
Amsterdamse Poort verandert de komende jaren van winkelcentrum 

naar stadshart van Zuidoost. Er komen nieuwe winkels en meer 

woningen, meer leuke restaurants, plekken om elkaar te ontmoeten, 

kunst en cultuur. In deze buurtkrant vertellen ondernemers, de 

bewonerscommissie, eigenaren van het winkelcentrum en de 

gebouwen eromheen, ontwikkelaars én aannemers wat er allemaal 

gebeurt. Vanaf nu ligt de Buurtkrant ongeveer elke 2 maanden in uw 

brievenbus. In de eerste Buurtkrant stellen de verschillende partijen 

zich aan u voor.  
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Samen met een aantal bewoners uit de Amsterdamse Poort zijn wij sinds april van dit 

jaar officieel de Bewonerscommissie: ‘Kerngroep Amsterdamse Poort’. Onze groep 

bestaat uit bewoners uit de verschillende Clusters (blokken appartementen) uit de 

hele Poort. Wij zetten ons in voor de leefbaarheid en overlast én denken mee over de 

verbouwing in de Poort. De bewonerscommissie zit daarvoor bijvoorbeeld aan tafel  

met CBRE, Ymere, politie, gemeente en ondernemers.

HIER ZETTEN WIJ ONS VOOR IN

We houden ons vooral bezig met alle veranderingen (Nieuw- en verbouw) in de 

Amsterdamse Poort. Maar ook met de geluidshinder en sluitingstijden van horeca, 

dealers, drugsgebruikers, hangmannen, daklozen, parkeerplekken voor de bewoners, 

vuilophaalpunten (het verwijderen van de containers op de clusters), van het gas af 

enzovoorts. Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is wat deze veranderingen 

betekenen voor de huidige bewoners: hoeveel hinder komt er en hoe kunnen wij die 

overlast verzachten? Een voorbeeld is de komst van een prachtige tuin op cluster 7 

(boven de Shopperhal). Maar deze tuin is er niet morgen en ook niet volgend jaar. 

Waar kunnen bewoners ondertussen naartoe met hun vragen en klachten? Waar 

kunnen de kinderen spelen in tussentijd? Dit bespreken wij met de verschillende 

partijen in het gebied (CBRE, Ymere, gemeente). 

MAAK KENNIS MET DE 
BEWONERSCOMMISSIE 

Wat vinden jullie een belangrijk thema, 

hoe kunnen wij jullie een stem geven 

richting deze partijen? En hoe willen 

jullie door ons op de hoogte gehouden 

worden? Tot nu toe bepaalden wij (de 

Bewonerscommissie) waar we mee 

bezig waren, maar wij zijn ook benieuwd 

naar wat jullie belangrijk vinden. Komt 

u een keer langs tijdens een van onze 

bijeenkomsten? Of bent u benieuwd wat 

wij voor u kunnen betekenen? 

NEEM CONTACT MET OP MET DE BEWONERSCOMMISSIE  

MAIL UW VRAGEN NAAR
KERNGROEP2020@GMAIL.COM

mailto:kerngroep2020%40gmail.com?subject=


Ik ben Janice Milan en ik werk binnen de gemeente Amsterdam als gebiedsmakelaar 

voor de Amsterdamse Poort, Anton de Komplein, Vogeltjeswei en het Nelson 

Mandelapark. Een gebiedsmakelaar is het eerste aanspreekpunt voor bewoners, 

ondernemers en instellingen. Ik zorg ervoor dat uw vragen, klachten, en wensen 

doorgegeven worden aan de juiste personen. Ook kunt u bij mij terecht als u een  

goed idee heeft voor de buurt en een subsidie Bewonersinitiatieven wilt aanvragen. 

MELDINGEN BUITENRUIMTE 

Ziet u op straat of in een park iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt, 

dan kunt u dat bij de gemeente melden. U kunt ook een gevaarlijke verkeerssituatie of 

overlast van personen en horeca aan ons doorgeven. Dit kunt u doen door een melding 

te maken op de website meldingen.amsterdam.nl of te bellen naar 14 020. Als u een 

melding wilt maken van kapotte straatverlichting dan heeft u hiervoor het nummer 

nodig dat op de lantaarnpaal staat aangegeven. Ook de afvalcontainers hebben een 

nummer die u aan moet geven bij het maken van een melding. 

TELEFOON - 06 130 72 483
MAIL - MILAN@AMSTERDAM.NL

CONTACTGEGEVENS
JANICE MILAN

IN GESPREK MET DE GEBIEDSMAKELAAR

Ik ben binnenkort elke vrijdag te vinden in het wijkkantoor van Ymere. In de volgende 

buurtkrant geven we aan vanaf wanneer en hoe laat dat is. Ik ben nu al te bereiken per 

telefoon en e-mail.

MAAK KENNIS MET DE 
GEBIEDSMAKELAAR 
JANICE MILAN

mailto:milan%40amsterdam.nl?subject=


MAAK KENNIS MET DE BOUWPROJECTEN

Ook de Bijlmerdreef is toe aan vernieuwing. De straat is nu nog vooral op auto’s gericht en 

slecht bereikbaar voor voetgangers. Maar daar komt in juni verandering in! Vorig jaar is een 

deel van de Bijlmerdreef al opgeknapt, met onder andere meer groen. Eén onderdeel was 

nog niet klaar: de voetgangersbrug over het Hoekenrodepad. In juni komt de brug er. En 

dat wordt best een spektakel. De brug wordt in twee delen van 7 meter breed over de weg 

vervoerd. Dat kan normaal gesproken niet zomaar. Dus dit gaat plaatsvinden in de nacht 

van donderdag 23 juni op vrijdag 24 juni. Deze nacht is de Bijlmerdreef dan ook afgesloten 

voor verkeer. Op vrijdag 24 juni wordt de brug op de juiste plek gehesen. Die dag is het 

Hoekenrodepad afgesloten. Vanaf eind augustus is de brug bereikbaar voor voetgangers.

LAATSTE WERKZAAMHEDEN BIJLMERPLEIN 205-375

Sinds september wordt hard gewerkt aan de winkels en balkons aan het Groot Bijlmerplein en 

in de lange straat van TK Maxx, richting Klein Bijlmerplein. De laatste werkzaamheden aan de 

balkons zijn na de zomer klaar. Zodra de balkons klaar zijn plaatsen we planten tussen de balkons 

op de eerste verdieping. De winkels zijn waarschijnlijk nog wat langer bezig met het afbouwen. 

Tot 2030 worden er 5.700 nieuwe woningen gebouwd in de Poort en rond de Johan Cruijff 

Boulevard. Op www.amsterdam.nl/arenapoort leest u wat er tot 2030 allemaal staat te gebeuren.  

De veranderingen in de Poort zijn nu al te zien. Hieronder praten wij u kort bij over 3 projecten. 

VOETGANGERSBRUG HOEKENRODEPAD

Op www.bouwenaandepoort.nl en in de mobiele app Bouwen  

aan de Poort leest u meer over alle projecten en houden wij u op  

de hoogte van de werkzaamheden. 

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te 

downloaden: Scan de QR-code, of ga naar de appstore om  

de app gratis te downloaden.

BLIJF OP DE HOOGTE

http://www.amsterdam.nl/arenapoort
http://www.bouwenaandepoort.nl


BESTEMMINGSPLAN 
GEBIED SHOPPERHAL, 
P24 EN OUDE  
POSTKANTOOR

Om de plannen in het gebied rondom 

de Shopperhal mogelijk te maken is 

een nieuw bestemmingsplan gemaakt. 

Vanaf 30 juni tot 10 augustus zal het 

bestemmingsplan weer ter inzage 

liggen. Meer informatie komt binnenkort 

op: www.officielebekendmakingen.nl

DE NIEUWE KFC 
IS OPEN

Ben je er al binnen geweest? 

Operations manager Michael Choy is 

trots op zijn gloednieuwe KFC aan het 

Groot Bijlmerplein: “Het is het mooiste 

nieuwe restaurant van Nederland” 

vertelt hij vol enthousiasme. 

EEN NIEUWE SHOPPERHAL, 
GROENE BINNENTUINEN EN  
NIEUWE WONINGEN

Het blok rondom de Shopperhal wordt helemaal 

vernieuwd. Dat betekent dat er ook een nieuwe 

Shopperhal komt. Met een grote entree aan het Klein 

Bijlmerplein. De komende tijd wordt nog hard gewerkt 

aan de invulling en het ontwerp. De gevels van de 

winkels worden vernieuwd en er komen klimplanten 

tegen de woningen in de winkelstraten. P24 krijgt ook 

een metamorfose. Hier komen drie woongebouwen 

met sociale huur, middeldure huur en vrije sector 

huurwoningen en twee groene binnentuinen voor 

nieuwe en huidige bewoners. De voorbereiding op  

de bouw start al in het najaar. De bouw zelf zal starten 

in de loop van 2023. In 2026 moet alles klaar zijn. 

KAPVERGUNNING AANGEVRAAGD 

Om te bouwen rondom de Shopperhal, P24 en het oude Postkantoor moeten er helaas 

ook bomen worden gekapt in en rondom dit gebied. Er worden 34 bomen gekapt, 

daar komen  minimaal 117 bomen voor terug. Voor de kap van deze bomen is een 

kapvergunning aangevraagd. Deze vergunning ligt tussen 24 mei en 4 juli ter visie.

http://www.officielebekendmakingen.nl


WIJKBEHEERDER  
VAN YMERE

Mijn naam is Herman van Lambalgen en ik werk als wijkbeheerder bij Ymere. Als 

wijkbeheerder ben ik de ogen en oren in de buurt. Ik vang signalen op en weet waar ik 

oplossingen of hulp kan vinden. Ik ken uw buurt én Ymere goed en heb ook veel contact 

met gemeente, zorgverleners en politie. Ik wil samen met u en uw buren zorgen dat u 

prettig kunt wonen. In een schone en veilige buurt. Ik loop regelmatig rondes over de 

loopdekken en in de portieken. 

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06 46 21 87 22. Binnenkort openen wij een nieuw 

wijkkantoor. Hier kunnen bewoners binnenlopen met vragen of meldingen.

COMPLEXAANPAK 

Ymere doet op het Bijlmerplein een complexaanpak. Dit houdt in dat we extra aandacht 

hebben voor de bewoners en het complex. We knappen bijvoorbeeld per cluster de 

portieken op. Ook zijn de liften grondig schoongemaakt en hebben we de ramen aan de 

buitenkant laten wassen. 

We pakken ook overlast en woonfraude aan. Als u vragen heeft of een melding wilt maken, 

neem dan contact op met Mira de Vos (06 55 32 07 83) of Alex Dijkstra (088 08 6 074).

Om te weten wat er speelt onder de bewoners hebben we een bewonersonderzoek 

gedaan. Daaruit kwam naar voren dat de meeste mensen heel prettig wonen, maar dat er 

ook problemen zijn. Afval, overlast en parkeren zijn problemen die vaak genoemd werden. 

We hebben deze problemen met de Bewonerscommissie en onze partners besproken en 

met elkaar acties afgesproken. In de volgende Buurtkrant vertellen wij daar meer over. 

TELEFOON
06 46 21 87 22

CONTACTGEGEVENS
HERMAN VAN LAMBALGEN



WEBSITE
FOUNDATION.NL

CONTACTGEGEVENS
JOHN AGESILAS

BLIJF OP DE HOOGTE

MAAK KENNIS MET: 
FOUNDATION

Sinds de zomer van 2021 vind je in de Amsterdamse Poort de eerste hiphop academy 

die Nederland kent: Foundation. Ze bieden lessen aan voor kinderen, jongeren en 

volwassenen. John Agesilas is de oprichter en een bekend man in de internationale 

dansindustrie. Hij is de medeoprichter en artistiek leider van Summer Dance Forever, 

een jaarlijks dansfestival dat 26.000 bezoekers van over heel de wereld trekt. Hij wilde 

een vaste plek openen in zijn wijk waar hij de volgende generatie leert wat je allemaal 

met dans kan doen. 

Foundation is dan ook een plek waar je niet alleen de verschillende Afro en 

hiphopstijlen leert dansen, maar waar ook terecht kan voor workshops over 21 century 

skills, ondernemerschap en (met FunX) radio maken. Het is een plek waar je werkt aan 

je foundation, je fundering. 

Op www.amsterdamsepoort.nl/foundation vind je een uitgebreid interview met 

oprichter John Agesilas. En Voor het actuele lesprogramma kijk je op: foundation.nl.

http://FOUNDATION.NL
http://www.amsterdamsepoort.nl/foundation
http://foundation.nl


OPROEP: OUDE FOTO’S 
AMSTERDAMSE POORT 
GEZOCHT

FOTOTENTOONSTELLING; TOEN, NU EN STRAKS

Wij zoeken oude foto’s van de Amsterdamse Poort. Helpt u mee? Hebt u foto’s 

van vlak voor of tijdens de bouw in de jaren 80? Foto’s van toen de winkels 

nét open waren, een bekend persoon uit die tijd of een ander typisch ‘Poort-

moment’? Met de foto’s maken we samen een prachtige fototentoonstelling 

‘Toen, Nu & Straks’ van de Amsterdamse Poort.

Het hele winkelgebied krijgt een flinke opknapbeurt. Omdat wij de geschiedenis 

van de Poort niet willen vergeten, willen we graag foto’s van hoe het vroeger 

was een mooi plekje geven. Heeft u een mooie foto? Stuur uw digitale foto’s in 

via: www.amsterdam.nl/poortfoto. Is uw foto nog niet digitaal? Lever dan uw 

afgedrukte foto‘s in bij Foto de Boer, Bijlmerplein 555. Foto de Boer scant uw 

Poortfoto gratis in in de hoogste kwaliteit. U kunt meer foto’s laten inscannen.

http://www.amsterdam.nl/poortfoto

