
De Amsterdamse Poort verandert de komende jaren naar tweede 

stadscentrum van Amsterdam. Er komen nieuwe winkels en 

meer woningen, meer leuke restaurants, plekken om elkaar te 

ontmoeten en te spelen, kunst en cultuur. In deze buurtkrant 

vertellen ondernemers, de bewonerscommissie, de gemeente 

Amsterdam, eigenaren van het winkelcentrum en de gebouwen 

eromheen, ontwikkelaars én aannemers wat er allemaal gebeurt. 

De Buurtkrant ligt elke 2 maanden in jouw brievenbus. 
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Op maandag 19 september organiseerde 

Bewonerscommissie Kerngroep Amsterdamse Poort 

een informatiebijeenkomst over woningen gasloos 

maken.  De bijeenkomst werd goed bezocht door 

de bewoners uit de Poort. Baudouin Knaapen van 

Stichting Woon! was de gastspreker van de avond. Hij 

ging in op wat het belang is om woningen gasloos te 

maken. Dat is voor iedereen verschillend… voor de 

één is het om kosten te besparen en voor de ander is 

het omdat het gewoonweg handiger is. 

Baudouin Knaapen sprak de bewoners ook toe over 

de toekomstplannen van de Amsterdamse Poort. 

De woningen op het Bijlmerplein gasloos maken is 

een ingewikkeld proces en moet daarom in goede 

banen worden geleid. Baudouin Knaapen wordt via 

Stichting Woon! ingezet om het project te leiden. 

Hij kent Zuidoost al meer dan 30 jaar. Heb jij een 

vraag over de bijeenkomst of over het thema ‘Van 

het gas af’? Of heb jij een algemene vraag aan de 

bewonerscommissie? Neem dan contact op via 

onderstaande contactgegevens. 

BIJEENKOMST 
‘VAN HET GAS AF…’

Samen met een aantal bewoners uit de 

Amsterdamse Poort zijn wij sinds april van 

dit jaar officieel de Bewonerscommissie: 

‘Kerngroep Amsterdamse Poort’. Wij 

zetten ons in voor de leefbaarheid, 

het tegengaan van overlast én denken 

mee over de verbouwing in de Poort. 

De bewonerscommissie zit daarvoor 

bijvoorbeeld aan tafel met CBRE IM, 

Ymere, politie, gemeente Amsterdam  

en ondernemers. 

NEEM CONTACT MET OP MET DE BEWONERSCOMMISSIE  

MAIL UW VRAGEN NAAR
KERNGROEP2020@GMAIL.COM



CONTACTGEGEVENS
JANICE MILAN

TELFOON - 06 130 72 483
J.MILAN@AMSTERDAM.NL

Heb jij (klein)kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud? Sinds kort organiseert Funtrax 

in opdracht van de gemeente Amsterdam elke woensdag gratis sport- en 

spelactiviteiten in de Poort. De activiteiten vinden elke week plaats op een ander 

cluster tussen 15.00 en 16.30 uur. Het is te begrijpen dat ouders hun kinderen niet 

zomaar ergens anders willen laten spelen zonder toezicht, daarom haalt Funtrax de 

kinderen van de verschillende clusters om 14.30 uur op en brengt hen ook weer 

thuis. Funtrax roept de kinderen om met een megafoon. Alle bewoners van de Poort 

hebben in hun brievenbus een flyer ontvangen met wanneer en waar een sport- en 

spelactiviteit wordt georganiseerd. De eerstvolgende activiteiten zijn gepland op:

-   Woensdag 2 november 15.00 – 16.30 uur Cluster 2 

-   Woensdag 9 november 15.00 – 16.30 uur Cluster 4 

Heb jij de flyer niet (meer)? Of heb je een andere vraag over de sport- en 

spelactiviteiten of wil je helpen bij de activiteiten? Neem dan contact op  

met gebiedsmakelaar Janice Milan.

In de Amsterdamse Poort hebben een groot aantal ondernemers zich verenigd in 

de Ondernemersvereniging A’damse Poort. In 2021 kozen de ondernemers een 

volledig nieuw bestuur met als voorzitter Ton de Langen (eigenaar Foto de Boer). De 

ondernemersvereniging komt op voor alle ondernemers in de Poort en schuift onder 

andere aan bij gesprekken met CBRE IM, Ymere, politie en gemeente Amsterdam. 

In een van deze gesprekken kwam het thema veiligheid al snel naar voren. 

Ondernemers hadden de behoefte om elkaar snel en laagdrempelig te informeren 

over veiligheidszaken. Met als doel om het winkelcentrum veiliger te maken voor 

ondernemers en bewoners en overlastgevers letterlijk in beeld te krijgen.

ELKE WOENSDAG GRATIS SPELEN EN SPORTEN 
VOOR KINDEREN IN DE POORT

ONDERNEMERS IN DE AMSTERDAMSE POORT 
RICHTEN SAFETY APP OP 

STADSDEEL ZUIDOOST

ONDERNEMERSVERENIGING



SAFETY WHATSAPPGROEP

111 LEDEN

TERUGBLIK BOUWEN AAN DE POORT DAG 
10 SEPTEMBER

In de Poort worden regelmatig winkeldiefstallen gepleegd door dezelfde personen 

of groepen. Niet alle ondernemers weten van elkaar wie dat zijn. Onder leiding van 

de Ondernemersvereniging is toen de Safety App A’damse Poort opgericht zodat 

ondernemers elkaar wél snel onderling kunnen informeren. De WhatsAppgroep wordt 

actief beheerd en elk lid moet zich houden aan afspraken die met elkaar zijn gemaakt.  

Het is bijvoorbeeld alleen mogelijk om als ondernemer van de Amsterdamse Poort 

(inclusief ArenA Boulevard) lid te worden. Val jij er als ondernemer net buiten? Vraag  

bij de Ondernemersvereniging na wat mogelijk is. 

De Safety App A’damse Poort is een half jaar 

actief en inmiddels doen al 70 winkeliers  mee. 

De app bestaat momenteel  uit 111 leden. Ben 

jij een ondernemer in de Poort en wil je ook 

lid worden? Of wil je in contact komen met de 

Ondernemersvereniging? Mail jouw vraag naar 

amsterdamondernemers@gmail.com

Op zaterdag 10 september organiseerden de bouwers in de Poort de allereerste 

Bouwen aan de Poort Dag. Bewoners, bezoekers en woningzoekenden waren 

welkom in de Poort Suite (Bijlmerplein 97). Vanuit daar werden er tientallen 

rondleidingen georganiseerd in de Poort. Je kon o.a. een kijkje nemen in het 

Zandkasteel en De Flier (Flierbosdreef 2-12). In de Poort Suite konden kinderen 

onder leiding van een Brick Master met LEGO hun eigen Poort bouwen. Een 

geslaagde zonnige dag met een goede opkomst! Heb jij de informatiemiddag 

gemist? Geen ramp, we gaan de Bouwen aan de Poort Dag vaker organiseren. 

Binnenkort meer informatie. 

BOUWONTWIKKELINGEN



MAAK KENNIS MET DE BOUWPROJECTEN

Het bouwen aan de Poort is in volle gang. 

De eerste nieuwe bewoners komen begin 

volgend jaar al in het Zandkasteel wonen en 

ook Flierbosdreef 2-12 is naar verwachting 

begin 2023 klaar. In The Frame Building 

wonen aankomend voorjaar ook de eerste 

nieuwe bewoners. In de winkelstraten 

van de Poort vinden er ook al enige tijd 

werkzaamheden plaats. Zo worden er kabels 

en leidingen verlegd of wordt de bestrating 

WINKELSTRAAT TUSSEN HOLLAND & BARRET EN MCDONALDS

Heb je de nieuwe gevels van de winkels al 

gezien? De komende tijd wordt er gewerkt 

in de straat tussen Holland & Barret en 

McDonalds aan de laatste werkzaamheden. 

Er komen nog mooie roosters boven de 

winkels. Ook worden winkelnamen met 

verlichting geplaatst. Tussen de balkons 

van de onderste woonlaag komen 

plantenbakken gevuld met groen. De 

bewoners hebben op de Bouwen 

aan de Poort dag zelf hun planten 

uitgezocht. De gevel van TK Maxx wordt 

naar verwachting tussen april en juni 

2023 afgemaakt.  

Cluster 4

WERKZAAMHEDEN FEBO EN MCDONALDS

De aannemer is begonnen met de 

werkzaamheden aan de kant van FEBO 

en McDonalds. De werkzaamheden duren 

naar verwachting tot het einde van het 

jaar (december 2022). Daarna gaan de 

ondernemers ook nog aan de binnenkant  

van de winkel verbouwen.

weer hersteld bij projecten die bijna 

klaar zijn, bijvoorbeeld in de buurt van 

Cluster 4. De veranderingen zijn nu al 

te zien. Hieronder word je bijgepraat  

bij over de projecten. 



Voor de bewoners van het Bijlmerplein 

die overdag veel last hebben van de 

bouwwerkzaamheden, is een rustwoning 

gemaakt. Deze rustwoning is te vinden 

op de tweede woonlaag boven de 

nieuwe Etos op het Bijlmerplein 55. 

Als je, op tijden dat de aannemers aan 

het werk zijn in de Poort, gebruik wilt 

maken van deze rustwoning dan 

kun je contact opnemen met Annet 

Wirdjo van Ymere. Zij is te bereiken 

op telefoonnummer 06-27825959 en 

via de email op a.wirdjo@ymere.nl.  

Je kunt ook een bericht sturen via 

vragen@bouwenaandepoort.nl. 

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

aan de Poort lees je meer over alle projecten en houden wij jou op  

de hoogte van de werkzaamheden. 

De BouwApp is als volgt op jouw 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

ERVAAR JE VEEL OVERLAST? DAN IS DE 
RUSTWONING MISSCHIEN IETS VOOR JOU!

WERKZAAMHEDEN WINKELSTRAAT  

ICI PARIS, HEMA TOT EN MET DE TOKO

Op dit moment bereidt de aannemer samen met CBRE 

IM/3W real estate de start van de bouw voor het blok van 

ICI Paris, Hema en de TOKO voor (Cluster 5). Er is een 

omgevingsvergunning verleend en er zijn geen bezwaren 

binnen gekomen, dus de werkzaamheden mogen starten. 

In januari 2023 wordt er gestart met het weghalen van 

de luifels boven de winkels. Half maart 2023 starten de 

werkzaamheden voor de nieuwe winkelgevels. De winkels 

blijven ondertussen gewoon open. Naar verwachting zijn 

de werkzaamheden in de zomer van 2023 klaar.

Cluster 5

RUSTWONING



VOORBEREIDINGSWERKZAAMHEDEN  

De voorbereidingen voor de bouw van 

Fase 1 zijn in volle gang. Zo zijn de NUTS 

partijen bezig met het verplaatsen van 

kabels en leidingen. Je ziet daardoor 

bouwhekken staan rondom het oude 

Postkantoor. En sommige ingangen naar 

de parkeergarages zijn afgesloten. De 

bouwwerkzaamheden van de nieuwe 

woningen en winkels in fase 1 starten 

in de loop van 2023. Woon jij in Cluster 

7? Dan ontvang je of heb je inmiddels 

een aparte informatiebrief over de 

werkzaamheden ontvangen. 

Het gebied rondom de Shopperhal, 

parkeerdek P24 en het oude postkantoor 

wordt verbouwd. De winkels worden anders 

ingedeeld en krijgen nieuwe gevels. Er 

komt een vernieuwde shopperhal centraal 

aan het Klein Bijlmerplein. De gevels van de 

bestaande woningen worden vergroend, 

de balkons krijgen een andere kleur en er 

komen 650 nieuwe woningen bij. Om de 

werkzaamheden uit te mogen voeren, is er 

een nieuw bestemmingsplan vastgesteld 

en een omgevingsvergunning aangevraagd 

(voor het deel wat CBRE IM/3W real estate 

gaat bouwen). Zie fase 1 in onderstaand 

kaartje. 

Wil je de omgevingsvergunning voor de 

werkzaamheden inkijken? Wij laten u via 

de BouwApp (www.bouwenaandepoort.nl) 

weten wanneer dit precies kan.

HET GEBIED RONDOM DE SHOPPERHAL, 
P24 EN HET OUDE POSTKANTOOR

MIDDENBLOK H&M EN KOFFIEZAAK 30ML 

Cluster 7

Cluster 8

OVERIGE CLUSTERSEr wordt ondertussen ook nagedacht over 

de plannen voor het middelste blok in 

de Poort (blok met Hünkemoller, H&M en 

koffiezaak 30ML).  CBRE IM/3W real estate 

kijken samen met de gemeente Amsterdam 

wat er mogelijk is op deze plek. Wat kan 

er stedenbouwkundig en welke functies/

winkels passen hierbij? Begin volgend jaar 

kan er waarschijnlijk iets meer over deze 

plannen verteld worden. 

Voor de overige winkel- en woonblokken 

in de Poort wordt volgend jaar gestart met 

het maken van de plannen. Het gaat om 

Cluster 6 (blok Zeeman en Coffee Fellows) 

en Cluster 3 (WE en Kruidvat). Ook hier 

worden de winkelgevels mooier gemaakt 

en wordt gekeken hoe de gevels van de 

woningen daarop aan kunnen sluiten. 

CLUSTERS



Martijn Jansen, opgegroeid in Zuidoost, werkt inmiddels al 15 jaar voor de gemeente 

Amsterdam. Bij de gemeente Amsterdam heeft Martijn in verschillende rollen 

gewerkt. Sinds een jaar werkt hij in de Amsterdamse Poort als Bouwinspecteur 

openbare ruimte.

Bij de start van bouwprojecten worden er afspraken gemaakt met de ontwikkelende 

partij(en) die ervoor moeten zorgen dat de buurt en bouwomgeving veilig, leefbaar 

en bereikbaar blijft. Martijn controleert of iedereen zich aan de afspraken houdt. Als 

er iets mis is, geeft hij aan hoe het beter kan. Deze oplossingen zijn altijd gericht om 

de buurt zo veilig mogelijk te houden. ‘Ik ben ambtenaar voor de inwoners. Ik snap 

dat er belangen zijn die je moet afwegen, maar mijn prioriteit is de bewoner en hun 

veiligheid.’ Naast het controleren van de afspraken, neemt Martijn ook graag de tijd 

om met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan.

De mentaliteit binnen de Poort is iets waar Martijn veel respect voor heeft en graag 

van leert. ‘Ik moet meer relaxt worden. Focussen op waar je nu mee bezig bent en 

nog niet nadenken over iets wat later moet gebeuren’. Hij geeft als voorbeeld de 

mentaliteit: ‘Als we vroeger aan mijn oma vroegen hoe het met haar ging, zei ze 

vaak: “Druk, druk, druk”. Hiermee bedoelde ze dat het goed met haar ging maar 

dat ze veel te doen had. Als je dit vraagt aan mensen uit Zuidoost geven ze vaak 

tegenovergestelde antwoorden met dezelfde betekenis.’ 

MARTIJN JANSEN: ‘MIJN PRIORITEIT LIGT 
BIJ DE BEWONERS EN HUN VEILIGHEID’

INTERVIEW 
BLVC INSPECTEUR 



Het is zover! Het nieuwe wijkkantoor van Ymere kan in gebruik genomen worden! 

Vanaf 1 november 2022 kunnen bewoners hier binnen lopen met vragen 

of meldingen. Ook is er een vast spreekuur met verschillende partners. Dit 

spreekuur is elke dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur

Welkom! Je vindt het nieuwe wijkkantoor op Bijlmerplein 99 (vlakbij de Lidl).

NIEUW WIJKKANTOOR YMERE OPEN 
– BIJLMERPLEIN 99

YMERE



Het wordt weer vroeger donker. Als je over het Hoekenrodeplein of in het eerste 

straatje van het Bijlmerplein bij de Cinnabon loopt, zie je verlichte woorden hangen. 

De woorden zijn onderdeel van de Bims Bundel.  Een sociaal licht-kunstproject waarbij 

de woorden verwijzen naar verhalen uit de buurt. De verhalen zijn te beluisteren en te 

bekijken via QR-codes die in de openbare ruimte, naast het kunstwerk, zijn aangebracht. 

De bundel geeft een inkijkje in de belevingswereld van bewoners en ondernemers uit 

Amsterdam Zuidoost. Op de website www.bimsbundel.nl is de bundel met  

verhalen en interviews te beluisteren en te bekijken. Beluister de verhalen en leer  

jouw buurtgenoten nog beter kennen.

LICHT-KUNSTPROJECT BIMS BUNDEL

ONDERNEMERS/CBRE IM 



11.11.22

SINGLES DAY IN DE 
AMSTERDAMSE POORT

11 november is het Singles Day en dat wordt gevierd in 

de Amsterdamse Poort met een Solo Salon. Op het Groot 

Bijlmerplein wordt een grote kas omgebouwd tot salon. In de 

Solo Salon nemen lokale ondernemers zitting, zij verwennen 

jou met een gratis behandeling. Je kan je brows laten 

doen, de barber je baard laten fixen, nieuwe gellak laten 

aanbrengen of je haren in model laten föhnen.

 De Amsterdamse Poort trakteert! Tot 11 november?



Een nieuw concept van de Amsterdamse Poort dat direct een groot succes 

was: Taste of Zuidoost op zaterdag 24 september. De regen mocht de pret niet 

drukken! Twaalf lokale food-ondernemers namen zitting in een foodtruck en 

verkochten de lekkerste snacks en maaltijden die Zuidoost kent. DJ’s verzorgden 

een achtergrondmuziekje. Twee ingrediënten die altijd werken in ons stadsdeel. 

Volgend jaar organiseren we twee keer Taste of Zuidoost. Houd de socials van 

de Amsterdamse Poort in de gaten voor meer events!

fotograaf: Randy Da-Costa

TERUGBLIK 
TASTE OF 
ZUIDOOST

AMSTERDAMSE_POORT /AMSTERDAMSEPOORT/

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA


