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’NDSM-werf weggegeven’

Les van de NASA
Van onze onderwijsredactie
AMSTERDAM, woensdag
Amsterdamse docenten krijgen vandaag via een liveverbinding les van experts van de NASA.
Op deze unieke manier maken docenten kennis met de
onbegrensde digitale mogelijkheden voor het onderwijs.
De leerkrachten worden tijdens een dag durende conferentie op de hoogte gebracht van de allerlaatste trends en
ontwikkelingen op het gebied van breedband en ict.
Eerder dit jaar investeerde de gemeente Amsterdam samen met het primair en voortgezet onderwijs in de realisatie van een breedbandnetwerk. Nu maakt het onderwijspersoneel zich eigen wat dit netwerk biedt voor de dagelijkse praktijk, zoals lesgeven met behulp van podcasting, film
en weblogs. Leraren uit het basisonderwijs leren bijvoorbeeld omgaan met nieuwe media voor peuters en kleuters
en digitale programma’s voor leerlingen met een taalachterstand. Ook krijgen de onderwijzers informatie over het
gebruik van Google Earth en het schrijven van een ict-beleidsplan.

door Richard van de Crommert
NOORD, woensdag
De ruim honderd ondernemers die tegenwoordig hun werkplaatsen in de NDSMwerf hebben, zijn in conflict met stadsdeel Noord. Op de plek komen drie torens te
staan. Alle kunstateliers moeten uit de scheepshelling. De overdekte skatebaan
wordt gesloten.

• Stuart en Van der Lippe: …vijf voor twaalf…
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De inmiddels monumentale loods
wordt tegen de zin van de ondernemers
volgende maand verkocht aan Principaal, het vastgoedbedrijf van woningcorporatie De Key om er kantoren en horeca
in te vestigen.
De 114 ondernemers zijn boos. De Principaal krijgt de hele loods in bezit. Voor
’slechts’ zeven miljoen euro. Een bedrag
dat de ondernemers twee jaar geleden
ook op tafel wilden leggen. Toen was het
bod van Principaal nog tien procent lager.
„Dat wij de loods in handen kregen, paste
niet in de plannen van het stadsdeel. Dat
kregen we na lang aandringen doodleuk

te horen”, vertelt ondernemer Bart Stuart. De laatste jaren heeft de NDSM-werf
zich ontwikkeld tot creatieve hotspot.
„De aard van de loods zal door alle
plannen volledig veranderen”, zegt
Klaar van der Lippe, ook ondernemer op
het terrein. Ze noemt het „niet te verteren” dat alle ondernemers vorig jaar van
stadsdeel Noord nog een huurgarantie
tot 2027 kregen.
„Wij hebben hier acht jaar lang ontwikkeld. En juist omdat we die huurgarantie
tot 2027 kregen, zijn we gaan investeren.
We hebben stroom aangesloten. Vloeren
aangelegd. Maar het wordt niet ons eigendom. Dit is gewoon diefstal”,
zegt de ondernemer.
In de loods hangt dan ook
een spandoek met de tekst
’Principaal aan de haal met ons
kapitaal’. Opmerkelijk vindt
Van der Lippe de rol van het
dagelijks bestuur van Noord.
„Wij hebben deze plek gemaakt tot wat het is. En nu
worden we gepasseerd als koper en krijgen ook al geen enkele zeggenschap.”
Op de plek waar horecagelegenheid Noorderlicht staat,
komen drie torens te staan. „Ik
heb een contract tot 2016”, zegt
eigenaar
Jasper
Helmer.
„Maar ik heb geen idee wat dat
waard is. De gemeente vertelt
niets.”
De ondernemers van de
werf zijn naar de ombudsman
gestapt. Die onderzoekt de hele zaak nu. „Maar we kunnen
de uitkomst van dat onderzoek
niet afwachten”, zegt Stuart.
„Over vier weken wordt het
hele gebied verkocht. Voor
ons is het vijf voor twaalf.
Daarom wordt komend weekeinde een actie georganiseerd
met een kunstveiling, ondernemersmarkt, theater en muziek.”

Woonfraudeur ontmaskerd
door Gijsbert Termaat en Tjerk de Vries
AMSTERDAM, woensdag
Een speciaal team gaat crimineel gebruik van woningen traceren en de daders bestraffen. De gemeente, politie en woningcorporaties starten samen een
offensief om op die manier circa tweeduizend huizen
per jaar weer beschikbaar te maken voor woningzoekenden.

Bijna iedereen heeft wel sieraden die ergens onderin een la liggen en nooit
meer gedragen worden. Je kunt het dan in die la laten liggen, maar je kunt er ook
iets mee doen. Dat kan nu heel eenvoudig door het gratis te
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Yab Yum
blijft dicht
Van een onzer
verslaggevers
AMSTERDAM,
woensdag
De gemeente Amsterdam kan een deel van de beschuldigingen tegen Yab
Yum niet hard maken. Dit
oordeel gaf de rechtbank
gisteren in de procedure die
de bordeeleigenaar had
aangespannen tegen het
besluit om de vergunning
in te trekken.
Maar de club, die op 4 januari gesloten werd, blijft
toch dicht, omdat volgens
de rechter de kans bestaat
dat de onderneming misbruikt wordt voor criminele activiteiten.
De gemeente trok de vergunning in op basis van de
wet Bibob omdat eigenaar
Vitalli wordt beschouwd als
een stroman van de Hells
Angels. De rechtbank acht
deze beschuldigingen niet
bewezen. Wel deelt de
rechtbank de bezwaren van
de gemeente tegen de rol
van Harry Stoeltie, een prominente Hells Angel, bij
Yab Yum. Hij is de zwager
van Vitalli en was hoofd van
de beveiligingsdienst.

door Nienke Oort
AMSTERDAM, woensdag
Antwoord, het centrale telefoonnummer 14020 van de gemeente Amsterdam voor vragen van burgers, kampt nog
altijd met ernstige kinderziektes.
Daardoor krijgen de zestienduizend wekelijkse bellers
lang niet altijd een bevredigend antwoord. Daar kan nog
heel veel verbeterd worden,
zo oordeelt de Gemeentelijke
Ombudsman in een nieuw rapport.
Zo heeft de ombudsman
vastgesteld dat niet alle telefoons verbinding kunnen maken met het nummer. Ook weten nog veel burgers niet dat er
geen kengetal voor het nummer gedraaid hoeft te worden.
Verder worden er nog veel
te veel vragen doorverbonden
door de in het callcentrum
aanwezige medewerkers.

De kinderen van basisschool Sint
Agnes uit Dongen maakten het
bedrag gistermiddag bekend tijdens een feestelijke uitgiftebijeenkomst in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. De Stichting
Kinderpostzegels Nederland zegt
dat onze majesteit daar een belangrijke rol in heeft gespeeld.
„Zij heeft op 23 september op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag
het eerste setje gekocht en daar is
uitgebreid aandacht voor . Mensen waren dus goed voorbereid
dat er de kleintjes met hun velletje aan de deur zouden komen”,
vertelt woordvoerster Sonja Wagenaar. Daarbij vierde de stichting dit jaar het zestigjarig jubileum.
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AMSTERDAM- Het Amsterdam
Baroque Orchestra & Choir
heeft voor alle vijf medewerkers ontslag aangevraagd. Er is
geen geld meer om de salarissen te betalen. Het Nederlands
Fonds voor de Podiumkunsten
schrapte onlangs de subsidie.
De afgelopen vier jaar kreeg
het fonds 336.000 euro.

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, woensdag
De Amsterdamse politie is bezig met een klopjacht op een
verkrachter die vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag een 26-jarige vrouw op de Herengracht heeft verkracht.
De brute daad moet gezien zedenpolitie, „want als menzijn door passanten, maar nie- sen hun burgerplicht al niet
mand heeft ingegrepen of de nemen, dan is het einde zoek.
Wij zullen er alles aan doen om
politie gealarmeerd.
„Daar maak ik me ernstig de dader te achterhalen, maar
zorgen over”, zegt hoofdin- daar hebben we vaak wel de
specteur Jelmer Visser van de hulp van getuigen bij nodig.”
De vrouw werd eerst beroofd op de Herengracht en
daarna rond twee uur meegesleurd en gedwongen mee te
lopen naar het Leidseplein om
daar te pinnen. „Mensen moeten haar gezien en gehoord
hebben. Het slachtoffer heeft
zelfs verklaard dat er fietsers
langsreden, van wie er zelfs
één omkeek. Dat moet geweest
zijn omdat hij onraad rook.
Maar gemeld is er niets”, aldus
hoofdinspecteur Visser.
De politie zoekt dringend
naar getuigen. „We hebben alle beelden van beveiligingscamera’s erop nagekeken, maar
helaas zonder resultaat. Vandaar dat we hopen via de media mensen te kunnen traceren die ons op weg kunnen helpen om de dader te pakken”,
zegt woordvoerder Rob van
der Veen. De verkrachter is
een man met een lichtgetinte
huid, donker haar en donkere
ogen, en is ongeveer 1.70 meter
lang. Hij droeg die nacht een
korte zwarte leren jas.

goud geld voor uw “oude” zilver en goud
OU

BAROQUE

Brute verkrachting
op Herengracht

www.zilverengoudinkoop.nl
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AMSTERDAM - De twee universiteiten en twee hogescholen in Amsterdam gaan hun
kennis aanbieden aan het
MKB. Deze zogeheten Kennispoort Amsterdam wordt morgen door MKB-voorzitter Loek
Hermans geopend. Bedrijven
en instellingen met vragen
kunnen 24 uur per dag terecht
op www.kennispoortamsterdam.nl.

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, woensdag
Het dodelijke ongeval tussen twee taxi’s afgelopen zondagochtend bij Sloterdijk,
werd veroorzaakt doordat één
van de bestuurders door rood
reed.
Een 27-jarige vrouw kwam
om het leven. Negen inzittenden raakten gewond.

bedrag van 9,6 miljoen euroopgehaald met de verkoop van kinderpostzegels en –kaarten. Met z’n
240.000-en haalden ze het duizelingwekkende bedrag op. Liefst
één miljoen meer dan vorig jaar.
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Taxi-ongeluk

• ’Ongelofelijk!’, moeten deze
scholieren hebben gedacht, maar
het bedrag staat er toch echt. Mede dankzij Koningin Beatrix hebben de basisscholieren uit de
groepen zeven en acht het record-
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AMSTERDAM - De onlangs opgestapte directeur Wiel Janssen van Bureau Jeugdzorg in
Amsterdam krijgt toch geen
bonus mee. Janssen krijgt wel
een vertrekpremie van 175.000
euro, maar dat zou hij ook via
de kantonrechter hebben gekregen. Hij trad in augustus af
nadat de ondernemingsraad
het vertrouwen in hem had
opgezegd. Janssen laat Jeugdzorg in diepe problemen achter.

Vandaag wordt het speciale
woonfraudeteam gepresenteerd in een voormalige hennepkwekerij. Nieuw is dat ook
de politie deelneemt.
Al tien jaar strijden gemeentelijke instellingen en private
partijen tegen onrechtmatige
bewoning en de verwachting is
dat meer mensen tegen de
lamp lopen nu de politie met
haar expertise deelneemt aan
de opsporingsteams.
De huidige aanpak leverde
tot dusverre jaarlijks zo’n 1500
vrijgekomen woningen op die
daardoor weer rechtmatig bewoond kunnen worden. De
verwachting is dat door de
nauwe samenwerking met de
politie dat aantal misschien
wel opgekrikt kan worden
naar zo’n tweeduizend onderkomens.

GE

GEEN BONUS

’14020’ geeft zelden
de juiste antwoorden
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verhuur aan familie, vrienden
of onbekenden moet worden
ontmaskerd.
Volgens schattingen van de
gemeente Amsterdam is er
sprake van woonfraude in tien
procent van alle sociale huurwoningen. In veel gevallen
wordt door de officiële huurder een bedrag van 120 euro
per maand betaald, maar door
een onderverhuurder wordt
grif een bedrag van duizend
euro opgehoest.
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Illegale pensions, drugspanden of wietplantages zullen
door de speurneuzen opgespoord moeten worden, maar
niet alleen crimineel gebruik
wordt aangepakt. Ook door-

Kinderpostzegels record
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Markt
„Hé meissie, staan ik ook
op je lijssie?” lacht de
marktkoopman achter de
sieraden naar de dame die
ingespannen naar haar
boodschappenbriefje tuurt.
De Albert Cuypmarkt. Op
de bekendste markt van Nederland wordt niet alleen
groente, fruit, bloemen en
vis verkocht maar ook een
hartelijk woord. Niet voor
niets werd de Cuyp genomineerd voor de Welcome Publieks Award 2008 die de
gastvrijheid in Amsterdam
wil bevorderen.
Je komt er de wereld aan
waren tegen. Van drakenvruchten uit Vietnam en
kouseband uit Suriname tot

MADAMSTERDAM
door Kirsten Coenradie

kleurige sjaals uit India, van
Franse kaas en stoelen met
koeienvel tot Noord-Afrikaanse feestkleding. Maar je
wandelt ook van geur naar
geur. Die van net gebakken
stroopwafels, frites mét, een
harinkje en vers geperste sinaasappelsap.
Op de hoek van de Eerste
Sweelinckstraat staat het
standbeeld van André Hazes. Niet heel groot, maar
dat was de koning van het
levenslied zelf ook niet. Vlak
naast hem zijn artikelen van
de Emailkeizer uitgestald.
Een vorstelijk onderonsje.
We laten ons door de heerlijke geur van gegrilde kip
lokken naar wildspecialist
en poelier Chris Verhoef.
Als achtjarig ventje stond
hij al in de kraam van zijn
vader, hij viert binnenkort
zijn vijftigjarig marktjubileum.
Zijn vrouw Marijke
Broekmeijer, helderblauwe
ogen en rossige krullen,
helpt al vijfentwintig jaar
mee. Ze is trots op haar uitstalling met fazant, ree,
hert, eend, wild zwijn, gans
en haas. „Mooi, hè? Geen
kleurstoffen en geen gerommel met voedsel.” Klanten
komen van Groningen tot
België voor haar wild èn
haar recepten.
„Je ontmoet hier de leukste mensen, de hele wereld
komt aan je voorbij. We horen hier heel veel blijdschap
en heel veel verdriet. Mijn
opleiding tot maatschappelijk werkster kan ik hier
goed gebruiken. Koud? Nou
vooruit, u mag één keer kijken.” Ze tilt haar jas en trui
op en laat gierend van het
lachen haar lichtblauwe
thermisch ondergoed zien.
„We werken hier met veel
plezier van zeven uur ‘s
morgens tot zeven uur ‘s
avonds. En Chris en ik zijn
‘s nachts natuurlijk ook bij
elkaar. In bed praten we nog
over herten en zwijnen.”
Collega Piet: „Een ander
praat over koetjes en kalfjes.”

Investeer
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grote energiezuinige ééngezinswoningen met berging

• zonnig gelegen tuin • parkeergelegenheid voor de deur
• tuingerichte woonkamer, ruime eetkeuken
• 4-5 kamerwoning • standaard sanitair en betegeling
• bruto inhoud ca. 500 m3, bruto vloeroppervlak ca. 185 m2
• gasverbruik t.b.v. verwarming slechts ca. 550 m3 per jaar
koop-/aanneemsom vanaf 264.000,- v.o.n.
Snelweg 3 km
A’dam 20 min.

Supermarkt
1 km

Station
2 km

Gezondheidscentrum 1 km

Recreatiegebied
4 km

School
1 km
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kijk op www.vossaendelft.nl

Willemars Makelaars
075 616 16 40
www.willemarsmakelaars.nl

Vos’ Verkoopmaatschappij BV
072 511 88 33
www.vosalkmaar.nl

Peter Pals Makelaardij O/G
075 614 0 614
www.peterpals.nl

020 - 585.2868

PEREZ GAAT DICHT : PAK NU 50% - 70% KORTING
Alléén voor Perez vestiging Amsterdam

Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag: 10.00-17.30 uur - Zaterdag: 10.00-17.00 uur - Apollolaan hoek Beethovenstraat - Telefoon. 020 - 662 00 98

