen, stuurt de IND een brief met de redenen waarom zij geen 
verblijfsvergunning of MVV heeft afgegeven. De brief zal ook uitleggen of en hoe u een bezwaar 
kunt indienen.
 
Verblijfsvergunning onbepaalde tijd (na vijf jaar)
Als u definitief in Nederland wilt blijven wonen, kunt u een verblijfsvergunning aanvragen voor 
onbepaalde tijd. Wanneer u in Nederland een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvraagt, 
dan kijkt de IND of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene. 
Als u al een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebt, dan kunt u ook een vergunning voor 
EU-langdurig ingezetene aanvragen. Met een verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene 
kunt u makkelijker een verblijfsvergunning aanvragen in één van de andere EU-landen die ook dit 
type vergunning hebben. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen die dat land heeft voor het 
verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Voorwaarden: 
n U woont vijf jaar of langer in Nederland met een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt niet als u 

onder een uitzonderingscategorie valt. De IND kijkt naar de vijf jaar voorafgaand aan het moment 
dat u de aanvraag indient. Alleen de jaren vanaf het moment dat u acht jaar oud werd tellen mee. 
U kunt dus pas een verblijfsvergunning onbepaalde tijd aanvragen als u dertien jaar bent gewor-
den en vanaf uw achtste in Nederland hebt gewoond met een geldige verblijfsvergunning.

n U hebt aaneengesloten verblijf gehad in Nederland in de vijf jaar voorgaand aan indiening van de 
aanvraag. Dit betekent dat u in die vijf jaar niet zes of meer achtereenvolgende maanden, of in drie 
jaar achter elkaar vier of meer achtereenvolgende maanden, buiten Nederland hebt verbleven.

n Op het moment dat u de aanvraag indient hebt u een geldige verblijfsvergunning. Dit moet een 
vergunning zijn voor een niet-tijdelijk doel.

n U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente). U hoeft 
dit niet zelf aan te tonen. De IND controleert of u aan deze voorwaarde voldoet.

n U hebt een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.
n U hebt het inburgeringsdiploma gehaald. Hiermee laat u zien dat u voldoende Nederlands kunt 

lezen, schrijven, spreken en verstaan. Soms hoeft u geen inburgeringsexamen te doen.
Indien U meerderjarig bent, in Nederland geboren of bent u voordat u drie jaar werd in Nederland 
komen wonen, en hebt u sinds die tijd altijd in Nederland gewoond? Uw aanvraag wordt alleen afge-
wezen op grond van openbare orde of nationale veiligheid.

Kosten
Deze aanvraag kost € 207,00, voor minderjarigen kost de aanvraag € 69,00.
 
STEMMEN VOOR EXPATS
Nederlanders vanaf 18 jaar mogen stemmen bij verkiezingen, maar hoe zit dat met expats? Mensen 
zonder de Nederlandse nationaliteit die minimaal vijf jaar in Nederland wonen en in het bezit zijn van 
een verblijfsvergunning, mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Voor mensen met een 
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paspoort uit een van de lidstaten van de Europese Unie geldt deze vijf jaar-regel niet; zij mogen direct 
na hun verhuizing naar Nederland al stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

SOCIAAL LOKET 

Het Sociaal Loket helpt u met:
n U weet niet waar u hulp, advies of informatie kunt krijgen
n U hebt gezondheidsklachten of een beperking
n U zorgt voor een ziek familielid
n U hebt persoonlijke of financiële problemen
n U wilt weten welke activiteiten er voor u interessant zijn
n U voelt zich eenzaam voelt of staat er alleen voor
Naast het Sociaal Loket kunt u ook naar het buurtteam bij u in de buurt. Zij geven informatie en 
advies. Daarnaast werken er bij het buurtteam hulpverleners die u voor kortere of langere tijd kunnen 
begeleiden. Als u meerdere problemen hebt adviseren wij u naar het buurtteam bij u in de buurt te 
gaan. De hulp van de buurtteams is gratis.

BUURTTEAMS ZUID
n Buurtteam Buitenveldert
 Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP
 020 2359 120
n Buurtteam De Pijp
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT
 020 2359 120
n Buurtteam Oud-Zuid
 Vaartstraat 82, 1075 RS
 020 2359 120
n Buurtteam Rivierenbuurt
 Lekstraat 13A, 1079 EK
 020 2359 120
www.buurtteamamsterdam.nl

Aanvragen bij het Sociaal Loket
Voor het aanvragen van onderstaande zaken kunt u alleen bij het Sociaal Loket terecht:
n aanpassingen in de woning
n vervoersvoorzieningen of hulpmiddelen zoals een rolstoel
n aanvullend openbaar vervoer (AOV)
n briefadres
n urgentieverklaring
n bijstandsuitkering
Voor informatie belt u op werkdagen tussen met 020 - 255 2916.
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Locaties sociaal loket:

Noord: 
n Stadsloket Noord, Buikslotermeerplein 2000
 maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur, op afspraak
n Hoofdkantoor Doras, Hagedoornplein 1c
 dinsdag en woensdag 09.00-12.00 uur, inloop
n Gezondheidscentrum Waterlandplein, Beverwijkstraat 9d
 woensdag en vrijdag 13.30-16.30 uur, inloop
n Wijkcentrum Kadoelerbreek, Banne Buikslootlaan 135
 vrijdag 09.00-12.00 uur, inloop
n Huis van de Wijk De Evenaar, Kometensingel 189
 donderdagmiddag van 13.30-16.30 uur, inloop

Nieuw-West:
n Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000
 maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur, op afspraak
n Honingraat, Slotermeerlaan 103 hs
 woensdagmiddag spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur

Zuidoost:
n Stadsloket Zuidoost, Anton de Komplein 150
 maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur, op afspraak
n Gezondheidscentrum Holendrecht, Niftrikhof 20
 maandag en woensdag 13.30-16.30 uur , inloop
n Gezondheidscentrum Venserpolder, Drostenburg 5A
 maandag 13.30-16.30 uur en vrijdag 09.00-12.00 uur, inloop
n Gezondheidscentrum Klein Gooioord, Bijlmerdreef 1001a
 dinsdag en donderdag 13.30-16.30 uur, inloop

West:
n Stadsloket West, Bos en Lommerplein 250
 maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur, op afspraak
n De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119
 dinsdag, donderdag en vrijdag 09.00-12.00 uur, inloop
n Buurtcentrum De Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2
 maandag 13.30-16.30 uur, inloop
n De Klinker, Borgerstraat 45
 dinsdag en donderdag 13.30-16.30 uur, inloop
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Oost:
n Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2
 maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur, op afspraak
n Het Parkhuis, Anfieldroad 110
 maandag 13.00-16.00 uur en woensdag 10.00-13.00 uur, inloop
n Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727
 maandag en donderdag 13.30-16.30 uur, inloop
n Wijkservicepunt Flevopoort, Kramatplantsoen 101-h
 woensdag 13.30-16.30 uur en vrijdag 09.00-12.00 uur, inloop

Zuid:
n Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923
 maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur, op afspraak
n Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112
 dinsdag en donderdag 13.30-16.30 uur, inloop
n Huis van de Wijk De Pijp, 2e Van der Helststraat 66
 dinsdag 09.00-12.00 uur en woensdag 13.30-16.30 uur, inloop
n Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10
 maandag en woensdag 09.00-12.00 uur, inloop

Centrum:
n Stadsloket Centrum, Amstel 1, ingang Amstelzijde
 maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur, op afspraak
n Ontmoetingscentrum De Keyzer, Czaar Peterstraat 12
 dinsdag 13.30-16.30 uur, donderdag 09.00-12.00 uur en vrijdag 13.30-16.00 uur, inloop



Zeg tegen elke inbreker nee met een anti- inbraaksysteem van HB

IJweg 505 I, 2143 CL Boesingheliede  •  Telefoon: 020 - 659 55 58 
www.hbalarmsystemen.nl  •  info@hbalarmsystemen.nl

De enige echte ambachtelijke Juwelier - Horloger - Goudsmid van Buitenveldert
www.juweliersietzewagenmakers.nl

A.J. Ernststraat 731 Tel: 020 - 644 10 61
Juwelier               Horloger               Goudsmid

Sietze W
agenmakers

De Amsterdamse School in Plan Zuid

Ontdek de parels van de architectuur, kunst en 
volkshuisvesting in en om Museum De Dageraad

Wandelingen, fietstochten, workshops en meer

Burgemeester Tellegenstraat 128, 1073 KG Amsterdam, dedageraad.nl
Volg ons op Facebook.com/museumdedageraad

Krijg de verjongde, natuurlijk ogende resultaten die u wenst bij 
Oran Aesthetics! Wij bieden topkwaliteit huidverjonging en injectables 
behandelingen met persoonlijke aandacht. Zeg vaarwel tegen een 
vermoeide, doffe huid en hallo tegen een frisse, zelfverzekerde jij. 
Boek vandaag nog een gratis consult en maak u klaar om te stralen!

Oran Aesthetics 
A. J. Ernststraat 173, 1083 GT Amsterdam
020 - 215 73 38
www.oranaesthetics.nl  I  info@oranaesthetics.nl 
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VERKEER EN VERVOER

Gelderlandpleinlijnen
Vanaf 28 februari 2022 rijden we weer vaker naar de Zuidas en starten we een nieuwe route in de 
Vivalidi buurt. De locatie van de bussen is zichtbaar op de kaart en de actieve routes worden in 
kleur weergegeven. Je eigen locatie is zichtbaar met een rode markering, zodat je kunt zien waar de 
dichtstbijzijnde halte is. Kijk voor meer informatie en het plannen van je reis op: 9292.nl en GVB.nl.

Er zijn drie verschillende routes van en naar Gelderlandplein:
lijn  route  kleur
461  Zuidas  zwart
463  Bolenstein  rood
464  Vivaldi  blauw

Hoe vaak rijdt de bus
De bussen rijden elke dag behalve op nationaal erkende feestdagen.

Zuidas - 461 
maandag t/m vrijdag   zaterdag en zondag
10:29 - 18:39 uur elke 15 min   10:44 - 18:24 uur elke 15 min
tijdens de lunch elke 10 minuten.

Bolenstein - 463 
maandag t/m vrijdag   zaterdag en zondag
10:14 - 18:58 uur elke 30 min   10:14 - 18:28 uur elke 30 min, behalve om 12:44 
     en 14:44 uur dan rijden we een rondje niet.

Vivaldi - 464 
maandag t/m vrijdag   zaterdag en zondag
10:38 - 18:14 uur elke 30 min   10:38 - 18:14 uur elke 30 min
tijdens de lunch elke 20 minuten

Prijs van de reis
De Gelderlandpleinlijn is gratis.
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Zuidasdok
Noordelijke tunnel
Tussen 2026 en 2029 begint de bouw van de noordelijke tunnel. In 2022 krijgt eerst de Amsteltram 
(lijn 25) er een begin- en eindhalte (op de Eduard van Beinumstraat), in afwachting van haar  
definitieve plek aan de zuidkant van het station. De noordelijke tunnel van de A10 Zuid gaat uiterlijk 
in 2035 open.

Zuidelijke autotunnel
Om ruimte te maken voor het station verdwijnt de A10 in het centrum van Zuidas in tunnels. De 
bouw van de tunnel aan de zuidkant start tussen 2024 en 2027. De opening van de tunnel wordt 
uiterlijk in 2034 verwacht.

Tramstation
Als de zuidelijke tunnel van de A10 Zuid voldoende klaar is, kan het tramstation worden gebouwd. Er 
wordt mee gestart terwijl er onder de grond ook nog aan de tunnel wordt gewerkt. Het tramstation 
moet uiterlijk in 2031 gereed zijn.

Busstation
Het nieuwe busstation komt aan de noordkant van station Amsterdam Zuid. Ook hiervoor geldt dat 
de bouw al begint als er ondergronds nog aan de tunnel wordt gewerkt. Oplevering van het busstati-
on staat gepland voor uiterlijk 2031.

Brittenpassage
Met de Brittenpassage zijn we sinds het najaar van 2018 bezig. In augustus 2021 schuiven de twee 
delen van het dak op hun plek. Volgens de huidige planning is deze passage uiterlijk in 2027 klaar.

Knooppunt De Nieuwe Meer
In 2023 of 2024 begint de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. Een zeer complexe operatie, 
waaronder ook de bruggen over de Schinkel vallen. De aanbesteding van dit project werd op 29 juni 
2021 gepubliceerd. De reconstructie is uiterlijk in 2031 gereed.

Minervapassage
Zodra de nieuwe Brittenpassage van station Amsterdam Zuid klaar is, begint de vernieuwing van de 
Minervapassage: tussen 2025 en 2027. De Minervapassage is de huidige entree van het station, maar 
die zal er onder meer door de enorme verbreding geheel anders gaan uitzien. De vernieuwde Miner-
vapassage moet uiterlijk in 2031 opengaan.

Knooppunt Amstel
Ook knooppunt Amstel wordt gereconstrueerd. Dat is nodig onder meer omdat het aantal rijstroken 
van 4 naar 6 per rijrichting gaat. Bovendien wordt op de A10 Zuid bestemmingsverkeer gescheiden 
van doorgaand verkeer. De start van de reconstructie voorzien we in 2025 of 2026. Uiterlijk in 2033 
moet het werk klaar zijn.
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Vivaldipassage
Tot slot de onderdoorgang die voor fietsers en voetgangers de Antonio Vivaldistraat – aan de zuid-
kant van de A10 – verbindt met het Beatrixpark aan de noordkant. Dit werk is eveneens al begonnen, 
maar zal nog lang in aanbouw blijven. Tijdens de gehele bouwperiode van Zuidasdok zal er telkens 
een deel gebouwd wordenvan deze onderdoorgang. Dat komt doordat we een paar keer moeten 
schuiven met de A10 Zuid. Uiteindelijk kan de Vivaldipassage worden afgebouwd als de A10 op zijn 
definitieve plek ligt. De opening wordt uiterlijk in 2036 verwacht.

Kaart openbare oplaadpunten elektrische auto
Op www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/kaart-oplaadpunten kunt u zien waar 
de openbare oplaadpunten zich bevinden. Tevens kunt u zien het soort, aantal, capaciteit en 
connectortype.

Parkeervergunning voor bewoners
U kunt de vergunning bij een van de stadsloketten, schriftelijk of online aanvragen op 
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning. 

Voorwaarden:
n U moet in Amsterdam ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waar 

u woont. De vergunning is alleen geldig in het gebied waar u woont.
n U moet een auto hebben die op uw naam staat (of een lease- of bedrijfsauto, huurauto, camper, 

brommobiel, Canta of motor).
n U moet een voertuig hebben dat voldoet aan de milieueisen.
n U krijgt geen vergunning als er een parkeerplaats bij uw woning hoort. Vraag aan de verkoper of 

verhuurder of dat zo is. U kunt ook geen parkeervergunning aanvragen als u de mogelijkheid hebt 
of had om een eigen parkeerplaats te kopen of te huren. Een parkeerplaats voor gehandicapten 
valt hier niet onder. Kijk hieronder voor de uitzondering op deze regel.

n Op sommige adressen krijgt u geen parkeervergunning. Vaak gaat het hier om (toekomstige) 
nieuwbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen. 

n Er geldt altijd een maximum aantal vergunningen per adres.
n U moet in een gebied wonen waar de gemeente nog parkeervergunningen uitgeeft. Een overzicht 

van deze gebieden vindt u bij de stratenzoeker. In sommige gebieden kunt u in plaats van een 
parkeervergunning een ontheffing voor de blauwe zone aanvragen.
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Parkeervergunning voor bedrijven
U kunt de vergunning bij een van de stadsloketten, schriftelijk of online aanvragen op 
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning.

Voorwaarden:
n Uw bedrijf moet in een gebied liggen waar betaald parkeren geldt. De vergunning is alleen 
 in dit gebied geldig.
n Uw bedrijf moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
 Het adres in de Kamer van Koophandel moet overeenkomen met het adres waarop u de 
 vergunning aanvraagt.
n U mag geen eigen parkeergelegenheid hebben.
n Nieuwbouw bedrijfspanden krijgen geen parkeervergunning meer voor parkeren op straat, 
 ongeacht de beschikbaarheid van parkeerplaatsen op eigen terrein.
 Op een aantal adressen kunnen geen vergunning voor bewoners of bedrijven meer worden 
 verstrekt. Een overzicht van deze adressen (het ‘nulplafond’) kunt U op www.amsterdam.nl/
 parkeren-verkeer/parkeervergunning/vergunninggebied bekijken.

Parkeervergunning voor gehandicapte bewoners
Met uw Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u gratis de Amsterdamse parkeervergunning voor 
gehandicapte bewoners aanvragen. Er zijn twee varianten van de kaart: bestuurder en passagier. 
U moet bij de aanvraag aangeven of u bestuurder of passagier bent. Dit hangt af van het type 
Europese GPK dat u hebt. Het is niet mogelijk om beide varianten aan te vragen. U kunt de 
vergunning bij een van de stadsloketten, schriftelijk of online aanvragen op www.amsterdam.nl/
parkeren-verkeer/parkeervergunning. 

Wielklem
Als u vijf of meer parkeerbonnen voor één kenteken hebt openstaan, kan de gemeente elk moment 
een of twee wielklemmen op uw auto plaatsen. De gemeente verwijdert de wielklem als u alle 
openstaande parkeerbonnen hebt betaald, plus eventuele vervolgingskosten én de kosten voor de 
wielklem. Het laten verwijderen van een wielklem kost € 203,40 (tarief 2022) plus al uw openstaande 
parkeerbonnen.
Betalen
Als u een wielklem hebt, neem dan contact op met de gemeente via: 020 - 251 3787 (dagelijks van 
09.00 tot 21.00 uur). Er komt dan iemand naar u toe zodat u per pin of creditcard ter plaatse de 
parkeerbonnen kunt betalen. U moet in één keer het hele bedrag betalen. Er is geen betalings-
regeling meer mogelijk. 

Voertuig weggesleept
Als uw geparkeerde voertuig het verkeer blokkeert, een onveilige situatie veroorzaakt of op een 
verkeerde plek staat dan kan de gemeente het voertuig wegslepen. Om na te gaan of uw voertuig 
inderdaad is weggesleept, moet u bellen met de gemeente Amsterdam via 14 020. Dit nummer is 24 
uur per dag bereikbaar voor weggesleepte voertuigen. 
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Uw weggesleepte voertuig kunt u ophalen bij Handhaving en Toezicht aan de Daniël Goed-
koop-straat 9, 1096 BD Amsterdam, tel. 14020 (24 uur per dag geopend). 
Meenemen: U moet uw geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt bij Handhaving en Toezicht alleen 
met creditcard of pinpas betalen. Als u uw voertuig ophaalt, betaalt u de kosten van het wegslepen 
en voor de opslag. U betaalt € 373,- (tarief 2022) als u de auto binnen 24 uur komt ophalen. Zolang u 
de auto niet ophaalt, komt er na de eerste 24 uur € 30,- per 24 uur aan stallingskosten bij.

Is uw auto weggesleept omdat u een wielklem had? Dan betaalt u naast de openstaande bonnen, 
ook de kosten van de wielklem (€ 203,40), het wegslepen (€ 373,-) en de eventuele kosten voor de 
opslag (€ 30,- per 24 uur extra) na 24 uur. U moet altijd eerst de wegsleep- en bezwaarkosten betalen 
voordat u uw voertuig terugkrijgt. 

Als u vindt dat u ten onrechte bent weggesleept, kunt u hier achteraf schriftelijk en online bezwaar 
tegen maken. Wordt u in het gelijk gesteld, dan krijgt u het geld terug. Bij Handhaving en Toezicht 
kunt u alleen met creditcard of pinpas betalen. Het is niet mogelijk met contant geld af te rekenen. 
Bezwaar maken vanwege een wielklem, boete of omdat uw voertuig is weggesleept? Dit kan online: 
https://formulier.amsterdam.nl/thema/parkeren-verkeer/bezwaar-maken 
of schriftelijk. Stuur dan de volgende gegevens naar:
Juridisch Bureau, postbus 483, 1000 AL Amsterdam
n uw naam, adres en telefoonnummer;
n de dagtekening van uw bezwaar;
n kenteken van de betreffende auto;
n sleepbonnummer (staat op de nota);
n een omschrijving van de reden waarom u bent weggesleept;
n de reden waarom u het niet eens bent met het wegslepen;
n een kopie van de nota;
n uw handtekening

PARKEERGARAGES 

The Edge  
Hoofdingang: Gustav Mahlerlaan 2970, Tel. 088 - 542 13 00
Doorrijhoogte: 2.00 - Parkeerplaatsen: 370 – Mindervalidenplaatsen: 4 - Elektrische oplaadpunten: 40
Uitsluitend voor abonnementhouders en bezoekers van The Edge bestemd. Uitzondering hierop zijn 
de weekenden, tussen vrijdag 18.00 uur en maandag 04.00 uur is de parkeergarage voor iedereen 
geopend.

Gershwin Brothers  
George Gershwinlaan 67, Tel. 088 - 542 13 00 
Deze parkeervoorziening is uitsluitend voor abonnementhouders.
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ParkBee Spaces Zuidas 
Barbara Strozzilaan 101, Tel. 085 - 888 07 86 
Doorrijhoogte: 1.90m, oplaadpunt aanwezig. Let op: betalen gaat met de Parkmobile app.
In- en uitrijden: 24/7

ParkBee - Zuidas  
Benjamin Brittenstraat 13, Tel. 085 - 888 07 86 
Doorrijhoogte: 2.10 - Parkeerplaatsen: 36, geen oplaadpunt
Let op: betalen gaat met de Parkmobile app. In- en uitrijden: 24/7

RAI Parking 
Europaplein 24, Tel. 020 - 549 12 12 
De inrijhoogte parkeergarages 1/2/3/7 is 1,90. De inrijhoogte parkeergarage 4 is 2,70. 
Inrijden: 07.00-24.00 uur. Uitrijden: 24/7

Q-Park Mahler 
Aäron Coplandstraat 8, Tel. 088 - 329 51 00 
Doorrijhoogte: 2.05 - Parkeerplaatsen: 1762 - Mindervalidenplaatsen: 5 - Elektrische oplaadpunten: 80
In- en uitrijden: 24/7

Q-Park Symphony 
Leo Smitstraat 4 , Tel. 088 - 329 51 00 
Doorrijhoogte: 2.00m - Parkeerplaatsen: 537 - Elektrische oplaadpunten: 6
In- en uitrijden: 24/7

Q-Park Eurocenter 
Barbara Strozzilaan 342, Tel. 088 - 329 51 00
Doorrijhoogte: 1,90m - Parkeerplaatsen: 476- Mindervalidenplaatsen: 2 - Elektrische oplaadpunten: 2
In- en uitrijden 24/7

Q-Park Ravel 
Antonio Vivaldistraat 103, Tel. 088 - 329 51 00
Doorrijhoogte: 2,20m - Parkeerplaatsen 356 - Mindervalidenplaatsen: 5 - Elektrische oplaadpunten: 38
In- en uitrijden 24/7

WTC Parkeergarage 
Strawinskylaan 1, Tel. 020 - 575 91 11
Doorrijhoogte: 1,85m. In- en uitrijden 24/7
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EVENEMENTEN AMSTERDAM ZUID

Nationaal Museumweek 2023
Van 31 maart t/m 7 april openen 450 musea hun deuren voor publiek. Er worden extra activiteiten 
georganiseerd zoals workshops, rondleidingen, proeverijen, speurtochten voor kinderen en 
muziekoptredens.www.museum.nl/nl/museumweek

Stichting Art Zuid
De achtste editie van de tweejaarlijkse Amsterdam Sculptuur Biënnale ARTZUID vindt plaats 
van 19 mei tot en met 24 september 2023. Op de Apollolaan, Minervalaan en Churchilllaan in 
Amsterdam-Zuid. De organisatie toont bestaande kunstwerken van internationale, gevestigde 
makers en verleent opdrachten tot nieuwe werken aan jong talent. 
info@artzuid.nl | www.artzuid.nl

Taste of Amsterdam 2023
Van 2 t/m 4 juni is de 12e editie van taste of Amsterdam, wat plaats vindt in het Amstelpark. 
Vier dagen vol lekker eten, heerlijke drankjes, leuke activiteiten om te doen en het ontmoeten 
van de beste chefs. Met meer dan 25 restaurants, meer dan 100 signature dishes, tastings, muziek 
en nog veel meer is Taste of Amsterdam het culinaire hoogtepunt. 
www.tasteofamsterdam.com

Jumping Amsterdam 
26 t/m 29 januari 2023
Kaarten zijn verkrijgbaar op www.jumpingamsterdam.nl.
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CULTUUR EN RECREATIE

Amsterdamse School Museum De Dageraad

Tentoonstelling over de tijdens de 2e wereldoorlog illegale uitgeverij De Telg
Tot en met 31 juli is in Amsterdamse School Museum De Dageraad, onderdeel van Museum Het 
Schip, de tentoonstelling De bewogen geschiedenis van uitgeverij ‘De Telg’ te zien. De tentoonstelling 
vertelt het verhaal van de illegale drukkerij die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Dageraad-
complex in De Pijp gevestigd was. Deze speelde een belangrijke rol binnen het Amsterdamse verzet. 
De drukkerij werd hoofdzakelijk gerund door Joodse bewoners van het complex, waaronder oud-
wethouder Wim Polak en zijn vrouw Bea Biet, de fotograaf Sem Presser en de kunstenaar Leo Schatz. 
Zij hielden zich OOK bezig met onder meer het uitbrengen van verzetskrant Het Parool en het maken 
van vervalsingen. 
De tentoonstelling besteedt aandacht aan hen en de verzetsactiviteiten die zij vanuit De Telg 
uitvoerden. Zij waren actief met het verspreiden van illegale en clandestiene publicaties en konden 
met de verdiensten daarvan een grote groep onderduikers onderhouden. 
De bewogen geschiedenis van uitgeverij De Telg brengt zo een belangrijk en tot nu toe onderbelicht 
stuk van de Amsterdamse geschiedenis in kaart. 
De tentoonstelling is te zien tot en met 31 juli 2023. Amsterdamse School Museum De Dageraad is 
elke week geopend van donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur, zie voor meer informatie 
onze advertentie elders in deze gids. 

Dynamo 
Postbus 93500, 1090 EA Amsterdam
Ambonplein 55,1094 PW Amsterdam
Locatie Rijn: Rijnstraat 58, 1078 RD Amsterdam
020 - 460 93 00

Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. Zij stimuleren en 
ondersteunen bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Zodat niemand aan de kant 
hoeft te staan. Dynamo stimuleert mensen hun capaciteiten en talenten te ontdekken en eventuele 
problemen zelf op te lossen. Zij brengen buurtbewoners met elkaar in contact. De kern van het werk 
is empowerment, dus mensen de kans geven zich te ontwikkelen. Dynamo organiseert diverse 
activiteiten voor alle leeftijden, kijk op de website voor alle activiteiten en locaties.
www.dynamo-amsterdam.nl
 
Huis van de Wijk in Amsterdam Zuid 
Het Huis van de Wijk is een ontmoetingsruimte voor bewoners, ondernemers en organisaties in uw 
wijk. Sinds 1 januari 2012 zijn er vijf Huizen van de Wijk in Amsterdam Zuid. Dit zijn:
n Huis van de Wijk Rivierenbuurt, 020 - 820 44 92
 Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam 
 programmacoördinator: Christine Verweij, programmacoordinator@woor.nl 
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n Huis van de Wijk Buitenveldert, 020 - 644 99 36
  A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam 
 programmacoördinator: Carla Lantinga , c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl 
n Huis van de Wijk Olympus (St. SOOZ), 020 - 679 68 25
 Hygiëaplein 10, 1076 RT Amsterdam
 programmacoördinator: Anita Muschner, a.muschner@soozamsterdam.nl
n Huis van de Wijk de Pijp, 020 - 570 96 40 
 2e Van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam
 programmacoördinator: Sylvia Spong, s.spong@combiwel.nl
n Huis van de Wijk Lydia, 020 - 662 94 97
  Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam
 programmacoördinator: Jose Helmer, j.helmer@combiwel.nl
Het Huis van de Wijk biedt buurtbewoners een stem m.b.t. de samenstelling van het activiteiten-
programma. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. 

In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer u een goed idee heeft voor de wijk of uw steentje 
wilt bijdragen ten behoeve van de leefbaarheid en het welzijn in uw wijk. Denk hierbij aan het 
voorbeeld om eens per week met een oudere wijkgenoot te gaan wandelen of samen met een 
groep vrijwilligers bewoners te helpen die extra steun kunnen gebruiken. U kunt hier ook terecht om 
andere wijkbewoners te ontmoeten en om deel te nemen aan een van de vele activiteiten.

Wat kunt u als ondernemer binnen het Huis van de Wijk doen?
Als ondernemer heeft u belang bij een leefbare en prettige sfeer in de wijk. Het Huis van de Wijk wil 
samen met actieve en betrokken wijkbewoners hier een bijdrage aan leveren. Kom eens langs in 
het Huis van de Wijk en ga in gesprek met de programmacoördinator om erachter te komen wat uw 
bijdrage, als ondernemer, aan de wijk kan zijn. Zij staan u graag te woord.

Welke organisaties zijn er te vinden in het Huis van de Wijk?
Iedere wijk heeft eigen wensen en behoeften, afhankelijk van de samenstelling van die wijk. 
Binnen het Huis van de Wijk vindt u naast wijkbewoners ook de maatschappelijke organisaties die 
zich bezighouden met welzijn, zorg en samenleven.

De programmacoördinator en het bewonerspanel
Ieder Huis van de Wijk heeft een eigen aanspreekpunt voor de wijkbewoners en ondernemers: 
de programmacoördinator. De programmacoördinator luistert graag naar uw idee en kent de wijk, 
de ondernemers en de organisaties. Hij of zij verbindt, ondersteunt en faciliteert betrokken wijk-
bewoners en regelt eventuele subsidies en vergunningen. Daarnaast stelt de programma-
coördinator een activiteitenprogramma op en onderhoudt contact met ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Om te komen tot een evenwichtig activiteitenaanbod heeft ieder Huis 
van de Wijk een eigen bewonerspanel. De leden van dit panel adviseren de programmacoördinator 
met betrekking tot de gewenste activiteiten binnen het Huis van de Wijk, houden de vinger aan de 
pols en evalueren eens per jaar het activiteitenprogramma. 
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Waar en wie?
n Wilt u meer weten over úw Huis van de Wijk?
n Wilt u iets organiseren voor uw wijk? 
n Wilt u deelnemen aan het bewonerspanel in uw Huis in de Wijk? 
Kom dan langs of neem contact op met de programmacoördinator van uw wijk.

Stichting Art Zuid 
Stichting Art Zuid is een culturele non-profit organisatie, opgericht in 2008 door een aantal enthousi-
aste buurtbewoners uit Amsterdam Zuid. Doel is om met een tweejaarlijkse beeldententoonstelling 
op de lanen van Berlages Plan-Zuid kunst toegankelijk te maken voor iedereen. Inmiddels is het 
buurtinitiatief bij het publiek bekend onder de naam ARTZUID, Amsterdam Sculptuur Biënnale. De 
tentoonstelling vindt ieder oneven jaar plaats van mei t/m september.
Churchill-laan 69A, 1078 DH Amsterdam
020 - 528 60 61
www.artzuid.nl | info@artzuid.nl

Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum
Ten gevolge van een wijziging in de gemeentelijke subsidieregeling van kunst- 
en cultuuractiviteiten treedt de Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum vanaf 
1 januari 2019 niet meer op als intermediair voor initiatiefnemers. Particulieren en kunst- en 
cultuurinstellingen kunnen subsidie voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur bij het 
stadsdeel Centrum aanvragen. 
www.kunstencultuurcentrum.nl | Email: info@kunstencultuurstadshart.nl

Stadsarchief 
Het Stadsarchief Amsterdam, het voormalig gemeentearchief Amsterdam, beheert archiefmateriaal 
met betrekking tot de geschiedenis van Amsterdam en de Amsterdammers. 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur, zaterdag en zondag van 12.00 - 17.00 uur 
Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam
020 - 251 1511
www.amsterdam.nl/stadsarchief | stadsarchief@amsterdam.nl 

MARKTEN

Albert Cuypmarkt
De Albert Cuypmarkt is een dagmarkt, geopend van 09.30 – 17.00 uur in Amsterdam op het 
gedeelte van de Albert Cuypstraat tussen de Ferdinand Bolstraat en de Van Woustraat in De Pijp in 
het stadsdeel Zuid.
Contact: info@albertcuyp-markt.amsterdam
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Biologische- en boerenmarkt Minervaplein
Een kleinschalige buurtmarkt met een aanbod van duurzame, streek- en seizoensgebonden en dag-
verse producten zoals groente, fruit en biologische zuivel.
Iedere vrijdag van 8.00-19.00 uur.

Koningsmarkt vrijmarkt Beethovenstraat
De vrijmarkt concentreert zich rond de Beethovenstraat, het Minervaplein en de Apollolaan. 

Museum Market Museumplein
Elke derde zondag van de maand is de Museum Markt te bezoeken op het Museumplein. Er staan 
stands met originele en stijlvolle producten, aangeboden door de ontwerpers en makers zelf.

Stadionpleinmarkt
Elke zaterdag op het Stadionplein van 9.00 tot 18.00 uur

Zuidas Markt
Iedere donderdag van 09:00 tot 17:00 uur is er markt op het George Gershwinplein.

ZuiderMRKT 
De Zuidermarkt Amsterdam is een kleine, gezellige, wekelijkse buurtmarkt op de hoek van de Jacob 
Obrechtstraat en de Johannes Verhulststraat is iedere zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur geopend op de 
hoek van de Jacob Obrechtstraat en de Johannes Verhulststraat. 

OUDEREN

Beep for Help 
U hoort niet op een wachtlijst te staan voor het aanvragen van (huishoudelijke) hulp. Daarom maakt 
Beep for Help het voor iedereen mogelijk om gemakkelijk, snel en betrouwbaar hulp aan te vragen 
voor klusjes in en rondom het huis. U heeft geen indicatie nodig en er zijn geen wachttijden! Ook als 
naaste van een zorgbehoevende kunt u hulp aanvragen en onze dienstverlening inzetten.
020 – 224 60 05 
klantcontact@beepforhelp.nl | www.beepforhelp.nl

Voor elkaar in Zuid 
Het doel van Voor Elkaar in Zuid is het bijeenbrengen van buurtbewoners in Amsterdam Zuid 
om onderlinge burenhulp en sociale contacten te bevorderen. In heel Amsterdam Zuid zijn bijna 
twintig buurtcentra. Buurtcentra bieden ruimte aan mensen om elkaar op te zoeken, van en met 
elkaar te leren, zich samen sterker te voelen en plezier te maken. Denk aan samen eten, uitstapjes, 
voorstellingen en optredens, maar ook computerhulp, taalles of hulp bij administratie. 
De activiteiten worden voornamelijk door vrijwilligers georganiseerd.
020 - 679 44 41
www.voorelkaarinzuid.nl
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Vijftig+ Magazine 
Vijftig+ Magazine is een magazine 50-plussers.Het magazine verschijnt 11x per jaar. Een abonnement 
kost slecht € 14,50 per jaar. Bel nu 072 - 57 150 13 of kijk op www.vijftigplusonline.nl en word lid!

VRIJWILLIGERSORGANISATIES
 
De Regenboog groep
De Regenboog Groep biedt steun aan Amsterdammers die het moeilijk hebben. Samen met 1200 
vrijwilligers zetten zij zich voor mensen die bijvoorbeeld dakloos zijn, in armoede leven of (tijdelijk) 
niet lekker in hun vel zitten. Heeft u interesse om vrijwilliger te worden? Dan kunt u zich aanmelden 
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met één van onze coördinatoren. Voor meer informatie: 
bel naar 020 531 76 00 of mail naar vrijwilligerswerk@deregenboog.org
www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk-Amsterdam

Vrijwilligersorganisatie Kuria
Kuria heeft op korte termijn plaats voor buddy’s bij mensen thuis, vrijwilligers bij VITA Valerius, 
ondersteunende vrijwilligers, zorgvrijwilligers, gastvrouw/heer in het hospice.
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk in Amsterdam, neem eens een kijkje op onze website 
voor meer informatie: www.kuria.nl.
Ben je enthousiast en wil je langskomen voor een oriënterend gesprek?
Meld je dan aan via de aanmeldformulieren voor buddy’s en vrijwilligers op de site.

NL Cares
In Amsterdam staan elke week veel verschillende vrijwilligersactiviteiten op de agenda staan waar jij 
aan mee kunt doen. Vrijwilligerswerk bij NL cares is anders dan normaal vrijwilligerswerk. Zij maken 
het flexibel. Jij maakt impact zonder ergens aan vast te zitten. Je hoeft je niet langdurig vast te leggen 
op een project. Je kiest per keer waar je zin in hebt en schrijft je in voor die specifieke activiteit. Wat 
denk je bijvoorbeeld van wandelen met ouderen, fietsles geven aan vluchtelingen of helpen bij de 
daklozenopvang? Kom in actie voor een beter en socialer Amsterdam. Wil jij flexibel vrijwilligerswerk 
in Amsterdam? Kijk dan in de online agenda voor activiteiten bij jou in de buurt. De agenda kan je 
vinden op https://nlcares.nl/nl/pages/amsterdam.
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KINDEREN & JONGEREN

Hulpverlening

Arkin Jeugd en Gezin 
Kinderen en jongeren van 0 - 23 jaar met een psychiatrisch en/of verslavingsprobleem kunnen zich 
bij aanmelden voor een behandeling bij Arkin Jeugd & Gezin. Kijk voor meer informatie op 
020 - 590 55 55 
aanmelden@arkin.nl | www.arkinjeugdengezin.nl

De Kindertelefoon
De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen 
praten. Je belt met een getrainde vrijwilliger. Je kunt met ons bellen zonder dat je je naam vertelt. 
Je belt vertrouwelijk met ons. Wij geven geen gegevens van jou door aan anderen. Je kunt ook 
chatten. Kijk op www.kindertelefoon.nl voor meer informatie.
(dagelijks van 11:00 tot 21:00 uur) 0800 - 0432 

Huiselijk geweld en Kindermishandeling melden 
Als U (een vermoeden) heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling, kunt U dit 
melden bij Veilig thuis: 0800 - 2000. Dit nummer 24 uur per dag gratis bereikbaar. 
Als er sprake is van een acute dreiging is, bel dan eerst 112!
www.veiligthuis.nl

Ouder- en Kindteam 
Het Ouder- en kindteam helpt bij bijvoorbeeld als je gepest wordt, niet goed in je vel zit, 
problemen met je ouders of verslavingen. Je bent welkom bij de ouder- en kind adviseur 
op school of de jeugdadviseur op het MBO. Je kan ook op een andere plek afspreken. 
Langskomen kan ook bij de Locatie Ouder- En Kindteam Buitenveldert & Zuidas
De binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam.
020 - 555 59 61
buitenveldertzuidas@oktamsterdam.nl | www.oktamsterdam.nl
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ONDERWIJS IN ZUID

Basisonderwijs
1e Montessorischool De Wielewaal ____________________________________________________________020 - 673 61 93
Corellistraat 1, 1077 HA 
www.eerstemontessori.nl
2e Daltonschool ____________________________________________________________________________________020 - 229 69 36
Willem Witsenstraat 10, 1077 AZ
www.2edalton.nl
3e Daltonschool ____________________________________________________________________________________020 - 662 44 80
van Ostadestraat 201-203, 1073 TN Amsterdam
www.derdedalton.nl
6e Montessorischool Anne Frank ______________________________________________________________020 - 664 04 82
Niersstraat 41-43, 1078 VJ 
www.annefrank-montessori.nl
9e Montessorischool ‘De Scholekster’ ________________________________________________________020 - 679 02 28
Karel du Jardinstraat 76, 1073 TE
www. descholekster.nl
Amsterdam International Community School ______________________________________________020 - 577 12 40
Voor leerlingen van 4 tot 19 jaar
Arent Janszoon Ernststraat 1179, 1081 HL 
www.aics.espritscholen.nl
Basisschool de Springstok _______________________________________________________________________020 - 664 86 70
Tweede Jan van der Heijdenstraat 75-77, 1074 XR
www.janvanderheijdenhuis.nl
Basisschool Kindercampus Zuidas _____________________________________________________________020 - 723 07 88
Antonio Vivaldistraat 15, 1073 HP
www.kindercampuszuidas.nl 
Basisschool Schreuder ____________________________________________________________________________020 - 679 58 27
Van de Veldestraat 10, 1071 CW
www.instituutschreuder.nl
Cornelis Vrijschool _________________________________________________________________________________020 - 662 37 54
van de Veldestraat 3, 1071 CW
www.cornelisvrij.nl
De Amsterdamse Montessori School
Willem Witsenstraat 10,1077 AZ  __________________________________________________________________020 - 305 78 78
Albrecht Dürerstraat 36, 1077 MA ________________________________________________________________020 - 470 05 66
www.de-ams.nl
Dongeschool ________________________________________________________________________________________020 - 664 12 88
Dintelstraat 5-7, 1078 VN 
www.dongeschool.nl
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Eerste Openluchtschool __________________________________________________________________________020 - 679 90 12
Cliostraat 40, 1077 KJ Amsterdam
www.openluchtschool1.nl
Europaschool _______________________________________________________________________________________020 - 573 08 00
Hygiëaplein 8, 1076 RT
www.europaschool.espritscholen.nl
Geert Groote School I ____________________________________________________________________________ 020 – 671 60 90
Hygiëaplein 47, 1076 RS
www.geertgrooteschool.nl
Geert Groote School II ___________________________________________________________________________ 020 – 675 04 19
Fred Roeskestraat 82, 1076 ED
www.ggsroeske.nl
Hildebrand Van Loonschool _____________________________________________________________________020 - 676 06 25
Hondecoeterstraat 6, 1071 LR 
www.hvlschool.nl
IBS Elif Amsterdam Zuid__________________________________________________________________________ 020 - 362 0889
Winterdijkstraat 10, 1079 GT
www.elifamsterdam.nl
Lycée français Vincent van Gogh _______________________________________________________________020 - 644 65 07
Rustenburgerstraat 246, 1073 GK
www.lfvvg.com/maternelle-elementaire/amsterdam
Merkelbachschool, Openbare Basisschool __________________________________________________020 - 642 88 45
Arent Janszoon Ernststraat 128, 1082 LP
www.merkelbachschool.org
OBS De Kleine Nicolaas ___________________________________________________________________________020 - 820 44 38
Cornelis Krusemanstraat 10, 1075 NL
www.basisschooldekleinenicolaas.nl
OBS Nicolaas Maes Basisschool ________________________________________________________________020 - 820 11 24
Nicolaas Maesstraat 124-126, 1071 RH
www.nicolaasmaes.nl
OBS Oscar Carré ____________________________________________________________________________________020 - 679 94 02
Eerste Jan van der Heijdenstraat 161, 1072 TS
www.oscarcarre.nl
Oecumenische Basisschool Elout ______________________________________________________________020 - 470 27 17
Cornelis Krusemanstraat 68-70, 1075 NS
www.bselout.nl
Olympiaschool _____________________________________________________________________________________020 - 471 22 65
Stadionkade 113b, 1076 BN
www.olympiaschool.nl
Openbare basisschool Olympia ________________________________________________________________020 - 471 22 65
Stadionkade 113, 1076 BN 
www.olympiaschool.nl
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Peetersschool _______________________________________________________________________________________020 - 662 59 97
Richard Holstraat 8, 1071 SM
www.peetersschool.nl
St. Jozefschool ______________________________________________________________________________________020 - 643 20 20
Kalfjeslaan 370, 1081 JA
www.sintjozefschoolamsterdam.nl
Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider ____________________________________________020 - 646 55 64 
Zeelandstraat 11, 1082 BV 
www.cheider.nl
The British School Of Amsterdam ______________________________________________________________ 020- 679 78 40
Havenstraat 6, 1075 PR
www.britams.nl
Willemsparkschool ________________________________________________________________________________020 - 671 98 06
Willem Witsenstraat 12, 1077 AZ
www.willemsparkschool.nl
Winford Basisonderwijs  _________________________________________________________________________020 - 573 60 20
Speerstraat 6, 1076 XN 
www.winford.nl/basisonderwijs
Winford Bilingual Primary School ____________________________________________________________ 020 – 751 66 50
Jan Luijkenstraat 29, 1071 CK
www.winford-bilingual.nl

Voortgezet onderwijs
 
Amsterdam International Community School ______________________________________________020 - 577 12 40
Voor leerlingen van 4 tot 18 jaar
Arent Janszoon Ernststraat 1179, 1081 HL 
www.aics.espritscholen.nl
Berlage Lyceum ____________________________________________________________________________________020 - 572 12 00
P.L. Takstraat 33, 1073 KJ
www.berlage.espritscholen.nl
Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert _________________________________________020 - 642 39 02
De Cuserstraat 3, 1081 CK
www.csbamsterdam.nl
De Amsterdamse School _________________________________________________________________________020 - 625 46 90
Speerstraat 6, 1076 XN
www.amsterdamscheschool.nl
Fons Vitae Lyceum _________________________________________________________________________________020 - 571 24 10
Vinkeleskade 53, 1071 SW
www. fonsvitae.nl
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Geert Groote College Amsterdam _____________________________________________________________020 - 574 58 30
Fred. Roeskestraat 84, 1076 ED
www.ggca.nl
Gerrit van der Veen College _____________________________________________________________________020 - 679 99 05
Gerrit van der Veenstraat 99, 1077 DT
www.gerritvdveen.nl
Het Amsterdams Lyceum  ________________________________________________________________________020 - 574 77 44
Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam
www.amsterdamslyceum.nl
Het Berlage Lyceum _______________________________________________________________________________020 - 572 12 00
Pieter Lodewijk Takstraat 33/34, 1073 KJ
www.berlage.espritscholen.nl
Het Dalton Spinoza Lyceum _____________________________________________________________________020 - 577 74 44
Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH
www.spinozalyceum.nl
Hervormd Lyceum Zuid __________________________________________________________________________020 - 662 79 83
Brahmsstraat 7, 1077 HE
www.hlz.nl
Hubertus & Berkhoff ______________________________________________________________________________020 - 579 71 90
Betuwestraat 29, 1079 PR
www.hubertusberkhoff.nl
IVKO School _________________________________________________________________________________________020 - 597 93 60
Rustenburgerstraat 15, 1074 EP
www.ivko.nl
Luzac Lyceum Amsterdam _______________________________________________________________________020 - 671 40 04
Uiterwaardenstraat 263, 1079 CR
www.luzac.nl/voortgezet-onderwijs/luzac-lyceum-amsterdam
MBO College Zuid - ROC van Amsterdam ____________________________________________________020 - 579 18 00
Europaboulevard 13, 1079 PC
www.rocva.nl
Mediacollege Amsterdam Zuid _________________________________________________________________020 - 850 96 90
Dintelstraat 15, 1078 VN
www.ma-web.nl
Montessori Lyceum Amsterdam ________________________________________________________________020 - 676 78 55
Nicolaas Maesstraat 1, 1071 PM  I  Van Ostadestraat 103, 1072 ST
www.montessorilyceumamsterdam.nl
St. Ignatiusgymnasium ___________________________________________________________________________020 - 676 38 68
Jan Van Eijckstraat 47, 1077 LH
www.ignatius.nl
St. Nicolaas Lyceum _______________________________________________________________________________020 - 644 51 51
Beethovenplein 2, 1077 WM
www.nicolaas.nl
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Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider ____________________________________________020 - 646 55 64
Zeelandstraat 11, 1082 BV
www.cheider.nl
Spinoza Lyceum ____________________________________________________________________________________020 - 577 74 44
Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH
www. spinozalyceum.nl
Sweelinck College __________________________________________________________________________________020 - 572 11 50
Moreelsestraat 21, 1071 BJ
www.sweelinckcollege.nl
Vossius Gymnasium _______________________________________________________________________________020 - 662 09 34
Messchaertstraat 1, 1077 WS
www.vossius.nl
Winford Amsterdam _______________________________________________________________________________020 - 573 60 20
Speerstraat 6, 1076 XN
www.winford.nl
Zuiderlicht College Onderbouw ________________________________________________________________020 - 662 00 11
Karel du Jardinstraat 54, 1073 TC 
www.zuiderlicht.org
Zuiderlicht College Bovenbouw ________________________________________________________________020 - 662 48 83
Rustenburgerstraat 438, 1072 HK 
www.zuiderlicht.org

Speciaal onderwijs
 
Alphons Laudy VSO _______________________________________________________________________________020 - 644 56 84
Van Nijenrodeweg 648 , 1082 HZ
www.nijenrode.alphonslaudy.nl
De Apollo ____________________________________________________________________________________________020 - 644 83 57
Oudaen 6, 1081 BZ
www.deapollo.nl
PI-school Professor Waterink Zuid ____________________________________________________________ 020 – 303 88 40
Amsteldijk 196, 1079 LK
www.piwaterinkzuid.nl
Van Detsschool _____________________________________________________________________________________020 - 676 98 49
IJsbaanpad 7, 1076 CV
www.vandetschool.nl

Particulier onderwijs
 
Winford Amsterdam _______________________________________________________________________________020 - 573 60 20
Speerstraat 6, 1076 XN 
www.winford.nl
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Weekendschool

IMC Weekendschool _______________________________________________________________________________020 - 280 17 00
Strawinskylaan 719 /A7, 1077 XX
www.imcweekendschool.nl

Summer School

VU Amsterdam Summer School ________________________________________________________________020 - 598 64 29
De Boelelaan 1105, 1081 HV
www.vu.nl/en/education/summerschool
Universiteit
Vrije Universiteit Amsterdam ___________________________________________________________________020 - 598 50 00
De Boelelaan 1105, 1081 HV
www.vu.nl

Kinderopvang / Buitenschoolse opvang

Bambini Buitenschoolse opvang _______________________________________________________________020 - 404 26 55
Arent Janszoon Ernststraat 663, 1082 LG 
www.bambinikids.nl
Blos Kinderopvang ________________________________________________________________________________030 - 604 75 99
Diverse locaties
Buitenschoolse opvang Lotus __________________________________________________________________06 - 269 69 440
Fred. Roeskestraat 82, 1076 ED
www.bsolotus.nl
Buitenschoolse opvang Mirakel ________________________________________________________________020 - 404 11 51
Backershagen 12, 1082 GT
kinderopvangmirakel.nl
Combiwel ____________________________________________________________________________________________020 - 577 11 33
Diverse locaties
www.combiwelvoorkinderen.nl
CompaNanny  _______________________________________________________________________________________020 - 417 01 17
Diverse locaties
www.compananny.com/nl
Dynamo-voorschool Villa Fleur ________________________________________________________________020 - 462 84 41
Arent Janszoon Ernststraat 128
www. dynamopeuters.nl/villafleur
Kindercampus Zuidas _____________________________________________________________________________020 - 723 07 88
Antonio Vivaldistraat 15, 1083 HP
www.kinderrijk.nl/vestigingen/kinderrijk-kdv-kindercampus-zuidas



 Laat uw peuter spelenderwijs ontdekken en zich 
ontwikkelen op een van de voorscholen bij Dynamo  
(2-4 jaar). Of schrijf uw kind in op ons nieuwe 
kinderdagverblijf De Krekels.  
Als je op zoek bent naar een leuke baan,  
komen we ook graag met je in contact! 
www.dynamopeuters.nl 
tel.     020 46 20 333 
Facebook Dynamo Peuters 

Een leven met zorg 
organiseren ...

Met al uw vragen over zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen 
en vervoer kunt u bij ons terecht. Wij helpen u gratis verder!

... dat kan best moeilijk zijn.

020 5 777 999

SCHRIJF JE NU IN VOOR 
 Vlinderslag
 Borstcrawl basis

Zwemcursussen voor volwassenen
volgens de Shaw Methode

 Borstcrawl Level 2
 Learn-to-Swim / Schoolslag

085 877 15 05 DE MIRANDALAAN 9  WWW.SWIMINBALANCE.NL

SCHRIJF JE NU IN VOOR 
 Vlinderslag
 Borstcrawl basis

Zwemcursussen voor volwassenen
volgens de Shaw Methode

 Borstcrawl Level 2
 Learn-to-Swim / Schoolslag

085 877 15 05 DE MIRANDALAAN 9  WWW.SWIMINBALANCE.NL

   •  085 877 15 05   •  DE MIRANDALAAN 9   •  WWW.SWIMINBALANCE.NL   •  

Zwemcursussen voor 
volwassenen volgens de Shaw 
Methode

SCHRIJF JE NU IN VOOR
n Vlinderslag  
n Borstcrawl basis 
n Borstcrawl Level 2
n	 Water	Confidence	/	Schoolslag

“Leer in zes weken moeiteloos 

en efficiënt zwemmen. Extra gezond 

voor schouders, nek en rug!”
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Kindergarden Kinderdagverblijf Amsterdam Zuidas _____________________________________020 - 423 54 22
Leonard Bernsteinstraat 5, 1082 MR
www.kindergarden.nl
Kinderdagverblijf de Liefste ____________________________________________________________________020 - 754 26 68
Richard Wagnerstraat 32, 1077 VW 
www.deliefste.nl
Kinderdagverblijf Mirakel _______________________________________________________________________020 - 661 00 98
Radboud 50, 1081 AR
www.kinderopvangmirakel.nl
Kinderdagverblijf Olympischkwartier Kleintje Zuid ______________________________________020 - 208 99 20
Afroditekade 210a, 1076 DZ
www.kleintjezuid.nl
KinderRijk KDV Boechorststraat _______________________________________________________________020 - 598 96 63
van der Boechorststraat 13, 1081 BT
www.kinderrijk.nl
Naschoolse opvang KleintjeZuid Amstelveenseweg  _____________________________________020 - 208 99 20
Amstelveenseweg 328-330, 1076 CS
www.kleintjezuid.nl
Oya’s Childcare _____________________________________________________________________________________020 - 705 80 40
IJsbaanpad 8, 1076 CV
www.oyas.nl
Partou Kinderopvang _____________________________________________________________________________088 - 235 75 50
meerdere locaties
www.partou.nl
Tante Cato BSO & ZO ______________________________________________________________________________020 - 646 64 24
Van Boshuizenstraat 422, 1082 BA
www.bsotantecato.nl
Woest Zuid ___________________________________________________________________________________________020 - 261 18 18
IJsbaanpad 9, 1076 CV
www.woestzuid.nl
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SPORT & RECREATIE

Jaap Eden IJsbaan (Schaatsen)
De ijshal is dit seizoen gesloten voor publiek. Mocht er besloten worden de ijshal voor publiek te 
heropenen dan berichten wij hierover op onze socials en website.  Reden achter het sluiten van de 
ijshal voor publiek, is de toenemende vraag van halverenigingen naar schaats-uren. Radioweg 64, 
1098 NJ Amsterdam. 020 - 694 96 52
www.jaapeden.nl

Seniorensportfonds Buitenveldert
Sport en bewegen wordt dankzij dit fonds meer bereikbaar. De deelnemende sport- en 
beweegaanbieders zijn gevestigd in Buitenveldert en Zuidoost. Bent u 55 jaar of ouder en heeft u 
een stadspas met groene stip? Dan worden de kosten voor onderstaand sport- en beweegaanbod 
vergoed door het Seniorensportfonds. U kunt deelnemen aan één aanbieder. De contributie wordt 
alleen vergoed bij één van de deelnemende sportaanbieders. Bij deze sportaanbieders kunt u 
minstens één proefles volgen. De gemeente vergoedt de jaarcontributie tot maximaal €300-. 
Dit is inclusief een eventuele bijdrage aan een sportbond en maximaal €80,- voor de aanschaf van 
sportattributen. Het aanbod van het Seniorensportfonds wordt elk jaar bepaald voor de periode van 
1 september tot en met 31 augustus.

Heeft u interesse in het aanbod van één van onderstaande aanbieders? 
Neem dan direct contact met hen op voor meer informatie of om aan te melden.

Aanbieders: 
n WSC de Verbinding 
 Wandelsport in groepsverband, met ook aandacht voor kracht, lenigheid, coördinatie etc.
 Voor elk niveau, onder professionele begeleiding.
 U kunt kiezen uit:
 -  wekelijks wandelen, -  12-weeks programma Fitstap, -  combinatie van de 2 bovenstaande
 www.wscdeverbinding.nl   |   info@wscdeverbinding.nl   I   06 - 1529 6885
 Contactpersoon: Monique Jansma
n Sportcentrum VU 
 Vrijwillige beweegtest en/of divers fitness-aanbod, individueel én in groepsverband.
 www.sportcentrumvu.nl   |   info@sportcentrumvu.nl   |   020 - 598 50 90
n Weber Sports 
 Conditietraining onder begeleiding, bestaande uit verschillende onderdelen en oefeningen.
 www.webersports.net   |   info@webersports.net   |   06 - 4608 7776
 Contactpersoon: Michael Weber
n Jobodywork 
 Gezellige beweegles op muziek, een sociaal gebeuren voor elk niveau.
 www.jobodywork.wixsite.com/joany   |   jobodywork@hotmail.com  I  06 - 2875 7800
 Contactpersoon: Joany Rijssel
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n Balans in Beweging 
 Toegankelijke Taijiquan / Tai Chi Chuan (Qigong/Chi Kung) in groepsverband
 www.henkjanssentaijiquan-qigong.nl   |   hjek@xs4all.nl   I   06 - 2826 9826
 Contactpersoon: Henk Jansen
n Centrum voor Fysiotherapie & Fysiotraining 
 Individuele en/of groepstraining onder begeleiding van een fysiotherapeut.  

Verschillende soorten activiteiten: conditie, zumba, fysiotraining etc.
 www.cff.nu   I   info@cff.nu   I   020 - 644 51 60
 Contactpersoon: Els Boosman
n AMVJ Tennis 
 Volledig lidmaatschap senioren, vrij tennissen, toss-avonden, toernooien en meer.
 Locatie: Aanloop 2, 1183 SZ, Amstelveen
 www.amvjtennis.nl   |   info@amvjtennis.nl   I   020 - 645 72 48
 Contactpersoon: J. de Vreede/Robbert Veltman
n Fysiotherapie Zwaansvliet 
 1 of 2 keer per week medische fitness in groepsverband, onder begeleiding van een 
 fysiotherapeut. Voor 2 keer per week deelname geldt een eigen bijdrage.
 Locatie: Zwaansvliet 5, 1081 AP, Amsterdam
 www.fysiotherapiezwaansvliet.nl   |   arda@fysiotherapiezwaansvliet.nl   I   020 - 644 00 70
 Contactpersoon: Arda Kroesen
n Dance Connects 
 Moderne Dans voor iedereen van 50 tot 100+. Dynamische en gevarieerde lessen, waarin je  

op creatieve wijze werkt aan houding, balans, coördinatie en uithoudingsvermogen. Met of 
zonder ervaring, met of zonder fysieke beperking, iedereen kan meedoen. De danslessen worden 
gegeven door ervaren docenten die professionele lesmethoden afstemmen op het niveau van de 
deelnemers. Locatie Buitenveldert: Sportcentrum VU, Uilenstede 100

  Buitenlocaties in het zomerseizoen: Beatrixpark en Amstelpark 
  www.danceconnects.nl/dansles-voor-senioren   |   info@danceconnects.nl   I   020 - 261 10 58
n GoldenSports Buitenveldert 
 Samen buiten sporten en bewegen. Voor iedereen vanaf 55 jaar.
 Veilige, gevarieerde training onder begeleiding van een gediplomeerde trainer.
 Locatie: Van Heenvlietlaan 6, 1083 CL Amsterdam. Bij S.V. Triaz.
 www.goldensports.nl   |   info@goldensports.nl   I   06 - 1428 3490
 Contactpersoon: Leonie Everts
n Sporten in de Buitenhof 
 U kunt onbeperkt deelnemen aan al het sport- en beweegaanbod voor 55+ onder professionele 

begeleiding zoals: aerobics, dans, badminton, funk en moderne dans, yoga en weerbaarheid. 
 Aangeboden door Dynamo en Cordaan
 Locatie: Buitenhof, Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam
 AGriffioen@dynamo-amsterdam.nl   I   06 - 4935 6338
 Contactpersoon: Anouk Griffioen
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n Mobilis Fitness 
 Onbeperkt sporten - fitness - bij Mobilis: gezelligheid en professionaliteit in één.
  Starten met een gezondheidscontrole door een personal trainer behoort tot de mogelijkheden. 

Net als een op maat gemaakt trainingsprogramma. Een personal trainer is aanwezig in de oefen-
ruimte en biedt ondersteuning en evaluatie. 

  www.mobilisfitness.nl/stadspas   |   info@mobilisfitness.nl   I   020 - 644 32 80
 Contactpersoon: Cynthia van Buren
n Verder in Balans - Conditie na kanker! 
 ViB biedt de volgende 3 aanbod-opties aan binnen het SeniorenSportfonds:
 - Bewegen op Muziek
  Iedere vrijdag, tussen 10.30 - 11.30 uur is er Bewegen op Muziek voor (ex-)kankerpatiënten 
  onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut. 
  Locatie: Schermzaal - Sporthallen Zuid - Burgerweeshuispad 54
 - ViB-tennis
  Met het daglidmaatschap kan je het gehele jaar, op werkdagen, terecht tussen 
  09.00 en 17.00 uur om lekker te tennissen.
   Locatie: A.L.T.C. Joy Jaagpad - Jaagpad 48
 - Bewegen op Muziek in combinatie met ViB-tennis
  Deelnemers kunnen ook kiezen voor een combinatie van de twee bovenstaande activiteiten.
  www.verderinbalans.nl   |   info@verderinbalans.nl   I   06 4911 0190
  Contactpersoon: Marion de Iongh

Sportverenigingen
Kijk voor alle sportverhuur, -hallen, verenigingen- & opleidingen 
in Amsterdam op www.amsterdam.nl/sport
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ZIEKENHUIZEN

Academisch Medisch Centrum _________________________________________________________________ 020 - 566 91 11
Meibergdreef 9, 1105 AZ 
www.amc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc ________________________________________________________________ 020 - 444 44 44
De Boelelaan 1117, 1081 HV 
Bezoekadres polikliniek Amsterdam UMC, locatie VUmc, De Boelelaan 1118, 1081 HZ
www.vumc.nl

Antoni van Leeuwenhoek ________________________________________________________________________ 020 - 512 91 11
Plesmanlaan 121,1066 CX 
www.avl.nl

BovenIJ ziekenhuis ________________________________________________________________________________ 020 - 634 63 46
Statenjachtstraat 1, 1034 CS 
www.bovenij.nl

Emma Kinderziekenhuis (UMC) ________________________________________________________________ 020 - 566 91 11
Meibergdreef 9, 1105 AZ 
www.amc.nl

OLVG, locatie Oost _________________________________________________________________________________ 020 - 599 91 11
Oosterpark 9, 1091 AC 
www.olvg.nl

OLVG, locatie Spuistraat _________________________________________________________________________ 020 - 599 91 11
Spuistraat 239a, 1012 VP 
www.olvg.nl

OLVG, locatie West _________________________________________________________________________________ 020 - 510 89 11
Jan Tooropstraat 164, 1061 AE 
www.olvg.nl

Ronald McDonaldhuis, locatie AMC ____________________________________________________________020 - 696 4746
Meibergdreef 11, 1105 AZ
www.amc.nl

Tandarts voor noodgevallen Mondzorg Poli ________________________________________________ 020 - 723 48 48
Louwesweg 6, 1066 EC 
www.mondzorgpoli.nl



Wonen bij Kloek: kleinschalig wonen met zorg 
voor mensen met dementie, midden in De Pijp 

Werken bij Kloek: je bent van betekenis voor 
mensen met dementie & je blijft jezelf ontwikkelen 

Lutmastraat 183 • www.kloek.nu • (020) 261 73 68 • info@kloek.nu

Zoek je vrijwilligerswerk met impact? 
Word mentor! 

Meer informatie: Bel Marja: 06 110 29 463 of Iris: 06 462 83 524
www.mentorschapamsterdam.nl

Wij helpen u bij:
• Revalideren
• Dementie
• Ziekte bij ouderdom
• Tijdelijk verblijf
• Dagbesteding

Specialist in ouderenzorg
Ouderenzorg nodig? Kom naar Vreugdehof.
Al 50 jaar dé specialist in ouderenzorg 
aan de Zuidas!

• Dagbesteding• Dagbesteding

Een vraag of hulp nodig? Bel onze 

servicebalie op (020) 541 61 11,

wij helpen u graag.

Stadskliniek dierenartsen Amsterdam

Uiterwaardenstraat 109
Tel: 020 - 679 60 35

Krugerplein 13
Tel: 020 - 692 71 97
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ZORG EN ONDERSTEUNING

Huisartsenposten
Tijdens de avonden, weekenden en feestdagen werken de huisartsen vanuit  vijf huisartsenposten, 
verspreid over Amsterdam. De huisartsenposten zijn alleen te bezoeken na telefonische afspraak 
088 - 00 30 600. 

Openingstijden: Ma t/m vrij: 17:00 tot 23:00 uur
Zaterdag, zondag en nationaal erkende feestdagen:
08.00 tot 23:00 uur
 
Openingstijden telefoon:
Ma t/m vrij: 17:00 tot 08:00 uur
Zaterdag, zondag en nationaal erkende feestdagen: 24 uur

Adressen Huisartsenposten:
n Centrum Oost OLVG Oost (Ingang SEH OLVG Ruyschstraat)  
 Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam
n Noord Terrein BovenIJ ziekenhuis (ingang spoedeisende eerste hulp) 
 Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam
n West OLVG West (direct naast de spoedeisende eerste hulp) 
 Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam
n Zuidoost AMC ziekenhuis (ingang spoedeisende eerste hulp) 
 Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
n Zuid (direct onder de hoofdingang van het ziekenhuis)
 De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam

Hospice Kuria
Hospice Kuria biedt sinds 1992 gastvrijheid, begeleiding en verzorging aan mensen die ongeneeslijk 
ziek zijn en zich op hun sterven voorbereiden. De zorg is afgestemd op de behoeften van de 
bewoner, waarbij aandacht wordt besteed aan de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele 
omstandigheden. De 24 uurs zorg wordt geboden door een professioneel team van verpleeg-
kundigen, huisarts, pijnarts, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en fysiotherapeut in
samenwerking met vrijwilligers. Voor meer informatie over de functie van zorgvrijwilliger en het 
hospice www.kuria.nl 

Buddyzorg Kuria
Buddy’s van buddyzorg Kuria bieden sociaal-emotionele ondersteuning aan mensen met een 
levensbedreigende aandoening die zelfstandig wonen en een klein netwerk hebben. Steun , begrip 
en/afleiding kunnen dan een waardevolle aanvulling zijn. Er wordt zorgvuldig gezocht naar een 
passende buddy voor de hulpvrager. Buddyzorg is aanvullend op professionele zorg en er zijn voor de 
cliënt geen kosten aan verbonden. Wilt u in contact komen met een buddy of iemand aanmelden? 
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Of wilt u zelf buddy worden? Neem dan contact op met buddyzorg Kuria via 020 – 679 07 97 
of buddy@kuria.nl.
www.kuria.nl

VITA Valerius 
Wekelijkse bijeenkomst op woensdagochtend voor buurtgenoten die gezondheidsklachten ervaren. 
Diverse onderwerpen worden gepresenteerd en besproken door professionals uit de sector zorg en 
welzijn. Enkele voorbeelden: diabetes, vitaliteit, slaapproblemen, donorregistratie, hersenfuncties, 
palliatieve zorg etc. Ook wordt er in het groepsgesprek aandacht gegeven aan het leven van alle dag 
met z’n grote en kleine problemen, invloeden en vraagstukken. 
www.vitavalerius.nl | info@vitavalerius.nl

VERSLAVING EN PSYCHISCHE PROBLEMEN

Jellinek Amsterdam  _______________________________________________________________________________088 - 505 1220
Jellinek is al ruim honderd jaar dé expert op het gebied van middelengebruik en verslaving. Iedereen 
met een (hulp)vraag op dit gebied kan op ons rekenen: mensen die informatie, persoonlijk advies of 
behandeling nodig hebben, hun naasten en professionals. Jellinek is sterk in preventie en in weten-
schappelijk bewezen behandeling. Van online zelfhulp en kortdurende specialistische behandeling 
tot detoxificatie en topklinische zorg voor mensen met ernstige en complexe verslavingsproblema-
tiek. Voor álle vormen van verslaving. Onze hulp is niet zwaarder dan noodzakelijk. Licht als het kan, 
intensief als het moet.

Ben jij op zoek naar hulp voor jezelf, een familielid of naaste of heb je een vraag, dan ben je bij ons 
aan het juiste adres. Kijk voor meer informatie op jellinek.nl/zuidas

PuntP _________________________________________________________________________________________________088 - 505 12 21 
PuntP behandelt volwassenen met uiteenlopende psychische klachten zoals angststoornis, 
depressie en bipolaire stoornis. PuntP bestaat uit een klein team van zeer ervaren 
en gespecialiseerde behandelaren. 
PuntP heeft drie locaties in Amsterdam:
Hoofdlocatie: 
n Amsterdam Centrum, Roetersstraat 210, 1018 WE Amsterdam, 020 – 590 5600
n Amsterdam Noord, Strekkerweg 77, 1033 DA Amsterdam, 020 - 590 5700
n Polikliniek Ganzenhoef, Bijlmerdreef 1169, 1103 TT Amsterdam Zuidoost, 020 - 590 4400
www.puntp.nl

Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) _____________________________________________ 020 - 555 59 11
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam
www.ggd.amsterdam.nl
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Roads _________________________________________________________________________________________________020 - 590 85 90
Helpt op het gebied van sociale- en arbeidsre-integratie voor mensen met lichte tot zware 
psychiatrische problematiek of verslavingsachtergrond. 
Obiplein 16, 1094 RB Amsterdam
info@roads.nl (voor algemene vragen en vragen of suggesties over de website)
aanmelden@roads.nl (voor vragen over aanmeldingen) 
www.roads.nl



You’re welcome at these locations

Huis van de Wijk Buitenveldert 
Arent Janszoon Ernststraat 112 

Huis van de Wijk Lydia
Roelof Hartplein 2A 

Huis van de Wijk Olympus
Olympiaweg 29

Or look at vca.nu/english for more possibilities
+31 6 371 994 50 / +31 20 530 12 20

Choose from over 1,500 fun volunteer jobs 
in the city. We are happy to help you find 
something that matches your talents, wishes 
and agenda. Search online or make an 
appointment to get help finding the perfect 
volunteer job.

Gustavino Restaurant & Vinoteca

ITALIAANS ZAKELI JK EVENTS

SCAN OM TE  RESERVEREN

020 6615062

info@gustavino.nl

Advocatenkantoor Zuid

Free phone consultation 

Wednesdays 15:00 to 17:00

Expat services: 
Immigration · Setting up a business · 

Employment · Real Estate · Contracts

(020) 369 97 26 · info@advocatenkantoorzuid.nl · Uiterwaardenstraat 119 

Expat-friendly law firm in Amsterdam 
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EMERGENCY NUMBERS
Emergency number, police, fire brigade, ambulance _______________________________________________________ 112 
Police (non-emergency) ________________________________________________________________________________ 0900 - 8844 
Report crime anonymously ____________________________________________________________________________ 0800 - 7000 
Detection helpline ______________________________________________________________________________________ 0800 - 6070 
Emergency number, animal ambulance _______________________________________________________________________ 144
After-hours GP centres in Amsterdam ___________________________________________________________088 - 00 30 600
Suicide prevention line ___________________________________________________________________________________0900 0113
Advice and Reporting Centre for Child Abuse and Neglect (Veilig Thuis) _____________________ 0800 -20 00

IMPORTANT NUMBERS AMSTERDAM
Townhall _________________________________________________________________________________________________________ 14020
Municipal Health Service (GGD) __________________________________________________________________020 - 555 59 11
Central Government, for questions to the government __________________________________________________ 1400
Central Government, for questions about Corona _________________________________________________ 0800 - 1351
Netherlands First Aid/Orange Cross ______________________________________________________________070 - 338 32 32
Report animal abuse  _____________________________________________________________________________________________ 144
Animal ambulance Amsterdam ___________________________________________________________________020 - 626 21 21
Mind Korrelatie Foundation ___________________________________________________________________________ 0900 - 1450
Sensor Emergency Telephone Service (De luisterlijn) _____________________________________________ 0900 - 0767
Children’s helpline (Kindertelefoon)__________________________________________________________________ 0800 - 0432
Advice and Reporting Centre for Child Abuse and Neglect (Veilig Thuis) _____________________ 0800 - 2000 
Netherlands Victim Helpline ___________________________________________________________________________ 0900 - 0101
VeiligheidNL __________________________________________________________________________________________020 - 511 45 11
Drugs info line ___________________________________________________________________________________________ 0900 - 1995
ANWB Personal injury line _________________________________________________________________________088 - 269 77 66
Halt Netherlands ____________________________________________________________________________________088 - 115 35 90
Compensation fund for violent crime ____________________________________________________________070 - 414 20 00
Environment questions/complaints ________________________________________________________________________ 14 020
Switchboard __________________________________________________________________________________________020 - 623 65 65
Helpline Amsterdam ________________________________________________________________________________020 - 675 75 75
Domestic Violence (Help, advice and applications) (Blijf Groep A’dam – Oranje Huis) ___088 - 234 24 50 
Domestic Violence (General number) (Blijf Groep A’dam – Oranje Huis) ___________________088 - 234 24 00
Discrimination Hotline Amsterdam Region _____________________________________________________020 - 638 55 51

FAULT NUMBERS
Public lighting  _________________________________________________________________________________________________ 14 020
Traffic lights  ____________________________________________________________________________________________________ 14 020
Water network ___________________________________________________________________________________________ 0900 - 9394
Gas or electricity failure, national number  __________________________________________________________ 0800 - 9009 



je niet meer 
weet wat je net 
gelezen hebt?

alz...
wat 

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. 
Geef nu voor meer onderzoek, 
zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu

Scan de 
code en 
doneer 

gemakkelijk 
online!

Get the rejuvenated, natural-looking results you want at Oran Aesthetics! 
We offer top-quality injectables and skin rejuvenation treatments 
with personalized attention. Say goodbye to a tired, dull skin and hello 
to a fresh, confident you. 
Book a free consultation today and get ready to shine!

Oran Aesthetics 
A. J. Ernststraat 173, 1083 GT Amsterdam
020 - 215 73 38
www.oranaesthetics.nl  I  info@oranaesthetics.nl 
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GP OUT-OF-HOURS SURGERIES
During evenings, weekends and public holidays, GPs are available at five GP out-of-hours surgeries 
across Amsterdam. GP out-of-hours surgeries are only available by appointment made by telephone 
088 - 00 30 600. Opening hours; on working days from 5 pm to 8 am the following morning, 
during weekends from Friday 5 pm to Monday 8 am and on public holidays from 8 am to 8 am the 
following day. During nights (11 pm to 8 am) only the GP out-of-hours surgeries in Centrum Oost and 
West are open.

Addresses GP Out-of-Hours Surgeries:
n Centrum Oost OLVG Oost (Entrance SEH OLVG Ruyschstraat)  
 Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam
n Noord Terrein BovenIJ ziekenhuis (A&E entrance) 
 Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam
n West OLVG West (right next to A&E) 
 Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam
n Zuidoost AMC Hospital (A&E entrance) 
 Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
n Zuid (directly below the hospital main entrance)
 De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
 
LIVING AND WORKING ON ZUIDAS
Zuidas is an internationally renowned knowledge and business centre and one of the most important 
office locations in the Netherlands. It is developing into a bustling residential area, mainly because an 
increasing number of people are moving there. The number of restaurants, shops, cultural, sports and 
care facilities are on the increase. 

CONSTRUCTION PROJECTS

CROSSOVER
Crossover is being built on the corner of the A10 exit and Europaboulevard. The building will house 
office space, 120 social housing units (60 for new students and 60 for people with residence permits). 
In addition to these 120 social housing units, the building will have ten studios for sale. Dotted 
throughout the buildings, there will also be various outdoor areas for the residents and a green roof 
terrace on each office floor. The complex must be completed by mid-2023.

THE PULSE
Near Kenniskwartier, the Pulse is under construction, a multifunctional complex consisting of 
offices, (cultural) facilities and homes, 151 medium-priced rental homes and 49 private sector rental 
homes, of which 10 are garden lofts, 9 penthouses, offices and (cultural) facilities. There will also be a 
car park with 125 parking spaces, of which 45 to 65 spaces are reserved for electric shared cars. The 
work is expected to take place until the end of 2024. 
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VU RESEARCH BUILDING
The building will consist of a tall 13-storey tower block and a lower 
6-storey building. Construction is expected to be completed in the summer of 2023.

PI59
The 1970’s building on the Princess Irenestraat 59, one of the oldest buildings on Zuidas, is 
undergoing a thorough renovation. The construction of the 110-metre long and 40-metre-deep 
building, which is staggered in places, will be preserved. PI59 will have three separate atriums, to let 
in as much light as possible. There will be space for 400 bicycles and a basement car park with space 
for 80 cars. The parking deck will be a public space with greenery. On the ground floor on the west 
side of the building there will be space for a bistro with a spacious outdoor area. Construction will 
commence in the autumn of 2022. Completion is scheduled for the spring of 2024.

STRAWINSKYHUIS
The Strawinskyhuis, on Princess Irenestraat 39-43, is undergoing a thorough renovation. The four-
storey building will have a completely new façade, a patio and an atrium. The adjacent two-storey car 
park will also be renovated. The finishing phase must be completed by February 2023.

THE NEWTON
The Newton offers 101 modern and energy-efficient apartments ranging from approximately 46
to 110 m2. These will be private sector housing. The triangular plinth of the building, on the future 
Hogelandplein, offers 175 m2 commercial space. The Newton will be completed in 2023.

TRIPOLIS
The monumental Tripolis complex on the A10 is being redeveloped. It is now known that Uber will 
be the main tenant. The company’s headquarters will cover about 30,000 square metres of the 45,000 
square metres available. In addition to offices and amenities, it will also include residential properties 
at a later stage. One of the current Tripolis tower blocks will be transformed into a residential building 
with social housing apartments. Due to Het Venster shielding the towers from the A10, a relatively 
noise-free area is created that lends itself well to living, but also to sports and relaxation. 
The (re)development of Het Venster and the renovation of two of the three Tripolis buildings and the 
immediate surroundings started on 17 February 2020 and will take about two and a half years. The 
development of the third (residential) building will follow later.

ADORE RESEARCH & DIAGNOSTICS CENTRE
The ADORE Research & Diagnostics Centre (RDC ADORE) is part of Amsterdam UMC and consists of 
offices and laboratories. This high-tech six-storey building also contains a cleanroom: a conditioned 
environment with very high-quality requirements for research into cancer and neurological disorders. 
The building will be on the Zuidas behind the academic hospital. Preparatory work for construction 
took place in the spring of 2022. Construction commenced in September 2022. Completion is 
expected to take place by the end of 2024 and the building will be put into use by 2025.
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STEPSTONE
De Key housing corporation is going to build 216 starter apartments, which will be used in the future 
‘Stepstone’ residential building. The social housing apartments will be in an 80-metre-high tower 
block and are specifically intended for young people up to the age of 28. Residents will be entitled to 
live there for a maximum of 5 years, after which they are expected to move on to another property. 
The apartments range from 25m2 to 60m2. The complex will have a roof terrace with a sports court, a 
green courtyard garden and a common living room. There will be a shed for bicycles and scooters, but 
there will be no parking spaces for cars. The building will be provided with light materials and glass, 
many balconies and vertical greenery along the façades. The construction of Stepstone commenced 
on 1 April 2022. Completion is scheduled to take place in 2024.

RAVEL RESIDENTIAL AREA
The area is home to 1,350 residential properties, 40% of which will be social housing, 40% will be 
medium-priced rental properties and 20% will be for sale. In addition, there is space along the edges 
of the neighbourhood for offices, various commercial and social facilities, a school, and catering 
establishments. There will be two underground car parks that can be accessed from the Ravellaan and 
a pick-up/drop-off point for cars. The development of the neighbourhood consists of 4 construction 
phases and commences in 2023. Each phase will take about 3 years.
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ZUID DISTRICT
The Zuid District consists of a large area with many differences. From the quiet and green 
Buitenveldert, or the bustling Pijp, to the impressive Zuidas. The district is home to more than 146,000 
residents, making it the second largest district in Amsterdam. The daily management is part of the 
general management of Zuid and consists of three people. The members of the executive committee 
are appointed by the City Council. They perform duties and exercise powers on behalf of the City 
Council.

The following members have been appointed for 2022-2026:
n Bart Vink (D66, Chairman)
n Flora Breemer (PvdA)
n Rocco Piers (Groen Links)

Contact:
PO Box 74019, 1070 BA Amsterdam
email: estuurssecretariaat.SDZ@amsterdam.nl

Spokespersons for the Zuid District: 
n Martin Schutrups, 06 - 3418 4651, m.schutrups@amsterdam.nl
n Niels Slotboom, 06 2824 9363, n.slotboom@amsterdam.nl

The Zuid District has the highest average disposable income in Amsterdam, but not all areas in Zuid 
are equally ‘well-off’: the differences between districts are significant. Both in terms of income and 
education. The academic level of the Zuid District is above average compared to the rest of Amster-
dam. At least 30.4% have a higher professional academic level or higher (18.4% in Amsterdam), 
45.4% have a secondary educational level or lower, compared to 60.9% in Amsterdam. And with an 
unemployment percentage of 5.6%, the Zuid District has the lowest unemployment rate after the 
Centrum District (5.2%). 

Contact details for Zuid District
Telephone 14 020
From abroad or via Skype: +31 20 624 1111
Email: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl
Website: www.amsterdam.nl/contact/stadsloket-zuid
Postal address: PO Box 74019, 1070 BA Amsterdam
Business address: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
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WASTE

Waste Disposal Points
Amsterdam has five waste disposal points. You can dispose of your waste here from Monday to Saturday 
free of charge from 8 am to 5 pm. The waste disposal point (Afvalpunt) at Henk Sneevlietweg 22 
is open every Sunday from 10 am to 4 pm. The Waste Disposal Point locations are:
n Seineweg 1(Nieuw-West)
n Toetsenbordweg 41 (North)
n Rozenburglaan 1 (Oost)
n Marie Baronlaan (East)
n Henk Sneevlietweg 22 (Nieuw-West)
n Meerkerkdreef 31 (Zuidoost)
n Scheidingsstation Weesp, Nijverheidslaan 1

Collection of bulky waste
In Amsterdam Zuid, you must first report bulky waste before placing it outside. You can make 
an appointment (www.amsterdam.nl/afval-en-hergebruik/grofafval) for the collection 
of your bulky waste. You can also call 14 020 (Monday to Friday from 8 am - 6 pm). 

The Recycling Shop (Kringloop) also collects
Are your items still suitable for reuse? The Recycling Shop (Kringloop) usually collects your unwanted 
items free of charge. They come to your home on a day and time that suits you.  
Look on www.kringloop-info.nl for a Recycling Shop near you.

In Weesp, the GAD collects the waste, for more information visit www.gad.nl

COUNCIL TAX

Contact with council tax department
You can visit us by appointment only. Telephone contact Taxes: 020 - 255 4800 (Monday to 
Friday from 8 am to 6 pm). For general queries, reports, or complaints, you can use the mailing form 
(www.formulieren.amsterdam.nl), send an email to belasting@amsterdam.nl or write to: Municipality 
of Amsterdam, Tax Department PO Box 23475, 1100 DZ Amsterdam
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CIVIL AFFAIRS

Change of address
If you are moving, you must notify the municipality. You can do this online on the municipality’s 
website. www.amsterdam.nl/burgerzaken/verhuizing-doorgeven. You will need a DigiD for this. You 
can also notify us of your move in writing. You will need a copy of valid proof of identity (a passport, 
Dutch identity card or driving licence), with the photo and signature showing. A copy of the entire 
tenancy agreement or sales contract. If you are going to live in anti-squat accommodation: a copy 
of the user agreement. If you are moving in with someone: a statement of consent by the principal 
resident and a copy of their identity document. With the photo and signature showing. Please state 
your old address in the letter. Send the letter to the Service Department  – Benefits (Dienstverlening - 
Verstrekkingen), PO Box 2214, 1000 CE Amsterdam. 

You can notify the municipality of your new address before your move. You can do this 4 weeks in 
advance. The advantage is that other authorities will be aware of your move on time. You can also 
report your move if you have already moved. You can do this up to 5 days after your move. 
If you report your move too late, this may have consequences for your housing benefit, student 
finance or your parking permit, for example. Are you moving to another municipality? Please report 
your move there. The Municipality of Amsterdam will deregister you.

Emigration
If you are going abroad for a longer period of time, you must notify the municipality. This applies if 
you will be staying abroad for eight months or more in the next twelve months. This does not have to 
be a continuous period. In that case you will be deregistered from your address. If you go abroad for 
less than eight months, you do not have to report it.

Notification of birth
When you have a child, you must notify the municipality where the child was born. The 
municipality will draw up a birth certificate which will be entered in the birth register. The certificate is 
a proof of the birth and is the foundation for the Personal Records Database (BRP).
A declaration of birth must be made within 3 days of the day of birth. If one of these three days falls 
on the weekend or on a generally recognised public holiday, this period shall be extended to the next 
working day. 

Please bring the following for the declaration:
n a valid proof of identity;
n a marriage certificate/certificate of registered partnership if applicable;
n a declaration of paternity/maternity, if applicable;
n proof of previous choice of name, if applicable.
You may declare a birth if you are the father or mother of the child, if you were present at the birth or 
if the child was born in your home.
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Name change
An application for a change of surname must be submitted to Justis (Department of Justice). Justis 
will decide on behalf of the Ministry for Legal Protection whether the surname may be changed. 
Justis do not deal with a change of first name. Applications to change a first name must be submitted 
to the court.  For more information, please contact a court in your area.

Rates
n Name change adult €835
n Name change 1 or 2 minor children €835
n Name change 3 or more minor children €1,670
Please note! You will always be charged the above costs for processing your application. 
Regardless of whether the final decision of Justis is positive or negative. If you withdraw your 
application, the costs will not be refunded.

Conditions
The conditions for changing a surname are laid down in the Decree on Family Name Changes (‘Besluit 
geslachtsnaamwijzging’ at www.wetten.overheid.nl). The rules for changing the surname of an 
adult and a minor differ.

Application procedure
Would you like to change your surname? Please first read the information in the Surname Change 
Brochure (‘Brochure Achternaamwijziging’ on www.justis.nl). A name change is only possible in a 
limited number of cases. If your circumstances are not included in this brochure, you do not qualify 
for a name change. Do you qualify for a change of surname? You can start your application. 

You will need a new identity document if your last name has changed. You can apply for a new 
passport, driving licence, etc. from the moment your name change is processed in the Personal 
Records Database (BRP). After the name change, your old IDs will no longer be valid.

Applying for or renewing a driving licence
Novice driving licence
When you have obtained your first driving licence, you are a novice driver.  It doesn’t matter how 
old you are. Or to which type of vehicle the driving licence applies. If your driving licence is your first 
driving licence, you will be a novice driver for 5 years.

If, at the age of 16 or 17, you first obtained the Class AM (moped) or Class T (tractor) driving licence, 
you will be a novice driver for 7 years. If you also obtain a Class B driving licence at the age of 17, you 
will be a novice driver for 5 years. This takes effect from the moment the Class B licence is issued.

If you obtain your first Class AM or Class T driving licence before you turn 18 and your Class B driving 
licence on or after you turn 18, you will be a novice driver for 7 years. This applies from the moment 
the Class AM or Class T driving licence is issued.



72          Wijkgids Zuidas 2023

Novice drivers will receive a novice driving licence. This is a regular driving licence, but with a 
penalty points system for serious driving offences. You can find more information about the novice 
driving licence on www.rijksoverheid.nl. This applies to all drivers. The novice driving licence is 
intended to reduce the number of accidents.

Driving lessons from 16.5 years
You can obtain your driving licence from the age of 17 but you do not have to wait until your 17th 
birthday to start driving lessons. According to the rules, you can take driving lessons from the age 
of 16.5, as well as an interim test. And you can even pass your theory exam from the age of 16. 
Once you turn 17, you can take a driving test. If you pass, you can apply for a driving licence with the 
municipality. You must be accompanied by an experienced driver until you turn 18, who must be 
stated on your supervisor pass. A maximum of five supervisors can be listed on the pass. These must 
meet a number of conditions. For the conditions, see the RDW website. 

Penalty points system 
The penalty points system applies to all drivers. This means you will receive penalty points for driving 
under the influence. In addition, anyone who obtains a driving licence for the first time will receive 
a novice driving licence. This is a regular driving licence, but with an additional element: a penalty 
points system for serious driving offences. 

Renew your driving licence at Stadsloket
If you renew your driving licence, you will receive a completely new driving licence. You must hand 
in your old driving licence when you collect your new one. You can make an appointment at one of 
the 7 service counters called Stadsloketten. In some cases, you may need to purchase and complete a 
Health Certificate (Gezondheidsverklaring) before you can renew your driving licence. When you are 
over 75 years of age, for example. 

Your driving licence will be issued after 5 working days. If you submit the application on Monday, 
your driving licence will be issued the following week on Monday. It may take longer during holiday 
periods or due to unforeseen circumstances. If you wish, you will receive a text message as soon as 
you are able to collect your driving licence. In the case of an emergency application, you can in 
principle collect your driving licence the following working day after 10 am (if you submitted the 
application before 2 pm). This time may vary per Stadsloket. When you apply, you will be informed 
when your driving licence is ready to collect. In exceptional cases, an emergency application may take 
2 working days.

Online driving licence renewal
You can renew your driving licence online through the RDW. 
Conditions:
n You live in Amsterdam and are registered here in the Personal Records Database (BRP).
n You have a valid Dutch driving licence.
n You want to renew your current driving licence, or you want an additional class on your driving licence.
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n You have an iPhone 7 (and newer).
n You have a mobile phone with NFC chip and with Android, version 6.0 or higher.
n You have the DigiD app. With the app, you must perform a one-time check of your passport, 
 driving licence or ID card. 

You should follow these steps:
n You must have a passport photo taken by a photographer recognised by the RDW. Bring your  

current driving licence. You provide your signature at the photographer. This signature will appear 
on your new driving licence. The photographer will send your passport photo and signature  
digitally and securely to the RDW. You will receive an email from the RDW within a few minutes.  
It will state whether you can renew your driving licence online.

n Visit www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs and apply for your driving licence. You must log in 
with the DigiD app. You can choose which Stadsloket you would like to collect your driving licence 
from. Payment is made through iDeal. You can collect your driving licence from Stadsloket after 4 
days. You can make an appointment for this.

Requirements for fitness to drive and medical examination
To be allowed to drive, you must be mentally and physically capable. Sometimes you need to fill out a 
form with questions about your health. Based on this, the CBR will check whether you are fit to drive. 
If necessary, you will receive an additional medical examination. You are always responsible for 
meeting the requirements for participation in traffic. The cost for a Health Certificate (Gezondheids-
verklaring) is €41.50.

When will the CBR carry out an assessment?
The CBR monitors whether drivers are fit enough to drive. The CBR may assess your ability to drive:
n Are you taking a driving test? You must first complete a Self-declaration form. If you answered ‘yes‘ 

to one or more questions, your ability to drive will be assessed.
n Are you 70 years of age or older? And does your driving licence expire on or after your  

75th birthday? To renew your driving licence, you must have a doctor assess whether you are fit to 
drive. The risk of physical problems increases with age. And those problems may affect your ability 
to drive.

n Do you drive a lorry (Class C driving licence) or a bus (Class D driving licence)? Then you are likely 
to be on the road for many hours. These vehicles are large and heavy and entail a greater risk to 
road safety. That is why you will be assessed when you renew your driving licence. Novice drivers 
will also be assessed at the time of their first application. The medical examiner has been  
designated by the CBR.

n Do you have any doubts about your ability to drive? Ask the CBR for an assessment. That way you 
can be sure whether it is safe for you to drive. The CBR will decide whether your driving licence is 
still valid.

n More information about the procedure at the CBR can be found on the CBR website. The CBR 
charges a fee. There are costs associated with a visit to a doctor, general practitioner or medical 
specialist. The Dutch Healthcare Authority (NZa) determines the rates.
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Application for a moped licence
For a moped, you need a Class AM licence. You must apply for a moped licence in person at a  
Stadsloket of your choice. You can only make the application yourself. It is not possible to authorise 
anyone to apply for a moped licence on your behalf.

Conditions
n You must be registered in Amsterdam in order to apply for a moped licence here.
n You must be at least 16 years old.
n Your must have been registered in the Netherlands for at least 185 days.
n If you do not yet have a Dutch car or motorbike licence, you must have passed 
 the practical moped exam.

A medical examination is not required
You do not need a Certificate of (medical) fitness from the CBR for a moped licence.

Costs driving licence + moped licence
Applying for / renewing a Driving Licence €44.65 
Emergency application procedure €34.10 additional fee
 
(Driving) licence lost or stolen
If you lose your passport, identity card or (driving) licence as a result of theft, you can contact a 
Stadsloket of your choice to apply for a new document. At the Stadsloket, you must complete a 
so-called ‘Self-declaration form’ in order to apply for a new ID.

Extract from the Personal Records Database (BRP)
An extract from the Personal Records Database (BRP) is an official statement that you are registered as 
a resident with the municipality of Amsterdam.

Online inquiries
You can use your DigiD to apply for an extract of the Personal Records Database (BRP): 
www.amsterdam.nl/burgerzaken/akten-uittreksels/uittreksel-brp

Application by post 
Send a letter to the Department of Services - Issuance & Verification (Dienstverlening - verstrekkingen 
& Verificatie), PO Box 2214, 1000 CE, Amsterdam. Please state the reason for requesting the extract 
in this letter. Sign the letter and attach a copy of a valid identity document, for example a passport, 
identity card or driving licence. You will not receive a confirmation of receipt of your application. The 
extract shall be sent to you after approximately three weeks. Delivery can take another two days.
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Costs
An extract from the Personal Records Database (BRP) costs €21.70 (rate 2022). The extract is free of 
charge if you need it for a pension fund. In this case, you must show or send the letter from the 
pension fund with your application (copy or scan). The extract is also free of charge if you have a 
statement from the Legal Aid Council (Raad voor Rechtsbijstand).

Certificate of Conduct (Verklaring Omtrent het Gedrag or VOG) 
You may need a Certificate of Conduct for a new job, a visa application or emigration. An employer 
may ask for a VOG before you are hired. A VOG is mandatory for teachers, childcare staff, and taxi 
drivers, for example. A VOG shows that your past behaviour is not an objection to the task or position 
you will be performing.

Applications at Stadsloket
You must apply for a Certificate of Conduct (VOG) in the municipality where you live. In Amsterdam, 
you can go to a Stadsloket for this. You can only apply for a VOG online if the organisation that 
requires a VOG from you enables this.

Two versions
There are two versions: a VOG for natural persons and a VOG for legal persons. As an individual 
employee, you need a VOG for natural persons. A VOG allows legal entities, companies or foundations 
to demonstrate their integrity. For example, to conclude a contract or to become a member of an 
industry organisation.

Online inquiries
You can apply for a VOG online if the organisation that wants the VOG from you enables this. The 
organisation requesting the VOG will prepare an application for you on the Justis website. You will 
receive an email from the Justis Department. You can complete the application via a link in the email.
Upon receipt of payment, the Justis Department will process the application. You will receive written 
notification about your VOG. The delivery time is the same for an application at the counter. In order 
to set up the application, your employer needs eRecognition.

Costs 
The cost of a VOG is €41.35. An online application is cheaper, which costs €33.85 (rates 2023). 
You can get a VOG free of charge if you are a volunteer and start working with minors. 
The organisation you work for must meet a number of conditions and the application must be 
submitted to the Justis Department through the Internet. Visit www.justis.nl for more information.
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Residence permit in the Netherlands
Many expats who want to live and work in the Netherlands (longer than 90 days) must apply for a 
residence permit. The type of application you must submit depends on your nationality and your 
reason for moving to the Netherlands, such as family, studies, work, or other purposes.
 
Purpose of your stay in the Netherlands
The main reasons for applying for a residence permit in the Netherlands include:
n As a spouse, (unmarried) partner or family member.
n As an employee or as a self-employed person.
n As a highly skilled migrant or scientific researcher.
n As a student at a university or higher education institution.
n As a student in secondary or vocational education.
n As a graduate in an orientation year.
n As part of an exchange or working holiday programme.
n As an au pair.
n As a foreign investor.
n As an entrepreneur on a start-up visa.
n As a refugee or asylum seeker.
Please consult the Immigration and Naturalisation Service (IND) to find out which reason would best 
match your circumstances.
 
Do I need a residence permit in the Netherlands? 
Whether you need a Dutch residence permit depends on your nationality and the length of time you 
spend in the Netherlands.

EU, EEA and Swiss citizens
Citizens of EU/EEA countries and Switzerland do not need a residence permit to live and work in the 
Netherlands, in accordance with the EC Treaty. Expats from these countries do not have to register 
with the IND. However, if they stay in the Netherlands is for more than four months, they must register 
with their local municipality.
 
Family members of European citizens
Under EU law, family members of EU/EEA and Swiss citizens living in the Netherlands can join them 
even if they do not have European citizenship.  This includes spouses and (unmarried) partners. In 
such circumstances, family members can apply for verification against EU law to request a certificate 
of lawful residence - if they meet the requirements of the IND (Immigration and Naturalisation 
Service) for third country nationals. It is important to note that this option does not apply to family 
members of Dutch nationals, unless the Dutch national has lived in another EU country.
 
Short stay: Dutch residence permit not required
A residence permit and short-stay visa are not required if you are staying in the Netherlands for 90 
days or less and your citizenship has a visa waiver agreement with the Netherlands. 
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Longer stays: Dutch residence permit required
If you plan to stay in the Netherlands for more than 90 days, you must apply for a residence permit. 
Depending on the circumstances and nationality, some internationals can apply for a residence 
permit directly from the IND when they arrive in the Netherlands. Others will have to apply for a 
residence permit and a provisional residence permit (MVV) at the Dutch embassy or consulate in their 
country of residence before travelling to the Netherlands.
 
The provisional residence permit (MVV) for temporary stay
Some internationals also have to apply for a provisional residence permit if they are applying for a 
Dutch residence permit. The MVV (Authorisation for Provisional Residence) is a provisional residence 
permit for entering the Netherlands as a potential resident instead of as a tourist. The MVV is not an 
official residence permit. You or your sponsor can apply for the MVV and the residence permit at the 
same time before you travel. This is known as the TEV procedure (entry and stay procedure).

Do I need a provisional residence permit (MVV)?
You do not need to apply for a provisional residence permit (MVV) if one of the following 
circumstances apply:
n You currently have a valid residence permit for the Netherlands.
n You are a citizen of Australia, New Zealand, Japan, South Korea, Canada, the USA, Monaco  

or Vatican City.
n You are a citizen of an EU/EEA country or Switzerland.
n You are a family member or a (proven) partner of a citizen of an EU/EEA country or Switzerland, 

even if you hold another nationality.
n You currently have a permanent residence permit from another EU country as “EC CE long-term 

resident”.
n You or a family member has held a European Blue Card in another EU country for 18 months.
n Your situation matches other specific circumstances for which no provisional residence permit 

(MVV) is required, such as outlined by the IND.
n Sponsorship for a Dutch residence permit
n Sponsorship is required for most types of Dutch residence permits. Some forms of residence permit 

do not require sponsors, such as an orientation year for graduates or some holiday programmes.

The IND and Dutch residence permits
All Dutch applications for a residence permit are processed by the IND (Dutch Department of  
Immigration and Naturalisation). Applications submitted in the Netherlands can be submitted directly 
to the IND. Applications from abroad can be submitted to the Dutch embassy or consulate in the 
country where you live, or to the IND by your sponsor who is already in the Netherlands.
 
Requirements for a residence permit in the Netherlands
The requirements for a residence permit in the Netherlands vary widely, depending on your reason 
for applying and the application form you submit. The application requirements for a highly skilled 
migrant who comes to the Netherlands, for example, differ greatly from the application requirements 
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of a family member. To find out which requirements apply to your specific circumstances, please 
consult the IND. Requirements are also listed on the IND application page.
 
How to apply for a Dutch residence permit without a provisional residence permit (MVV)
If you are exempt from the provisional residence permit (MVV), your sponsor can apply for a residence 
permit on your behalf while you are still abroad, stating your expected arrival date. Once the IND has 
informed you that it will issue a residence permit, you can come to the Netherlands. That way you will 
be certain you are not travelling to the Netherlands for nothing. Your sponsor can also apply while 
you are already in the Netherlands. However, it is not certain whether you will receive a residence 
permit. It can also be difficult to get all the necessary documents in the Netherlands. If the application 
is granted, your sponsor will be notified when the employee can collect their residence permit. 

How to apply for a Dutch residence permit with a provisional 
residence permit (TEV entry and stay procedure)
If you simultaneously apply for a provisional residence permit (MVV) and a residence permit, please 
follow the TEV entry and stay procedure before coming to the Netherlands. If you have a sponsor 
in the Netherlands, they can start the application process on your behalf. You can also start the TEV 
entry and stay procedure at the Dutch embassy or consulate in the country where you live. 

Dutch residence permit application forms
You can find digital versions of most permit application forms through the IND. You can also collect 
forms from IND Desks (by appointment). It is strongly recommended that you contact the IND in  
advance and discuss the requirements for your application. For some permits, only a sponsor can  
apply. When you submit an incorrect form or apply for a provisional residence permit (MVV), but 
cannot apply for it, this may also affect your eligibility to remain in the Netherlands.
 
Supporting documentation for a residence permit in the Netherlands
To support your application for a residence permit, you will need to submit documents, such as a 
birth certificate, to submit with your application. The documents you need to provide depend on the 
application form you submit. Each form states the required documents. Official foreign documents 
must be legalised or provided with an apostille stamp, depending on the relevant authorities in the 
country of issue. Documents must be in Dutch, English, French, or German. Other languages must be 
translated by a sworn translator in the Netherlands.
 
Dutch residence permits and application costs
There are costs associated with applying for a Dutch residence permit or MVV. The amount 
depends on the type of application. You can view the prices on the IND application costs page 
(https://ind.nl/Paginas/Kosten.aspx). 
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Decision period of the IND
After submitting your form and paying the fee, the IND will assess your application. The decision 
period may vary, as the IND is legally permitted to take a maximum of 90 days to reach a decision on 
your application.
 
Contact the IND about your application
Would you like to know the status of your application? Please call: 088 0430 430 (standard telephone 
charges apply) between 9 am and 5 pm, Monday to Friday. If you are calling from abroad, the 
number is: +31 88 043 04 30. Don’t forget to have your V-number (file number) at hand and that the 
IND telephone line sometimes has long waiting times. Each application has a legal or reasonable 
decision period. The IND can use this entire period for processing your application. Has the decision 
period of your application not yet expired? This means your application is still being processed. In 
that case, the IND cannot provide you with further information. Please call 088 - 043 04 30 (standard 
telephone charges apply) between 9 am and 5 pm, Monday to Friday. If you are calling from abroad, 
the number is: +31 88 043 04 30. Do not forget to have your V-number (file number) at hand and that 
the IND telephone line sometimes has long waiting times.
 
How to collect your residence permit
If your application is approved, you or your sponsor will receive a confirmation letter.
 
Applications without provisional residence permit (MVV)
If you are already in the Netherlands, you can collect your residence permit at an IND desk. During this 
appointment, the IND will also collect your biometric data, such as your fingerprints, signature and 
passport photo.
 
Applications with the TEV entry and stay procedure
If you are following the TEV entry and stay procedure and are located outside the Netherlands, you 
can collect your provisional residence permit (MVV) at the Dutch embassy or consulate in the country 
where you live. Once you have arrived in the Netherlands, you have two weeks to collect your resi-
dence document from an IND counter (ND-loket Amsterdam, Pieter Calandlaan 1, 1065 KH). Skilled 
migrants can also collect their residence permit at IN Amsterdam (formerly expat centre) World Trade 
Center, I-Tower, Strawinskylaan 1767, 1077 XX. Telephone number: +31 (0) 20 254 79 99. 
By appointment only.

Rejection of a Dutch residence permit application
If your application is rejected, the IND will send a letter stating the reasons for not issuing a residence 
permit or provisional residence permit (MVV). This letter will also explain whether and how to 
appeal.
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Permanent residence permit (after five years)
If you want to live in the Netherlands permanently, you can apply for a permanent residence permit. 
When you apply for a permanent residence permit in the Netherlands, the IND will check whether you 
are eligible for a residence permit as a long-term resident of the EU. If you already have a permanent 
residence permit, you can also apply for an EU long-term resident permit. With a residence permit for 
EU long-term residents it is easier to apply for a residence permit in one of the other EU countries that 
also have this type of permit. You must meet the conditions of the relevant country for obtaining a 
residence permit.

Conditions: 
n You have lived in the Netherlands for five years or longer with a valid residence permit. This does 

not apply if you qualify for an exception category. The IND will look at the five years prior to the 
moment you submit the application. The years from when you turned eight years old apply. You 
can therefore only apply for a permanent residence permit if you have turned thirteen and have 
lived in the Netherlands from the age of eight with a valid residence permit.

n You were a continuous resident of the Netherlands in the five years prior to submitting the  
application. This means that you did not reside outside the Netherlands for six or more consecutive 
months in those five years, or four or more consecutive months in three consecutive years.

n You have a valid residence permit when you submit the application. This must be a permit for a 
non-temporary purpose.

n You are registered in the Personal Records Database (BRP) of your place of residence (municipality). 
You do not have to prove this yourself. The IND will check whether you meet this condition.

n You have an independent sufficient and sustainable income.
n You have obtained the civic integration diploma. This shows that you can read, write, speak, and 

understand Dutch to a sufficient standard. Sometimes you do not need to take a civic integration 
exam.

If you are of age, were born in the Netherlands or came to live in the Netherlands before you turned 
three, and have you always lived in the Netherlands since then? Your application will only be rejected 
on grounds of public order or national security.

Costs
The application fee is € 174.00, the application fee for minors is € 58.00.
 
VOTING FOR EXPATS
Dutch citizens from the age of 18 can vote in elections, but what about expats? People without Dutch 
nationality who have lived in the Netherlands for at least five years and have a residence permit are 
eligible to vote in municipal elections. This five-year rule does not apply to people with a passport 
from one of the Member States of the European Union; they are eligible to vote in municipal elections 
immediately after their move to the Netherlands.
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SOCIAL SERVICE POINT 

The Social Service Point (Sociaal Loket) helps you with:
n You do not know where to find help, advice, or information
n You have health problems or a disability
n You care for a sick family member
n You have personal or financial problems
n You want to know which activities are of interest to you
n You feel lonely, or you are on your own
In addition to the Social Service Point, you can also visit the neighbourhood team in your area. They 
provide information and advice. In addition, the neighbourhood team has social workers who can 
support you for a shorter or longer period of time. If you have several problems, we recommend con-
tacting the neighbourhood team in your area. Support by neighbourhood teams is free of charge.

ZUID DISTRICT NEIGHBOURHOOD TEAMS
n Buitenveldert Neighbourhood Team
 Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
 020 2359 120
n De Pijp Neighbourhood Team
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam
 020 2359 120
n Oud Zuid Neighbourhood Team
 Vaartstraat 82, 1075 RS Amsterdam
 020 2359 120
n Rivierenbuurt Neighbourhood Team
 Lekstraat 13A, 1079 EK Amsterdam
 020 2359 120
www.buurtteamamsterdam.nl

Applications to the Social Service Point
To apply for the following matters, you can only contact a Social Service Point:
n home modifications
n transport facilities or aids such as a wheelchair
n supplementary public transport (AOV)
n postal address application
n declaration of urgency
n income support
For information, please call 020 - 255 2916 on business days.
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Locations of Social Service Points (Sociaal Loket) in Zuid:

Noord: 
n Stadsloket Noord, Buikslotermeerplein 2000
 Monday to Friday 9 am - 4.30 pm, by appointment only
n Doras Head Office, Hagedoornplein 1c
 Tuesdays and Wednesdays 9 am -12 pm, walk-in
n Gezondheidscentrum Waterlandplein, Beverwijkstraat 9d
 Wednesdays and Fridays 1.30 pm - 4.30 pm, walk-in
n Wijkcentrum Kadoelerbreek, Banne Buikslootlaan 135
 Fridays 9 am -12 pm, walk-in
n Huis van de Wijk De Evenaar, Kometensingel 189
 Thursday afternoons from 1.30 pm to 4.30 pm, walk-in

Nieuw-West:
n Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000
 Monday to Friday 9 am - 4.30 pm, by appointment only
n Honingraat, Slotermeerlaan 103 hs
 Wednesday afternoons from 1.30 pm to 4.30 pm

Zuidoost:
n Stadsloket Zuidoost, Anton de Komplein 150
 Monday to Friday 9 am - 4.30 pm, by appointment only
n Holendrecht Health Centre, Niftrikhof 20
 Monday and Wednesdays 1.30 pm - 4.30 pm, walk-in
n Venserpolder Health Centre, Drostenburg 5A
 Mondays 1.30 pm - 4.30 pm and Fridays 9 pm -12 pm, walk-in
n Klein Gooioord Health Centre, Bijlmerdreef 1001a
 Tuesdays and Thursdays 1.30 pm - 4.30 pm, walk-in

West:
n Stadsloket West, Bos en Lommerplein 250
 Monday to Friday 9 am - 4.30 pm, by appointment only
n De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119
 Tuesdays, Thursdays, and Fridays 9 am - 12 pm, walk-in
n Buurtcentrum De Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2
 Mondays 1.30 pm - 4.30 pm, walk-in
n De Klinker, Borgerstraat 45
 Tuesdays and Thursdays 1.30 pm - 4.30 pm, walk-in
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Oost:
n Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2
 Monday to Friday 9 am - 4.30 pm, by appointment only
n Het Parkhuis, Anfieldroad 110
 Mondays 1 pm - 4 pm and Wednesdays 10 am - 1 pm, walk-in
n Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727
 Mondays and Thursdays 1.30 pm - 4.30 pm, walk-in
n Wijkservicepunt Flevopoort, Kramatplantsoen 101-h
 Wednesdays 1.30 pm - 4.30 pm and Fridays 9 pm -12 pm, walk-in

Zuid:
n Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923
 Monday to Friday 9 am - 4.30 pm, by appointment only
n Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112
 Tuesdays and Thursdays 1.30 pm - 4.30 pm, walk-in
n Huis van de Wijk De Pijp, 2e Van der Helststraat 66
 Tuesdays 9 am - 12 pm and Wednesdays 1.30 - 4.30, walk-in
n Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10
 Mondays and Wednesdays 9 am -12 pm, walk-in

Centrum:
n Stadsloket Centrum, Amstel 1, ingang Amstelzijde
 Monday to Friday 9 am - 4.30 pm, by appointment only
n Ontmoetingscentrum De Keyzer, Czaar Peterstraat 12
 Tuesdays 1.30 pm - 4.30 pm, Thursday 9 am - 12 pm and Friday 1.30 pm - 4 pm, walk-in
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TRAFFIC AND TRANSPORTATION

GELDERLANDPLEIN LINES
From 28 February 2022 there will be more services to the Zuidas and start a new route in the Vivalidi 
neighbourhood. The location of the buses is visible on the map and the active routes are displayed in 
colour. Your location is visible with a red marker so you can find your nearest stop. 
For more information and to plan your journey, visit: 9292.nl and GVB.nl.

There are three different routes to and from Gelderlandplein:
line  route  colour
461  Zuidas  black
463  Bolenstein  red
464  Vivaldi  blue

How often does the bus service run?
The buses run every day except on public holidays.

Zuidas - 461 
Mondays to Fridays Saturdays and Sundays
10:29 am - 6:39 pm every 15 min 10:44 am - 6:24 pm every 15 min
every 10 minutes during lunchtime.

Bolenstein - 463 
Mondays to Fridays Saturdays and Sundays
10:14 am - 6:58 pm every 30 min 10:14 am - 6:28 pm every 30 min except between 
 12:44 pm and 2:44 pm.

Vivaldi - 464 
Mondays to Fridays Saturdays and Sundays
10:38 am - 6:14 pm every 30 min 10:38 am - 6:14 pm every 30 min
every 20 minutes during lunchtime.

Journey fees
The Gelderlandplein Line is free of charge.
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Zuidasdok

Northern Tunnel
Between 2026 and 2029 the construction of the northern tunnel will commence. In 2022, the  
Amsteltram (line 25) will have a temporary start and end stop (on the Eduard van Beinumstraat),  
pending its final location on the south side of the station. The northern tunnel of the A10 Zuid will 
open by 2035 at the latest.

Southern motorway tunnel
To make room for the station, the A10 will disappear into tunnels in the centre of Zuidas. Construction 
of the tunnel on the south side will commence between 2024 and 2027. The tunnel is expected to 
open by 2034 at the latest.

Tram Station
When the southern tunnel of the A10 Zuid is sufficiently completed, the tram station can be built. This 
will commence while underground work is still being carried out on the tunnel. The tram station must 
be completed by 2031 at the latest.

Bus Station
The new bus station will be located on the north side of Amsterdam Zuid station. Here, too,  
construction will commence while work is still being carried out in the tunnel. Completion of  
the bus station is scheduled for 2031 at the latest.

Brittenpassage
We have been working on the Britttenpassage since the autumn of 2018. In August 2021, the two 
parts of the roof were installed. According to current planning, this passage will be completed by 
2027 at the latest.

De Nieuwe Meer Junction
In 2023 or 2024, the reconstruction of the Nieuwe Meer junction commences. A very complex  
operation, which includes the bridges over the Schinkel. The tender for this project was published  
on 29 June 2021. The reconstruction will be completed by 2031 at the latest.

Minervapassage:
As soon as the new Brittenpassage at Amsterdam Zuid station has been completed, the Minerva-
passage will be renewed between 2025 and 2027. The Minervapassage is the current entrance to the 
station, but it will look completely different due to significant widening. The renewed Minervapassage 
must open by 2031 at the latest.

Amstel Junction
The Amstel junction is also being reconstructed. This is necessary, among other things, because the 
number of lanes will be increased from 4 to 6 per direction of travel. In addition, local traffic on the 
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A10 Zuid is separated from through traffic. The start of the reconstruction is scheduled for 2025 or 
2026. The work must be completed by 2033 at the latest.

Vivaldipassage
Finally, the underpass that connects the Antonio Vivaldistraat - on the south side of the A10 - with 
the Beatrixpark on the north side for cyclists and pedestrians. This work has commenced and will 
continue for a long time. During the entire construction period of Zuidasdok, this underpass will be 
built in stages. This is because we the A10 Zuid has to be shifted several times. Eventually, the 
Vivaldipassage can be completed when the A10 is in its final position. The opening is expected by 
2036 at the latest.

Map of public charging points for electric cars
Visit www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/kaart-oplaadpunten to see where the 
public charging points are located. You can also see the type, number, capacity and connector type.

Resident parking permits
You can apply for a parking permit in writing or online at one of the Stadsloketten (service counters) 
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning. 

Conditions:
n You must be registered in Amsterdam in the Personal Records Database (BRP) at the address where 

you live. The permit is only valid in the area where you live.
n You must have a car registered in your name (or a lease or company car, rental car, camper van, 

microcar, Canta or motorcycle).
n You must have a vehicle that meets the environmental requirements.
n You will not be eligible for a permit if you have a parking space allocated to your home. Ask the 

seller or landlord if this is the case. You cannot apply for a parking permit either if you have or 
have had the opportunity to buy or rent your own parking space. This does not include a disabled 
parking space. See below for the exception to this rule.

n You will not be eligible for a parking permit at some addresses. These are often (future) new-build 
projects and area developments. 

n There is always a maximum number of permits per address.
n You must live in an area where the municipality issues parking permits. You will find an overview 

of these areas in the street finder. In some areas you can apply for an exemption for the blue zone 
instead of a parking permit.
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Parking permits for companies
You can apply for a parking permit in writing or online at one of the Service Counters (Stadsloketten) 
on www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning.

Conditions:
n Your company must be in an area where paid parking applies. The permit is only valid  in this area.
n Your company must be registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce. The address 

registered in the Chamber of Commerce must match the address on your application for the permit.
n You should not have a private parking space.
n Newly built commercial premises are no longer elible for a parking permit for street parking, 
 regardless of the availability of parking spaces on site.
 Permits for residents or businesses can no longer be issued at a number of addresses. An overview 

of these addresses (the ‘zero ceiling’) can be found at www.amsterdam.nl/view parking-traffic/ 
parking permit/permit area.

Parking permits for disabled residents
With your European disabled parking badge, you can apply for the Amsterdam parking permit for 
disabled residents free of charge. There are two variants of the badge: driver and passenger. 
When applying, you must state whether you are a driver or passenger. This depends on the type 
of European Disabled Parking Permit you have. It is not possible to apply for both variants. 
You can apply for the permit at one of the service counters, in writing or online at www.amsterdam.nl/
parkeren-verkeer/parkeervergunning. 

Wheel clamping
If you have five or more unpaid parking tickets on one vehicle registration, the municipality may place 
one or two wheel clamps on your car at any time. The municipality will remove the wheel clamp when 
you have paid all outstanding parking tickets, plus any prosecution costs and the costs for the wheel 
clamp. Removing a wheel clamp costs €203.40 (rate 2022) in addition to all your outstanding parking 
tickets.

Payments
If you have been clamped, please contact the municipality on 020 251 3787 (daily from 9 am to 9 pm). 
Someone will come out to you, and you will be able to pay your parking tickets on the spot by debit 
or credit card. You must pay the full amount in one go. Payment plans are no longer available. 

Towed vehicle
If your parked vehicle blocks traffic, causes an unsafe situation or is in the wrong place, the municipality 
may tow the vehicle. To check whether your vehicle has indeed been towed, please call the municipality 
of Amsterdam on 14 020. This number is available 24 hours a day for towed vehicles.  You can collect 
your towed vehicle at Enforcement and Supervision (Handhaving en Toezicht) at Daniël Goedkoop-
straat 9, 1096 BD Amsterdam, tel. 14020 (open 24 hours a day). Please bring a valid proof of 
identity. You can only use a credit or debit card at Enforcement and Supervision. When you collect 
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your vehicle, you pay the costs of towing and storage. You pay €373 (rate 2022) if you collect the car 
within 24 hours. If you do not collect the car within this time, €30 per 24 hours in storage costs will be 
added after the first 24 hours.

Has your car been towed because it was clamped? In addition to the outstanding tickets, you must 
also pay the costs of the wheel clamp (€203.40), towing (€373) and any costs for storage (€30 per 
extra 24 hours) after 24 hours. You must always pay for towing and storage costs before you can 
reclaim your vehicle. 

If you believe your vehicle has been wrongfully towed, you can appeal in writing and online 
afterwards. If the decision is in your favour, the money paid will be refunded. You can only pay by 
credit or debit card at Enforcement and Supervision (Handhaving en Toezicht). It is not possible to 
pay in cash. If you object to a wheel clamp, a fine or your vehicle being towed, you can appeal online: 
https://formulier.amsterdam.nl/thema/parkeren-verkeer/bezwaar-maken 
or in writing. Please send the following information to:
Juridisch Bureau, PO Box 483, 1000 AL Amsterdam
n your name, address and telephone number;
n the date of your appeal;
n registration number of the car in question;
n towing slip number (stated on the invoice);
n a description of the reason why you were towed;
n the reason why you do not agree with the towing;
n a copy of the invoice;
n your signature

MULTI-STOREY CAR PARKS 

The Edge 
Main Entrance: Gustav Mahlerlaan 2970, Tel. 088 - 542 13 00
Clearance height: 2.00m - Parking spaces: 370 - Disabled spaces: 4 - Electric charging points: 40
Only for permit holders and visitors of The Edge. Exceptions to this are the weekends, the car park is 
open to the public between Friday 6 pm and Monday 4 am.

Gershwin Brothers 
George Gershwinlaan 67, Tel. 088 - 542 13 00 
This parking facility is exclusively for permit holders.

ParkBee Spaces Zuidas
Barbara Strozzilaan 101, Tel. 085 - 888 07 86 
Clearance height: 1.90m, charging point available. Please note: payments are made through the Park-
mobile app. Entry and exit: 24/7
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ParkBee - Zuidas
Benjamin Brittenstraat 13, Tel. 085 - 888 07 86 
Clearance height: 2.10m - Parking spaces: 36, no charging point
Please note: payments are made through the Parkmobile app. Entry and exit: 24/7

RAI Parking
Europaplein 24, Tel. 020 - 549 12 12 
Clearance height for car parks 1/2/3/7 is 1.90m. Clearance height for car park 4 is 2.70m. 
Entry: 7 am - 12 am. Exit: 24/7

Q-Park Mahler
Aäron Coplandstraat 8, Tel. 088 - 329 51 00 
Clearance height: 2.05m - Parking spaces: 1762 - Disabled spaces: 5 - Electric charging points: 80
Entry and exit: 24/7

Q-Park Symphony
Leo Smitstraat 4, Tel. 088 - 329 51 00 
Clearance height: 2.00m - Parking spaces: 537 - Electric charging points: 6
Entry and exit: 24/7

Q-Park Eurocenter
Barbara Strozzilaan 342, Tel. 088 - 329 51 00
Clearance height: 1.90m - Parking spaces: 476 - Disabled spaces: 2 - Electric charging points: 2
Entry and exit: 24/7

Q-Park Ravel
Antonio Vivaldistraat 103, Tel. 088 - 329 51 00
Clearance height: 2.20m - Parking spaces 356 - Disabled spaces: 5 - Electric charging points: 38
Entry and exit: 24/7

WTC Car Park
Strawinskylaan 1, Tel. 020 - 575 91 11
Clearance height: 1.85m Entry and exit: 24/7
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EVENTS AMSTERDAM ZUID

National Museum Week 2023
From 31 March to 7 April, 450 museums will open their doors to the public. Additional activities 
such as workshops, guided tours, tastings, scavenger hunts for children and 
music performances are organised. www.museum.nl/en/museumweek

Art Zuid Foundation
The eighth edition of the biennial Amsterdam Sculpture Biennale ARTZUID will take place 
from 19 May to 24 September 2023. On the Apollolaan, Minervalaan and Churchilllaan in 
Amsterdam-Zuid. The organisation shows existing artworks of international, established 
artists and commissions young talent to create new works. 
info@artzuid.nl | www.artzuid.nl

Taste of Amsterdam 2023
From 2 to 4 June, the 12th edition of Taste of Amsterdam takes place in the Amstelpark. Four days 
packed with tasty food, delicious drinks, fun activities to do and meeting the best chefs. With more 
than 25 restaurants, more than 100 signature dishes, tastings, music and much more, Taste of 
Amsterdam is a culinary highlight. 
www.tasteofamsterdam.com

Jumping Amsterdam 
26 to 29 January 2023
Tickets are available at www.jumpingamsterdam.nl.
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CULTURE AND LEISURE

Amsterdam School Museum De Dageraad

Exhibition on publishing house De Telg, which was illegal during the Second World War
Until 31 July, Amsterdam School Museum De Dageraad, part of Museum Het Schip, is showing the 
exhibition The eventful history of publishing house ‘De Telg’. The exhibition tells the story of the illegal 
publishing house that was based in the Dageraad complex in De Pijp during the Second World War. 
This played an important role in the Amsterdam resistance. The publishing house was mainly run 
by Jewish residents of the complex, including former councillor Wim Polak and his wife Bea Biet, the 
photographer Sem Presser and the artist Leo Schatz. They were also involved in the publication of 
resistance newspaper Het Parool and the making of forgeries. 
The exhibition highlights them and the resistance activities they carried out from De Telg. They 
distributed illegal and clandestine publications and were able to care for a large group of people in 
hiding with the merits of these publications. The eventful history of publishing house De Telg thus 
maps out an important and so far underexposed part of Amsterdam’s history. 
The exhibition will be on view until 31 July 2023. Amsterdam School Museum De Dageraad is open 
every week from Thursdays to Sundays from 1 pm to 5 pm. For more information, see our advertise-
ment in this guide. 

Dynamo
PO Box 93500, 1090 EA Amsterdam
Ambonplein 55.1094 PW Amsterdam
Location Rijn: Rijnstraat 58, 1078 RD Amsterdam
020 - 460 93 00

Dynamo believes it is important for all residents to be able to participate in their community. We en-
courage and support residents to actively participate in society. So nobody needs to be excluded. We 
encourage people to discover their capacities and talents and to solve any problems themselves. We 
help residents get in touch with one another. The core of our work is empowerment, giving people 
the opportunity to develop. Dynamo organises various activities for all ages. Check our website for all 
activities and locations. www.dynamo-amsterdam.nl
 
Huis van de Wijk in Amsterdam Zuid 
Huis van de Wijk is a meeting place for residents, business owners and organisations in your neigh-
bourhood. Since 1 January 2012, there are five Huizen van de Wijk in Amsterdam Zuid. These include:
n Huis van de Wijk Rivierenbuurt, 020 - 820 44 92
 Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam 
 programme coordinator: Christine Verweij, programmacoordinator@woor.nl 
n Huis van de Wijk Buitenveldert, 020 - 644 99 36
  A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam 
 programme coordinator: Carla Lantinga, c.lantinga@hvdwbuitenveldert.nl 
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n Huis van de Wijk Olympus (St. SOOZ), 020 - 679 68 25
 Hygiëaplein 10, 1076 RT Amsterdam
 programme coordinator: Anita Muschner, a.muschner@soozamsterdam.nl
n Huis van de Wijk de Pijp, 020 - 570 96 40 
 2e Van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam
 programme coordinator: Sylvia Spong, s.spong@combiwel.nl
n Huis van de Wijk Lydia, 020 - 662 94 97
  Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam
 programme coordinator: Jose Helmer, j.helmer@combiwel.nl
Huis van de Wijk offers neighbourhood residents a voice in devising the activity
programme. Various activities are organised. 

You can visit Huis van de Wijk if you have a great idea for your neighbourhood or if you want to do 
your bit to contribute to the quality of life and well-being in your community. This could be going 
for a walk with an elderly neighbour once a week or helping residents who need extra support with 
a group of volunteers. You can also go here to meet other local residents and to participate in one of 
the many activities.

What can you do as a business owner at Huis van de Wijk?
As a business owner, you have an interest in a liveable and pleasant atmosphere in the neighbourhood. 
Huis van de Wijk wants to contribute to this in collaboration with active and committed residents. 
Come and visit Huis van de Wijk and talk to the programme coordinator to find out what your 
contribution to the neighbourhood could be as a business owner. They will be happy to talk to you.

Which organisations can be found at Huis van de Wijk?
Every neighbourhood has its own needs and requirements, depending on the composition of that 
neighbourhood. At Huis van de Wijk you will find local residents and social organisations that are 
concerned with welfare, care and community.

The programme coordinator and the resident panel
Every Huis van de Wijk has its own point of contact for residents and business owners: the programme 
coordinator. The programme coordinator likes to listen to your ideas and knows the neighbourhood, 
the business owners and organisations. They connect, support and facilitate involved residents and 
arrange any subsidies and permits. The programme coordinator also sets up an activity programme 
and maintains contact with business owners and social organisations. To achieve a balanced range 
of activities, each Huis van de Wijk has its own resident panel. The members of this panel advise the 
programme coordinator on the desired activities at Huis van de Wijk, keep a finger on the pulse and 
evaluate the activity programme once a year. 
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Where and who?
n Would you like to know more about your Huis van de Wijk?
n Would you like to organise something in your neighbourhood? 
n Would you like to participate in the resident panel in your Huis van de Wijk? 
Come see us or contact the programme coordinator for your neighbourhood.

Stichting Art Zuid (Art Zuid Foundation)
Stichting Art Zuid is a non-profit cultural organisation founded in 2008 by a number of enthusiastic 
residents from Amsterdam Zuid. The aim is to make art accessible to everyone with a biennial 
sculpture exhibition on the avenues of Berlage’s Plan-Zuid. The neighbourhood initiative is known to 
the public under the name ARTZUID, Amsterdam Sculpture Biennale. The exhibition takes place every 
other year from May to September.
Churchill-laan 69a, 1078 DH Amsterdam
020 - 528 60 61
www.artzuid.nl | info@artzuid.nl

Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum (Art and Culture Foundation)
As a result of a change in the municipal subsidy scheme for art and cultural activities, the Stichting 
Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum will step down from its role as intermediary for initiators as of 
1 January 2019. Private individuals and art and cultural institutions can apply for a grant for activities 
in the field of art and culture in the Centrum district. 
www.kunstencultuurcentrum.nl | Email: info@kunstencultuurstadshart.nl

Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives)
The Amsterdam City Archives, the former Amsterdam municipal archives, manage archive material 
relating to the history of Amsterdam and the people of Amsterdam. Opening times: Tuesday to Friday 
from 10 am - 5 pm, Saturdays and Sundays from 12 pm - 5 pm. Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam
020 - 251 1511. www.amsterdam.nl/stadsarchief | stadsarchief@amsterdam.nl 

MARKETS

Albert Cuypmarkt
The Albert Cuypmarkt is a daily market, open from 9.30 am to 5 pm in Amsterdam on the 
part of the Albert Cuypstraat between the Ferdinand Bolstraat and the Van Woustraat in De Pijp in the 
Zuid district.
Contact: info@albertcuyp-markt.amsterdam

Minervaplein organic and farmers’ market
A small-scale neighbourhood market with a range of sustainable, regional, seasonal, and fresh 
products such as fruit, vegetables, and organic dairy products.
Every Friday from 8 am to 7 pm.
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Koningsmarkt Beethovenstraat street market
The street market is concentrated around Beethovenstraat, Minervaplein and Apollolaan. 

Museum Market Museumplein
Every third Sunday of the month you can visit the Museum Market on the Museumplein. There are 
stands with original and stylish products, offered by the designers and makers themselves.

Stadionplein Market
Every Saturday at Stadionplein from 9 am to 6 pm

Zuidas Market
There is a market on the George Gershwinplein every Thursday from 9 am to 5 pm.

ZuiderMRKT 
ZuiderMRKT Amsterdam is a small, cosy, weekly neighbourhood market on the corner of Jacob 
Obrechtstraat and Johannes Verhulststraat. It is open every Saturday from 9.30 am to 5 pm. 

THE ELDERLY

Beep for Help
You should not be on a waiting list for an application for (domestic) help. That is why Beep for Help 
makes it possible for everyone to easily, quickly and reliably ask for help with jobs in and around the 
house. You do not require an assessment and there are no waiting times! You can also apply for help 
and use our services if you are a loved one of a person in need of care.
020 – 224 60 05 
klantcontact@beepforhelp.nl | www.beepforhelp.nl

Voor elkaar in Zuid
The purpose of Voor Elkaar in Zuid is to bring together local residents in Amsterdam Zuid 
to promote mutual neighbourly assistance and social contacts. There are almost twenty community 
centres throughout Amsterdam Zuid. Community centres offer a space for people to meet, to learn 
from and with each other, to feel stronger together and to have fun. Think of eating together, outings, 
shows and performances, or computer help, language lessons or help with admin. 
The activities are mainly organised by volunteers.
020 - 679 44 41
www.voorelkaarinzuid.nl

Vijftig+ Magazine
Vijftig+ Magazine is a magazine for people over the age of 50. The magazine is published 11 times a 
year. A subscription costs only €14.50 per year. Call 072 - 57 150 13 or visit www.vijftigplusonline.nl 
and subscribe!
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VOLUNTARY ORGANISATIONS
 
De Regenboog Groep
The Regenboog Groep offers support to people in Amsterdam who are struggling. With the help of 
1,200 volunteers, they are committed to helping the homeless, people living in poverty or those who 
are (temporarily) struggling, for example. Are you interested in volunteering? You can sign up for a 
no-obligation introductory meeting with one of our coordinators. For more information: 
call 020 - 531 76 00 or send an email to vrijwilligerswerk@deregenboog.org
www.deregenboog.org/vrijwilligerswerk-Amsterdam

Kuria Voluntary Organisation
Kuria has vacancies for buddies in people’s homes, volunteers at VITA Valerius, supporting volunteers, 
care volunteers, hosts for the hospice. If you are looking to volunteer in Amsterdam, visit our website 
for more information: www.kuria.nl. Are you interested and would you like to come over for an intro-
ductory chat? Then register using the application forms for buddies and volunteers on our website.

NL Cares
Many different volunteer activities are organised in Amsterdam every week that you can take part 
in. Volunteering at NL Cares is different from regular volunteering. They make flexible volunteering 
possible. You can make an impact without being committed to anything. You don’t have to commit to 
a project for a long time. Each time, you choose what you feel like doing and sign up for that specific 
activity. How about taking elderly residents for a walk, giving cycling lessons to refugees, or helping 
at the homeless shelter? Contribute to a better and more social Amsterdam. Do you want flexible 
volunteering in Amsterdam? Check the online calendar for activities in your area. For the diary go to 
https://nlcares.nl/nl/pages/amsterdam.
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CHILDREN & YOUNG PEOPLE

Support

Arkin Youth & Family
Children and young people aged 0 - 23 years with psychiatric and/or addiction problems can apply 
for treatment when registering at Arkin Youth & Family. For more information, contact us on 
020 - 590 55 55.
aanmelden@arkin.nl | www.arkinjeugdengezin.nl

De Kindertelefoon
De Kindertelefoon is a hotline for all children and young people aged 8 to 18 who wish to talk to 
someone in confidence. You will speak with a trained volunteer. You can call us without telling us 
your name. Your call is confidential. We will not pass on information about you to others. You can also 
contact us on our Chat service. Go to www.kindertelefoon.nl for more information.
(daily from 11 am to 9 pm) 0800 - 0432 

Reporting Domestic Violence and Child Abuse
If you know of or suspect domestic violence or child abuse, please report this to Veilig Thuis: 
0800 - 2000. This number can be reached free of charge 24 hours a day. In case of imminent danger, 
please call 112 first!
www.veiligthuis.nl

Parent and Child Team
The Parent and Child Team can help, for example, if you are being bullied, if you are struggling, 
or if you are experiencing problems with your parents or addiction. You are welcome at the parent 
and child counsellor at school or the youth counsellor at the college (MBO). Or you could meet 
elsewhere. You can also visit the Buitenveldert & Zuidas Parent & Child Team
De Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
020 - 555 59 61
buitenveldertzuidas@oktamsterdam.nl | www.oktamsterdam.nl
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EDUCATION IN ZUID

Basisonderwijs
1e Montessorischool De Wielewaal ____________________________________________________________020 - 673 61 93
Corellistraat 1, 1077 HA 
www.eerstemontessori.nl
2e Daltonschool ____________________________________________________________________________________020 - 229 69 36
Willem Witsenstraat 10, 1077 AZ
www.2edalton.nl
3e Daltonschool ____________________________________________________________________________________020 - 662 44 80
van Ostadestraat 201-203, 1073 TN Amsterdam
www.derdedalton.nl
6e Montessorischool Anne Frank ______________________________________________________________020 - 664 04 82
Niersstraat 41-43, 1078 VJ 
www.annefrank-montessori.nl
9e Montessorischool ‘De Scholekster’ ________________________________________________________020 - 679 02 28
Karel du Jardinstraat 76, 1073 TE
www. descholekster.nl
Amsterdam International Community School ______________________________________________020 - 577 12 40
Voor leerlingen van 4 tot 19 jaar
Arent Janszoon Ernststraat 1179, 1081 HL 
www.aics.espritscholen.nl
Basisschool de Springstok _______________________________________________________________________020 - 664 86 70
Tweede Jan van der Heijdenstraat 75-77, 1074 XR
www.janvanderheijdenhuis.nl
Basisschool Kindercampus Zuidas _____________________________________________________________020 - 723 07 88
Antonio Vivaldistraat 15, 1073 HP
www.kindercampuszuidas.nl 
Basisschool Schreuder ____________________________________________________________________________020 - 679 58 27
Van de Veldestraat 10, 1071 CW
www.instituutschreuder.nl
Cornelis Vrijschool _________________________________________________________________________________020 - 662 37 54
van de Veldestraat 3, 1071 CW
www.cornelisvrij.nl
De Amsterdamse Montessori School
Willem Witsenstraat 10,1077 AZ  __________________________________________________________________020 - 305 78 78
Albrecht Dürerstraat 36, 1077 MA ________________________________________________________________020 - 470 05 66
www.de-ams.nl
Dongeschool ________________________________________________________________________________________020 - 664 12 88
Dintelstraat 5-7, 1078 VN 
www.dongeschool.nl
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Eerste Openluchtschool __________________________________________________________________________020 - 679 90 12
Cliostraat 40, 1077 KJ Amsterdam
www.openluchtschool1.nl
Europaschool _______________________________________________________________________________________020 - 573 08 00
Hygiëaplein 8, 1076 RT
www.europaschool.espritscholen.nl
Geert Groote School I ____________________________________________________________________________ 020 – 671 60 90
Hygiëaplein 47, 1076 RS
www.geertgrooteschool.nl
Geert Groote School II ___________________________________________________________________________ 020 – 675 04 19
Fred Roeskestraat 82, 1076 ED
www.ggsroeske.nl
Hildebrand Van Loonschool _____________________________________________________________________020 - 676 06 25
Hondecoeterstraat 6, 1071 LR 
www.hvlschool.nl
IBS Elif Amsterdam Zuid__________________________________________________________________________ 020 - 362 0889
Winterdijkstraat 10, 1079 GT
www.elifamsterdam.nl
Lycée français Vincent van Gogh _______________________________________________________________020 - 644 65 07
Rustenburgerstraat 246, 1073 GK
www.lfvvg.com/maternelle-elementaire/amsterdam
Merkelbachschool, Openbare Basisschool __________________________________________________020 - 642 88 45
Arent Janszoon Ernststraat 128, 1082 LP
www.merkelbachschool.org
OBS De Kleine Nicolaas ___________________________________________________________________________020 - 820 44 38
Cornelis Krusemanstraat 10, 1075 NL
www.basisschooldekleinenicolaas.nl
OBS Nicolaas Maes Basisschool ________________________________________________________________020 - 820 11 24
Nicolaas Maesstraat 124-126, 1071 RH
www.nicolaasmaes.nl
OBS Oscar Carré ____________________________________________________________________________________020 - 679 94 02
Eerste Jan van der Heijdenstraat 161, 1072 TS
www.oscarcarre.nl
Oecumenische Basisschool Elout ______________________________________________________________020 - 470 27 17
Cornelis Krusemanstraat 68-70, 1075 NS
www.bselout.nl
Olympiaschool _____________________________________________________________________________________020 - 471 22 65
Stadionkade 113b, 1076 BN
www.olympiaschool.nl
Openbare basisschool Olympia ________________________________________________________________020 - 471 22 65
Stadionkade 113, 1076 BN 
www.olympiaschool.nl
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Peetersschool _______________________________________________________________________________________020 - 662 59 97
Richard Holstraat 8, 1071 SM
www.peetersschool.nl
St. Jozefschool ______________________________________________________________________________________020 - 643 20 20
Kalfjeslaan 370, 1081 JA
www.sintjozefschoolamsterdam.nl
Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider ____________________________________________020 - 646 55 64 
Zeelandstraat 11, 1082 BV 
www.cheider.nl
The British School Of Amsterdam ______________________________________________________________ 020- 679 78 40
Havenstraat 6, 1075 PR
www.britams.nl
Willemsparkschool ________________________________________________________________________________020 - 671 98 06
Willem Witsenstraat 12, 1077 AZ
www.willemsparkschool.nl
Winford Basisonderwijs  _________________________________________________________________________020 - 573 60 20
Speerstraat 6, 1076 XN 
www.winford.nl/basisonderwijs
Winford Bilingual Primary School ____________________________________________________________ 020 – 751 66 50
Jan Luijkenstraat 29, 1071 CK
www.winford-bilingual.nl

Voortgezet onderwijs
 
Amsterdam International Community School ______________________________________________020 - 577 12 40
Voor leerlingen van 4 tot 18 jaar
Arent Janszoon Ernststraat 1179, 1081 HL 
www.aics.espritscholen.nl
Berlage Lyceum ____________________________________________________________________________________020 - 572 12 00
P.L. Takstraat 33, 1073 KJ
www.berlage.espritscholen.nl
Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert _________________________________________020 - 642 39 02
De Cuserstraat 3, 1081 CK
www.csbamsterdam.nl
De Amsterdamse School _________________________________________________________________________020 - 625 46 90
Speerstraat 6, 1076 XN
www.amsterdamscheschool.nl
Fons Vitae Lyceum _________________________________________________________________________________020 - 571 24 10
Vinkeleskade 53, 1071 SW
www. fonsvitae.nl
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Geert Groote College Amsterdam _____________________________________________________________020 - 574 58 30
Fred. Roeskestraat 84, 1076 ED
www.ggca.nl
Gerrit van der Veen College _____________________________________________________________________020 - 679 99 05
Gerrit van der Veenstraat 99, 1077 DT
www.gerritvdveen.nl
Het Amsterdams Lyceum  ________________________________________________________________________020 - 574 77 44
Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam
www.amsterdamslyceum.nl
Het Berlage Lyceum _______________________________________________________________________________020 - 572 12 00
Pieter Lodewijk Takstraat 33/34, 1073 KJ
www.berlage.espritscholen.nl
Het Dalton Spinoza Lyceum _____________________________________________________________________020 - 577 74 44
Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH
www.spinozalyceum.nl
Hervormd Lyceum Zuid __________________________________________________________________________020 - 662 79 83
Brahmsstraat 7, 1077 HE
www.hlz.nl
Hubertus & Berkhoff ______________________________________________________________________________020 - 579 71 90
Betuwestraat 29, 1079 PR
www.hubertusberkhoff.nl
IVKO School _________________________________________________________________________________________020 - 597 93 60
Rustenburgerstraat 15, 1074 EP
www.ivko.nl
Luzac Lyceum Amsterdam _______________________________________________________________________020 - 671 40 04
Uiterwaardenstraat 263, 1079 CR
www.luzac.nl/voortgezet-onderwijs/luzac-lyceum-amsterdam
MBO College Zuid - ROC van Amsterdam ____________________________________________________020 - 579 18 00
Europaboulevard 13, 1079 PC
www.rocva.nl
Mediacollege Amsterdam Zuid _________________________________________________________________020 - 850 96 90
Dintelstraat 15, 1078 VN
www.ma-web.nl
Montessori Lyceum Amsterdam ________________________________________________________________020 - 676 78 55
Nicolaas Maesstraat 1, 1071 PM  I  Van Ostadestraat 103, 1072 ST
www.montessorilyceumamsterdam.nl
St. Ignatiusgymnasium ___________________________________________________________________________020 - 676 38 68
Jan Van Eijckstraat 47, 1077 LH
www.ignatius.nl
St. Nicolaas Lyceum _______________________________________________________________________________020 - 644 51 51
Beethovenplein 2, 1077 WM
www.nicolaas.nl
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Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider ____________________________________________020 - 646 55 64
Zeelandstraat 11, 1082 BV
www.cheider.nl
Spinoza Lyceum ____________________________________________________________________________________020 - 577 74 44
Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH
www. spinozalyceum.nl
Sweelinck College __________________________________________________________________________________020 - 572 11 50
Moreelsestraat 21, 1071 BJ
www.sweelinckcollege.nl
Vossius Gymnasium _______________________________________________________________________________020 - 662 09 34
Messchaertstraat 1, 1077 WS
www.vossius.nl
Winford Amsterdam _______________________________________________________________________________020 - 573 60 20
Speerstraat 6, 1076 XN
www.winford.nl
Zuiderlicht College Onderbouw ________________________________________________________________020 - 662 00 11
Karel du Jardinstraat 54, 1073 TC 
www.zuiderlicht.org
Zuiderlicht College Bovenbouw ________________________________________________________________020 - 662 48 83
Rustenburgerstraat 438, 1072 HK 
www.zuiderlicht.org

Speciaal onderwijs
 
Alphons Laudy VSO _______________________________________________________________________________020 - 644 56 84
Van Nijenrodeweg 648 , 1082 HZ
www.nijenrode.alphonslaudy.nl
De Apollo ____________________________________________________________________________________________020 - 644 83 57
Oudaen 6, 1081 BZ
www.deapollo.nl
PI-school Professor Waterink Zuid ____________________________________________________________ 020 – 303 88 40
Amsteldijk 196, 1079 LK
www.piwaterinkzuid.nl
Van Detsschool _____________________________________________________________________________________020 - 676 98 49
IJsbaanpad 7, 1076 CV
www.vandetschool.nl

Particulier onderwijs
 
Winford Amsterdam _______________________________________________________________________________020 - 573 60 20
Speerstraat 6, 1076 XN 
www.winford.nl
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Weekendschool

IMC Weekendschool _______________________________________________________________________________020 - 280 17 00
Strawinskylaan 719 /A7, 1077 XX
www.imcweekendschool.nl

Summer School

VU Amsterdam Summer School ________________________________________________________________020 - 598 64 29
De Boelelaan 1105, 1081 HV
www.vu.nl/en/education/summerschool
Universiteit
Vrije Universiteit Amsterdam ___________________________________________________________________020 - 598 50 00
De Boelelaan 1105, 1081 HV
www.vu.nl

Kinderopvang / Buitenschoolse opvang

Bambini Buitenschoolse opvang _______________________________________________________________020 - 404 26 55
Arent Janszoon Ernststraat 663, 1082 LG 
www.bambinikids.nl
Blos Kinderopvang ________________________________________________________________________________030 - 604 75 99
Diverse locaties
Buitenschoolse opvang Lotus __________________________________________________________________06 - 269 69 440
Fred. Roeskestraat 82, 1076 ED
www.bsolotus.nl
Buitenschoolse opvang Mirakel ________________________________________________________________020 - 404 11 51
Backershagen 12, 1082 GT
kinderopvangmirakel.nl
Combiwel ____________________________________________________________________________________________020 - 577 11 33
Diverse locaties
www.combiwelvoorkinderen.nl
CompaNanny  _______________________________________________________________________________________020 - 417 01 17
Diverse locaties
www.compananny.com/nl
Dynamo-voorschool Villa Fleur ________________________________________________________________020 - 462 84 41
Arent Janszoon Ernststraat 128
www. dynamopeuters.nl/villafleur
Kindercampus Zuidas _____________________________________________________________________________020 - 723 07 88
Antonio Vivaldistraat 15, 1083 HP
www.kinderrijk.nl/vestigingen/kinderrijk-kdv-kindercampus-zuidas
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Kindergarden Kinderdagverblijf Amsterdam Zuidas _____________________________________020 - 423 54 22
Leonard Bernsteinstraat 5, 1082 MR
www.kindergarden.nl
Kinderdagverblijf de Liefste ____________________________________________________________________020 - 754 26 68
Richard Wagnerstraat 32, 1077 VW 
www.deliefste.nl
Kinderdagverblijf Mirakel _______________________________________________________________________020 - 661 00 98
Radboud 50, 1081 AR
www.kinderopvangmirakel.nl
Kinderdagverblijf Olympischkwartier Kleintje Zuid ______________________________________020 - 208 99 20
Afroditekade 210a, 1076 DZ
www.kleintjezuid.nl
KinderRijk KDV Boechorststraat _______________________________________________________________020 - 598 96 63
van der Boechorststraat 13, 1081 BT
www.kinderrijk.nl
Naschoolse opvang KleintjeZuid Amstelveenseweg  _____________________________________020 - 208 99 20
Amstelveenseweg 328-330, 1076 CS
www.kleintjezuid.nl
Oya’s Childcare _____________________________________________________________________________________020 - 705 80 40
IJsbaanpad 8, 1076 CV
www.oyas.nl
Partou Kinderopvang _____________________________________________________________________________088 - 235 75 50
meerdere locaties
www.partou.nl
Tante Cato BSO & ZO ______________________________________________________________________________020 - 646 64 24
Van Boshuizenstraat 422, 1082 BA
www.bsotantecato.nl
Woest Zuid ___________________________________________________________________________________________020 - 261 18 18
IJsbaanpad 9, 1076 CV
www.woestzuid.nl
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SPORTS & LEISURE

Jaap Eden Ice rink (ice-skating)
The ice rink is closed to the public this season. Should it be decided to open the ice rink to the public, 
we will notify you on our socials and website. The reason for the closure of the ice rink to the public is 
the increasing demand from clubs for skating hours. Radioweg 64, 1098 NJ Amsterdam 020 - 694 96 52
www.jaapeden.nl

Buitenveldert Seniorensportfonds (Senior Sports Fund)
Sports and exercise are more accessible thanks to this fund. The participating sports and exercise 
providers are located in Buitenveldert and Zuidoost. Are you 55 or older and do you have a city pass 
with a green dot? The costs of the range of sports and exercise providers below in Amsterdam Zuid 
will be reimbursed by the Senior Sports Fund. You can participate at one provider. The contribution is 
reimbursed only by one of the participating sports providers. With these sports providers, you 
are entitled to at least one trial lesson. The municipality will reimburse the annual contribution up to 
a maximum of €300. This includes any contribution to a sports association and a maximum of €80 for 
the purchase of sports equipment. The range of providers for the Senior Sports Fund is determined 
each year for the period from 1 September to 31 August.

Are you interested in the offer from one of the providers below? 
Contact them directly for more information or to register.

Providers: 
n WSC de Verbinding
 Group walking, with a focus on strength, flexibility, coordination, etc.
 For every level, under professional guidance.
 You can choose from:
 - weekly walks, - Fitstap 12-week programme, - a combination of the 2
 www.wscdeverbinding.nl   |   info@wscdeverbinding.nl   I   06 - 1529 6885
 Contact: Monique Jansma
n Sportcentrum VU
 Voluntary exercise test and/or diverse fitness offer, individually and in groups.
 www.sportcentrumvu.nl   |   info@sportcentrumvu.nl   |   020 - 598 50 90
n Weber Sports
 Guided endurance training, consisting of various components and exercises.
 www.webersports.net   |   info@webersports.net   |   06 - 4608 7776
 Contact: Michael Weber
n Jobodywork
 Fun exercise sessions to music, a social event for every level.
 www.jobodywork.wixsite.com/joany   |   jobodywork@hotmail.com  I  06 - 2875 7800
 Contact: Joany Rijssel
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n Balans in Beweging
 Accessible Taijiquan / Tai Chi Chuan (Qigong/Chi Kung) in groups
 www.henkjanssentaijiquan-qigong.nl   |   hjek@xs4all.nl   I   06 - 2826 9826
 Contact: Henk Jansen
n Centrum voor Fysiotherapie & Fysiotraining
     Individual and/or group training under the guidance of a physiotherapist. 
 Different types of activities: fitness, zumba, physiotherapy, etc.
 www.cff.nu   I   info@cff.nu   I   020 - 644 51 60
 Contact: Els Boosman
n AMVJ Tennis
 Full membership for seniors, free tennis, toss nights, tournaments and more.
 Location: Aanloop 2, 1183 SZ, Amstelveen
 www.amvjtennis.nl   |   info@amvjtennis.nl   I   020 - 645 72 48
 Contact: J de Vreede/Robbert Veltman
n Fysiotherapie Zwaansvliet
 medical fitness in a group once or twice a week, under the guidance of a 
 physiotherapist. A personal contribution applies for participation twice a week.
 Location: Zwaansvliet 5, 1081 AP, Amsterdam
 www.fysiotherapiezwaansvliet.nl   |   arda@fysiotherapiezwaansvliet.nl   I   020 - 644 00 70
 Contact: Arda Kroesen
n Dance Connects
 Modern Dance for everyone from 50 to 100+. Dynamic and varied lessons, working creatively 
 on posture, balance, coordination, and endurance. With or without experience, with or without 

physical disability, anyone can participate. The dance lessons are taught by experienced teachers 
who adapt professional teaching methods to the level of the participants. Location Buitenveldert: 
Sportcentrum VU, Uilenstede 100

 Outdoor locations during the summer season: Beatrixpark and Amstelpark 
 www.danceconnects.nl/dansles-voor-senioren   |   info@danceconnects.nl   I   020 - 261 10 58
n GoldenSports Buitenveldert
 Outdoor exercise. For everyone from 55 years old.
 Safe, varied sessions under the guidance of a qualified trainer.
 Location: Van Heenvlietlaan 6, 1083 CL Amsterdam. At S.V. Triaz.
 www.goldensports.nl   |   info@goldensports.nl   I   06 - 1428 3490
 Contact: Leonie Everts
n Sporten in de Buitenhof
 Unlimited participation in all sports and exercise for 55+ under professional guidance such as: 

aerobics, dance, badminton, funk and modern dance, yoga and defence classes.  
 Offered by Dynamo and Cordaan
 Location: Buitenhof, Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam
 AGriffioen@dynamo-amsterdam.nl   I   06 - 4935 6338
 Contact: Anouk Griffioen
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n Mobilis Fitness
 Unlimited sports - fitness - at Mobilis: fun and professionalism in one.
 Advance health check by a personal trainer available. Tailor-made training programme. A personal 

trainer will be present during sessions and offer support and assessment. 
 www.mobilisfitness.nl/stadspas   |   info@mobilisfitness.nl   I   020 - 644 32 80
 Contact: Cynthia van Buren
n Verder in Balans - Get fit after cancer!
 ViB offers the following 3 options within the Senior Sports Fund:
 - Moving to Music
  Every Friday, between 10.30 and 11.30 a.m., there is Moving to Music session for (former) cancer 

patients 
  under the supervision of an expert physiotherapist. 
  Location: Schermzaal - Sporthallen Zuid - Burgerweeshuispad 54
 - ViB-tennis
  With the day membership, you can play tennis the entire year, on working days, between 9 am 

and 5 pm.
  Location: A.L.T.C. Joy Jaagpad - Jaagpad 48
 - Moving to Music in combination with ViB tennis
  Participants can also opt for a combination of the two activities.
  www.verderinbalans.nl   |   info@verderinbalans.nl   I   06 4911 0190
  Contact: Marion de Iongh

Sports Clubs
For all sports venues, halls, associations & training 
in Amsterdam, visit www.amsterdam.nl/sport
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HOSPITALS

Academisch Medisch Centrum _________________________________________________________________020 - 566 91 11
Meibergdreef 9, 1105 AZ 
www.amc.nl

Amsterdam UMC, VUmc location ______________________________________________________________020 - 444 44 44
De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam 
Address for visitors of the Amsterdam UMC outpatient clinic, VUmc location, De Boelelaan 1118, 1081 HZ
www.vumc.nl

Antoni van Leeuwenhoek ________________________________________________________________________020 - 512 91 11
Plesmanlaan 121.1066 CX 
www.avl.nl

BovenIJ ziekenhuis ________________________________________________________________________________020 - 634 63 46
Statenjachtstraat 1, 1034 CS 
www.bovenij.nl

Emma Kinderziekenhuis (UMC) ________________________________________________________________020 - 566 91 11
Meibergdreef 9, 1105 AZ 
www.amc.nl

OLVG, Oost location _______________________________________________________________________________020 - 599 91 11
Oosterpark 9, 1091 AC 
www.olvg.nl

OLVG, Spuistraat location _______________________________________________________________________020 - 599 91 11
Spuistraat 239a, 1012 VP 
www.olvg.nl

OLVG, West location _______________________________________________________________________________020 - 510 89 11
Jan Tooropstraat 164, 1061 AE 
www.olvg.nl

Ronald McDonaldhuis, AMC location _________________________________________________________ 020 - 696 4746
Meibergdreef 11, 1105 AZ
www.amc.nl

Emergency Dental Care Outpatients __________________________________________________________020 - 723 48 48
Louwesweg 6, 1066 EC 
www.mondzorgpoli.nl
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CARE AND SUPPORT

GP Out-of-Hours Surgeries
During evenings, weekends and public holidays, GPs are available at five GP out-of-hours surgeries 
across Amsterdam. GP out-of-hours surgeries can only be visited by making an appointment by 
telephone 088 - 00 30 600. 

Opening hours: 
Monday to Friday: 5 pm to 11 pm
Saturdays, Sundays, and nationally recognised public holidays: 8 am to 11 pm
 
Telephone opening hours: 
Mon - Fri: 5 pm to 8 am
Saturdays, Sundays, and nationally recognised public holidays: 24 hours

Addresses GP Out-of-Hours Surgeries:
n Centrum Oost OLVG Oost (Entrance SEH OLVG Ruyschstraat)  
 Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam
n Noord Terrein BovenIJ ziekenhuis (A&E entrance) 
 Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam
n West OLVG West (right next to A&E) 
 Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam
n Zuidoost AMC Hospital (ER entrance) 
 Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
n Zuid (directly below the hospital main entrance)
 De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam

Kuria Hospice
Kuria Hospice has been offering hospitality, support, and care since 1992 to people with an incura-
ble illness and are preparing to die. The care is tailored to the needs of the resident, with a focus on 
physical, psychological, social and spiritual conditions. The 24-hour care is provided by a professional 
team of nursing
specialists, general practitioner, physiatrist, social worker, spiritual counsellor, and physiotherapist in
collaboration with volunteers. For more information about the position of care volunteer and the 
hospice www.kuria.nl 

Kuria Buddy Care
Buddies of Kuria buddy care offer social-emotional support to people with a life-threatening conditi-
on who live independently and have a small network. Support, understanding and/or distraction can 
be a valuable contribution. A suitable buddy for the person asking for help is selected with great care. 
Buddy care is in addition to professional care and is provided free of charge to the client. Would you 
like to get in touch with a buddy or register someone? Or would you like to become a buddy? If so, 
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please contact Kuria buddy care on 020 - 679 07 97 or at buddy@kuria.nl.
www.kuria.nl

VITA Valerius 
Weekly meeting on Wednesday morning for community members experiencing health problems. 
Various topics are presented and discussed by professionals from the care and welfare sector. Some 
examples: diabetes, vitality, sleep disorders, donor registration, brain functions, palliative care, etc. 
The group discussion also focuses on everyday life and all its minor and major problems, influences, 
and questions. 
www.vitavalerius.nl | info@vitavalerius.nl

ADDICTION AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS

Jellinek Amsterdam  ______________________________________________________________________________ 088 - 505 1220
Jellinek has been the leading expert on substance abuse and addiction for over a hundred years. 
Anyone with questions or in need of support in this regard can count on us: people who need 
information, personal advice or treatment, their loved ones, and professionals. Jellinek is experienced 
in prevention and provide scientifically proven treatment. From online self-help and short-term 
specialist treatment to detox and quality clinical care for people with serious and complex addiction 
problems. For all forms of addiction. Our help is never weightier than it needs to be. Occasional if 
possible, intense if necessary.

If you are looking for help for yourself, a family member or a loved one, or if you have a question, you 
have come to the right place. For more information, please visit jellinek.nl/zuidas

PuntP _________________________________________________________________________________________________088 - 505 12 21 
PuntP treats adults with various psychological complaints such as anxiety disorders, 
depression and bipolar disorder. PuntP consists of a small team of very experienced 
and specialist practitioners. 
PuntP has three locations in Amsterdam:
Main Location: 
n Amsterdam City Centre, Roetersstraat 210, 1018 WE Amsterdam, 020 – 590 5600
n Amsterdam Noord, Strekkerweg 77, 1033 DA Amsterdam, 020 - 590 5700
n Polikliniek (Outpatients) Ganzenhoef, Bijlmerdreef 1169, 1103 TT Amsterdam, 020 - 590 4400
www.puntp.nl

Municipal Health Services (GGD) _______________________________________________________________020 - 555 59 11
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
PO Box 2200, 1000 CE Amsterdam
www.ggd.amsterdam.nl
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Roads _________________________________________________________________________________________________020 - 590 85 90
Helps with social and work reintegration for people with mild to severe psychiatric 
problems or a history of addiction. 
Obiplein 16, 1094 RB Amsterdam
info@roads.nl (for general questions and questions or suggestions about the website)
aanmelden@roads.nl (for questions about registration) 
www.roads.nl
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ADVERTEERDERS INDEX

ADVOCATENKANTOOR

Advocatenkantoor Zuid 
Uiterwaardenstraat 119, 1079 BV Amsterdam 
Telefoon: 020 - 369 97 26 
www.advocatenkantoorzuid.nl 
info@advocatenkantoorzuid.nl

 
      
Schenkeveld Advocaten 
Apollolaan 99, 1077 AN Amsterdam 
Telefoon: 020 - 333 80 50 
www.schenkeveldadvocaten.nl 
info@schenkeveldadvocaten.nl  
 
ALARMSYSTEMEN

HB Alarmsystemen BV 
IJweg 505 I, 2143 CL Boesingheliede 
Telefoon: 020 - 659 55 58 
www.hbalarmsystemen.nl   
info@hbalarmsystemen.nl     
     
BEWONERS PARTICIPATIE 

Dynamo Amsterdam 
Ambonplein 55, 1094 PW Amsterdam 
Telefoon: 020 - 460 93 00 
www.dynamo-amsterdam.nl 
info@dynamo-amsterdam.nl    
      
BLOEMEN & PLANTEN

Season Flowers Amsterdam Zuid 
Gustav Mahlerlaan 401- 403, 1083 MK A’dam 
Telefoon: 020 - 330 75 71 
www.seasonflowers.nl
amsterdam@seasonflowers.nl

CURSUSSEN

Cursus Instituut Amsterdam 
Telefoon: 020 - 686 05 23
www.cursus-instituut.nl
info.cursus-instituut.nl    
   
DELICATESSEN

Feduzzi mercato Italiano
Scheldestraat 63, 1078 GH Amsterdam 
Telefoon: 020 - 664 63 65
www.feduzzi.nl
info@feduzzi.nl

DIERENARTSEN

Stadskliniek Dierenartsen
Uiterwaardenstraat 109, 1079 BV Amsterdam 
Telefoon: 020 - 679 60 35
www.sterkliniekamsterdam.nl
info@sterkliniekamsterdam.nl   
   
GEZONDHEIDSZORG

Oran Aesthetics Injectables & Huidverjonging 
A. J. Ernststraat 173, 1083 GT Amsterdam
Telefoon: 020 - 215 73 38
www.oranaesthetics.nl
info@oranaesthetics.nl

HULPORGANISATIES

Beep for Help
Telefoon: 020 - 224 60 05
www.beepforhelp.nl
klantcontact@beepforhelp.nl
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HULPORGANISATIES

Cliëntenbelang Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam
Telefoon: 020 - 752 51 00
www.clientenbelangamsterdam.nl
info@clientenbelangamsterdam.nl

Stichting Mentorschap Amsterdam
Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam
www.mentorschapamsterdam.nl
bureau@mentorschapamsterdam.nl

JUWELIERS

Juwelier Sietze Wagenmakers
A.J. Ernststraat 731, 1082 LJ Amsterdam
Telefoon: 020 - 644 10 61
www.juweliersietzewagenmakers.nl
info@juwelierwagenmakers.amsterdam

KINDERDAGVERBLIJF

Dynamo Peuters 
Telefoon: 020 - 462 03 33 
www.dynamopeuters.nl 
peuters@dynamo-amsterdam.nl

MAKELAARDIJ

De Graaf Makelaardij O.G.
Telefoon: 020 - 419 18 19
www.degraafmakelaardij.nl
post@degraafmakelaardij.nl

MONDVERZORGING

Solid Brush B.V.
George Gershwinlaan 422, 1082 MT Amsterdam
Telefoon: 085 - 060 35 70
www.solid-brush.com
info@solid-brush.com

MUSEA

Museum Het Schip
Oostzaanstraat 45, 1013 WG Amsterdam
Telefoon: 020 - 686 85 95
www.hetschip.nl

OPENBAAR VERVOER

Gelderlandpleinlijn
Kroonenberg Groep
Postbus 7538, 1118 ZG Schiphol
info@kroonenberg.nl
www.kroonenberg.nl

OUDERENZORG

Verpleeghuis Vreugdehof
De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam
Telefoon: 020 - 541 61 11
www.amstelring.nl/verpleeghuis-vreugdehof

Kloek Amsterdam
Lutmastraat 183, 1073 GX Amsterdam
Telefoon: 020 - 261 73 68 
www.kloek.nu
info@kloek.nu



114          Wijkgids Zuidas 2023

ADVERTEERDERS INDEX

RESTAURANTS

Gustavino Restaurant & Vinoteca
Gustav Mahlerplein 16, 1082 MA Amsterdam
Telefoon: 020 - 661 50 62
www.restaurantgustavino.nl
info@gustavino.nl

SCHOENENWINKELS

Zwartjes van 1883 Amsterdam
Dames- en herenschoenen 
Gelderlandplein 219, 1082 LX Amsterdam
Telefoon: 020 - 644 14 71

Alleen herenschoenen 
Utrechtsestraat 123, 1017 VL Amsterdam
Telefoon: 020 - 623 37 01

www.zwartjes.nl
info@zwartjes.nl

SUPERMARKTEN

Stadsmarkt de Pijp
Van Woustraat 103, 1073 LT Amsterdam
Telefoon: 020 - 894 42 76
www.stadsmarktdepijp.nl

TANDARTSEN EN MONDHYGIËNISTEN

Kliniek Amsterdamse Tandartsen
Wielingenstraat 30C, 1078 KL Amsterdam
Telefoon: 020 - 662 34 45
www.kliniekamsterdamsetandartsen.nl
info@kliniekamsterdamsetandartsen.nl

Rademakers & Kinsbergen Dental Clinic
George Gershwinlaan 422, 1082 MT Amsterdam
Telefoon: 020 - 640 12 11
www.rademakersenkinsbergen.n
info@rademakersenkinsbergen.nl

Tandartspraktijk T. Broekman - Teggelaar 
Bernissestraat 12A, 1079 ZW Amsterdam
020 - 642 72 55
info@tandartsrivierenbuurt.nl
www.tandartsrivierenbuurt.nl

VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligers Centrale Amsterdam
Rozenstraat 206, 1016 PA Amsterdam
Telefoon: 020 - 530 12 20
www.vca.nu
amsterdam@vca.nu

WINKELCENTRA

Winkelcentrum Gelderlandplein
Bezoekadres: Van Leijenberghlaan 43
1082 GC Amsterdam
www.gelderlandplein.nl

ZWEMSCHOLEN

Swim in Balance
Locatie:  De Mirandabad
Telefoon: 085 - 877 15 05  
www.swiminbalance.nl
info@swiminbalance.nl



Voor al uw juridische vragen over onder andere:

• Huur en verhuur, koop en verkoop, VvE-recht en de Huisvestingsverordening 
• Scheiding, verdeling en verrekening, alimentatie, gezag, omgang, mediation (MfN)
• Letselschade en aansprakelijkheid

www.schenkeveldadvocaten.nl    •    020 - 333 80 50    •    Apollolaan 99

Praten lucht op!
anoniem - dag en nacht

Ik luister...

Voel je
je alleen?

of chat via deluisterlijn.nl
0880767000
Bel



FASHION, FOOD & MORE 
ENJOY 90 SHOPS & RESTAURANTS

SHOP AROUND 
THE CORNER!

GELDERLANDPLEIN.NL
COMFORTABLE SHOPPING  �  EVERY DAY OPEN  �  1,5H FREE PARKING 

GELDERLANDPLEINLIJ N
THE FREE BUS

ALWAYS NEARBY


