
Nieuwe Algemeen Coördinator

Vanaf 1 april start Stefanie Jansen als de nieuwe algemeen

coördinator van Wijkcentrum de Pijp. Zij is geboren en getogen

in De Pijp. Het buurtwerk zit in haar genen. Als oprichtster van

de TheCoCreators en schrijfster van COcreatie Revolutie heeft

zij de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan hoe je met

betrokkenen met een diversiteit aan belangen, tot mooie

resultaten kunt komen. Stefanie gaat de functies van

opbouwwerker Jeroen Overweel en Algemeen Coördinator

Cecilia Petit, combineren.

Om te voorkomen dat Stefanie omkomt in de veelheid, hebben

we Dick Glastra van Loon bereid gevonden om haar als

extern adviseur tijdelijk te ondersteunen. Dick behartigt als

directeur van Stichting Eigenwijks al jaren op bevlogen,

deskundige en daadkrachtige wijze de belangen van bewoners

op het gebied van leefbaarheid en participatie. We zijn erg blij

dat zij het team van het wijkcentrum komen versterken.

Afscheid Jeroen en Cecilia

Jeroen en Cecilia vonden een andere baan in de tijd dat de toekomst van het wijkcentrum

nog ongewis was. Hun afscheidsfeest stellen we uit naar een zomerse dag in de toekomst

waarin we buiten zonder Corona-beperkingen het glas kunnen heffen op het wijkcentrum.

Kleine bewonersinitiatieven

Woon je in De Pijp en heb je een idee waarmee je

samen met je buren, jouw buurt mooier en/of beter

kunt maken? Ook dit jaar kun je dan een beroep doen

op het potje voor kleine bewonersinitiatieven. Je kunt

maximaal €500,- krijgen voor initiatieven bijvoorbeeld

om de buurt mooier, socialer of leefbaarder te maken.

Ook als je grotere plannen hebt, waar meer geld voor

nodig is kun je contact met ons opnemen en wijzen we

je de weg. Meer informatie vind je hier:



https://www.wijkcentrumdepijp.nl/wat-doen-

wij/subsidieaanvragen/

100 jaar Van der Helstplein

Het Van der Helstplein bestaat dit jaar 100 jaar. Een aantal bewoners is druk bezig om

voor eind mei een tentoonstelling in de Oranjekerk en feestelijke activiteiten op het plein

te organiseren om dat te vieren. Heb je ideeën of wil je een bijdrage leveren? Laat het ons

weten via info@wijkcentrumdepijp.nl

Pijp Krant

Heb je de laatste Pijp Krant gemist? Niet getreurd. Hij staat ook online:

https://www.wijkcentrumdepijp.nl/fileadmin/de-pijp-krant/2021/PK01/202102-PK01.pdf

Kracht van Mokum

Zoals we eerder vertelden, heeft Wijkcentrum de Pijp zich met een groot aantal

bewonersorganisaties uit de hele stad verenigd in het platform de Kracht van Mokum.

Vanuit de hele stad kwamen signalen dat bewoners niet gehoord worden, niet serieus

genomen worden, geen recht van spreken hebben en/of geen financiering of ruimte meer

krijgen. Hierdoor lekt motivatie weg en wordt burgerkracht afgebroken. Daarom zijn er dit

najaar van verschillende kanten brandbrieven en noodkreten naar de gemeenteraad

gestuurd. Deze noodsignalen leidden er onder meer toe dat de gemeenteraad ervoor heeft

gezorgd dat Wijkcentrum de Pijp in 2021 weer een subsidie kreeg. Daarnaast nam de

gemeenteraad ook een motie aan die wethouder Rutger Groot Wassink opdraagt om te

(laten) onderzoeken op welke manier een duurzame rol voor buurtplatforms in het sociale

weefsel van Amsterdam kan worden gewaarborgd. De gemeente benaderde Kracht van

Mokum om invulling te geven aan deze motie. De opdracht is nu om met bewoners vanuit

alle buurten en wijken in de stad na te denken op welke manier we de positie,

onafhankelijke ondersteuning, ruimte en middelen voor georganiseerde bewoners in de

sociale infrastructuur kunnen verankeren. De komende tijd gaan we daarmee aan de slag

en zullen jullie daar zeker over benaderen. Aanmelden voor aansluiting bij de Kracht van

Mokum kan via: krachtvanmokum@gmail.com.



Hartelijke groet,
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