Beste mensen,
Hoog tijd voor een herfstnieuwsbrief van het Wijkcentrum. Wij delen in deze
nieuwsbrieven wat wij op dat moment ‘delenswaaardig’ vinden en staan altijd
open voor suggesties! Vind je dat er aandacht nodig is voor een bepaald
onderwerp? Vertel het ons (info@wijkcentrumdepijp.nl), dan kunnen wij het
opnemen in de nieuwsbrief.

Frank van Dorp ereburger van de stad
Frank van Dorp: al ruim vijftig jaar een markante
persoonlijkheid in De Pijp, gepassioneerd
cocreator van een betere leefomgeving en een
wandelende encyclopedie op het gebied van de
geschiedenis van De Pijp. Vanaf 1971 is hij
betrokken geweest bij Wijkcentrum De Pijp, waar
hij begin dit jaar is afgezwaaid als bestuurslid.
Dat was op zichzelf al een feestje waard, maar toen bleek dat hij daar bovenop
ook nog eens een ereburgerschap met erespeld van de Gemeente Amsterdam
uitgereikt zou krijgen, vonden wij bij het Wijkcentrum dat we groots moesten
uitpakken. Lees ons verslag en bekijk de fotoreportage van Rob Godfried op
onze website: Ereburgerschap voor Frank van Dorp: Wijkcentrum De Pijp

Buurtbijeenkomst Van der Helstplein
zeer goed bezocht
Op de avond van 12 oktober kwamen ruim vijftig
bewoners plus ontwerpers, architecten en
ambtenaren bijeen in de Oranjekerk om te
brainstormen over het Van der Helstplein: ‘Wat
voor plein willen we?’
Ook was stadsdeelbestuurder Rocco Piers aanwezig. Hij kon helaas niet

beloven dat het nieuw te ontwikkelen ontwerp ook echt zal worden uitgevoerd,
maar wel gaf hij aan dat hoe groter het draagvlak, des te groter de kans. Deze
eerste avond leverde een eensgezinde uitkomst op: gewenst is een sociaal plein
met plaats voor horeca en cultuur, waarop verkeer te gast is en niet geparkeerd
wordt. Er staan nog twee bijeenkomsten gepland om e.e.a. concreet te gaan
invullen; kom vooral meedenken en mee tekenen op 2 en 30 november om
19:30 uur in de Oranjekerk! De voortgang zal worden gepubliceerd op 100 jaar
van der Helstplein.

Nieuwe editie De Pijp Krant
Op 16 oktober kwam de nieuwe Pijp Krant uit.
Lees hem ook online op De Pijpkrant Oktober
2021.pdf (wijkcentrumdepijp.nl). Mededelingen en
suggesties voor die krant zijn welkom via
pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl.

Ruimtes gebruiken in Oranjekerk en Huis van
de Wijk De Pijp
Wij krijgen regelmatig de vraag van
buurtbewoners waar zij kunnen vergaderen of
informeel bijeen komen. We verwijzen mensen
dan altijd naar het Huis van de Wijk of de
Oranjekerk. Beide plekken vervullen een
buurtfunctie en verwelkomen u graag voor uw
vergadering of evenement.
Contactpersoon voor Huis van de Wijk is Ozcan Basayigit (06-51296274);
contactpersoon voor de Oranjekerk is Gijs-Bert Vervoorn (06-82597372).

Crowdfunding Zuidpunt
Een cocreatie-experiment van Gemeente
Amsterdam in de Pijp eindigde in een rechtszaak.
Twee Amsterdammers die zich (samen met vele
anderen) met hart en ziel kosteloos hebben
ingezet voor de straat, buurt, wijk en stad werden
uiteindelijk persoonlijk door Stadsdeel Zuid
‘getrakteerd’ op de proceskosten, in totaal
€ 2.777,=.

Zij hebben dit geld niet zomaar op de plank liggen en zijn een crowdfunding
gestart om aan de betalingsverplichting te voldoen. Draag ook een steentje bij!
AllesGeven - Rechtszaak Cocreatieplek Zuidpunt - Participatie Poppenkast
Amsterdam

OVERLAST? DOE EEN SIA-MELDING!
In verschillende buurten in De Pijp is sprake van (ernstige) overlast. De meeste
overlast wordt veroorzaakt door feestende jongeren en/of bergen afval. Heb je
last van geluid en/of vuil? Doe een SIA-melding! Alleen overlast die structureel
door verschillende personen gemeld wordt, ‘bestaat’ ook echt voor de gemeente
en alleen op bestaande overlast wordt actie ondernomen. Een SIA-melding doe
je gemakkelijk online bij Meldingen Amsterdam. Gaat het om nachtelijke
geluidsoverlast, bel dan de politie: 0900-8844.

Hartelijke groet,
Namens team Wijkcentrum de Pijp, Stefanie Jansen info@wijkcentrumdepijp.nl
www.wijkcentrumdepijp.nl
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