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uanBosenLommel
Bos en Lomnrer - Het wordt een
bijzonder spannend iaar, vertelde
Jeroen Broeders in zijn nieuwiaarstoespraak vorige week dinsdag
op het stadsdeelkantoor. Het was
ziin laatste nieuwiaarstoespraak als
stadsdeelvoorzitter, voor sowieso de
laatste keer in Bos en Lommer als
stadsdeel. En er was veel. heel veel
te eten.
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Shirley Brandeis

Haring, biologischepatat en hamburgers, bagels, vlees (ook halal), patatas
bravas, gevulde dadels en uiteraard
champagne,zowel met als zonder alcohol. Het stond er allemaal - kraam
na kraam - voor de buurtbewoners
en medewerkers van Bos en Lommer.
Bijna de hele buurthoreca.wasuitgenodigd om een culinaire bijdrage te
leveren aan de nieuwjaarsreceptievan
het stadsdeel. Maar eerst was er de
toespraak.
Heel erg groot
Nog 102 dagen, rekende Broeders
voor. Dan is het stadsdeelWest een feit
en bestaat Bos en Lommer niet meer.
Alhoewel, "op 1 mei staat mijn huis nog
altijd op dezelfde plaats en gaat mijn
dochter gewoon naar school, naar juf
Yvonne," verduidelijkte Broeders het
voortbestaan van Bos en Lommer als
wilk. Maar kleine kinderen worden groot
en het stadsdeel wordt straks heel erg
groot. En daar is Broeders niet blij
mee. Eerlijk gezegd is hij nog altijd niet
gelukkig met dat grotere West, waarin
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Vanaf linksboven: Jeroen Broeders, hapjes, hapjes en hapjes
stadsdeel heeft bestaan. Vroeger was
er onvoldoende aandacht voor Bos en
__
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zijn in mijn eigen buurt. Dat blijft voor
mij de charme van lokale politiek,de
van miin dom aan
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het niet zo goed-hebben,voor ont'Dat is een
moetingtussenbewoners.
hele qroteuitdaoino ik
mee
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het stadsdeel.Maar eerst was er de
toespraak.
Heel erg groot
Nog 102 dagen, rekende Broeders
voor. Dan is het stadsdeelWest een feit
en bestaat Bos en Lommer niet meer.
Alhoewel,"op 1 mei staat mijn huis nog
altijd op dezelfde plaats en gaat mijn
dochter gewoon naar school, naar juf
Yvonne," verduidelijkte Broeders het
voortbestaanvan Bos en Lommer als
wijk. Maar kleinekinderenwordengroot
en het stadsdeelwordt straks heel erg
groot. En daar is Broeders niet blij
mee. Eerlijkgezegd is hij nog altijd niet
gelukkig met dat grotere West, waarin
straks ook Westerpark, De Baars.jesen
Oud-Westeen plek hebben."Het wordt
wel heel erg grootl" Dag dorp aan de
snelweg,zag je Broedersdenken.
Middenmoter
Wat het stadsdeel heeft betekend voor
de mensen? Broeders:"lk dacht heel
lang dat lokalepolitiekzich alleenbezighield met de kleurvan de viooltjesin de
plantenbakken.Maar nee, weet ik nu,
de lokaleoverheiddoet - of laat - dingen
die mensen rechtstreeksraken. Op de
straatvoor hun deur, op de schoolvan
hun kind,op de taallesvan hun moeder.
Je kunt het als stadsdeel behoorlijk
verknoeien.En ook in Bos en Lommer
is af en toe wel eens iets flinkverknoeid.
Maar hebbenwe als stadsdeelmet z'n
allen iets toegevoegd?Jal Het is dus
goed geweest dat ons stadsdeel als
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Vanaf linksboven. Jeroen Broeders. hapjes, hapjes en hapjes

stadsdeelheeft bestaan. Vroeger was
er onvoldoendeaandachtvoor Bos en
Lommeren de stratenen huizen lagen
er verlopen bij. Sinds de komst van
de stadsdelen is er veel veranderd.
Er is geld en aandachtgekomen voor
Bos en Lornmeren de positievegevolgen daarvan zien we om ons heen."
Het gaat steeds beter met Bos en
Lommer,concludeertBroeders.Sneller
beter ook, de laatstetijd. Bungeldehet
stadsdeeljarenlangin de Amsterdamse
statistiekenver onderaan,nu wordt Bos
en Lommereen redelijkemiddenmoter.
"En zo'n nieuwen groterstadsdeelbiedt
dan weer nieuwe kansen en nieuwe
mogelijkheden."
Charme
Tien .jaarheeft Broederszich met Bos
en Lommer bemoeid. De laatste vier
jaar als stadsdeelvoorzitter.
"Het was
leuk om met allerlei mensen bezio te

Nieuw:
Overdagkoor Amsterdam
Zingenin koor kan nu ook gewoonoverdagl
W e g a a n v e e l s o o fte nmu zi ekzi n g e nvan o.a.:

Mozart - Ramses Shafu - Bach - W. Alberti - Vivaldi - Blof -etc.

Locatie:
"Centrum Westerwijk",
Adm. de Ruijterweg 148-152-

E bereiken met tram 7, 12, 13, 11 of met bus 18-

voor de eersfe repetitie op:

www.overdagkoor,nl
06-2183 9940

zijn in mijn eigen buurt. Dat bli.iftvoor
mij de charme van lokale politiek, de
charmevan mijn dorp aan de snelweg."
Broeders oleit voor behoud van het
beste uit Bos en Lommerin het nieuwe
stadsdeelWest. Voor behoud van het
zicht op het lokale, op de mensen die
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het niet zo goed hebben, voor ontmoeting tussen bewoners."Dat is een
hele grote uitdagingdie ik graag mee
zou willen geven aan onze opvolgers,
aan de nieuwe raad en aan de nieuwe
En toen was het
stadsdeelorganisatie."
tiid om te eten.
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Deelraad
stemtin metmeesplaal
ouerde
hefinrichting
BosenlommerplantsoenBIJ SLAGERIJTERPSTRA

De deelraad heeft woensdag20 januari ingestemdmet het voorstel omwonenden mee te laten denken over de
definitieveinrichtingvan de openbare
ruimtevan het Bos en Lommemlantsoen
en de herinrichting van de zuidzijde van de Erasmusgracht.Ook het
BuurtuitvoeringsplanWijkaanpak Bos
en Lommer2010 kreeg de instemming
van de deelraad.

2008 is het eerste Buurtuitvoeringsplan
Bos en Lommerweg327
van de Wijkaanpakdoor de deelraadter
kennisgevingaangenomen.In de loop
van 2009 heeft de wijkaanpak langzaam maat zeker gestalte gekregen.
Vanafde zomer2009 is in samenspraak
met belanghebbendepartijen,op basis
lAlie van bridgen hotdt en op de
van een analysevan de standvan zaken
maan@avorden daarvoor in de
gelegenhe*lis, wordt van harte uitin Bos en Lommeren een evaluatievan
genodqdam eets mee te spele! bii
de eerste resultatenvan de wilkaanpak,
gewerkt aan het Buurtuitvoeringsplari Britfuedub om de Sloterdas. &Ee
Meespraak over Bos
2010. Voor de wijkaanpak in Bos en
verenigingspeefthet hele jaar door
en Lommerplantsoen
Lommeris in 2010 een bedragvan bijna
met ordersteuningvan we6lriidleiDe definitieveinrichtingvan de openbare € 1.900.000beschikbaar.De deelraad
dingen arbifage in dde l$nen,zodat
ruimtevan het Bos en LommerDlantsoen is ook akkoord gegaan met het bestevoor elk niveau$aats is. D€speet
is onderdeel van het project Bos en dingsvoorsteldat bil het buurtuituoe- locatie is in de gezelligeambiarre
Lommerpleinen omstreken.In mei 2000 ringsplanis ingediend.
van het DiensterrcentrumMaaten
is een StedenbouwkundigProgramma
Luther, aan het Oeverpad 30o,
vastgesteld,waarin de intentieis opge- Overige besluiten
1068 PJ Amsterdam-Osdorp,Et
nomen om de betekenisvan het planf
De stadsdeelraadheeft ingestemd met
is gnatis pad<erenen te bereiken
met tramliin17 en de busliin6n19,
soen voor de omgeving te vergroten de voorbereidingvan een facetbestemdoor middel van een nieuwe inrich- mingsplanvoor het gebiedAdmiraalde
63 en 192. Wanneeru op maanting. Het Bos en Lommerplantsoen Ruijteniveg.Dit plan moet resulteren in
dq voor 13-00uur Anita van l&ij
moet onderdeel gaan uitmaken van het een betere spreiding van kinderdagverbell 06 46607{86, dan kunt u'Ss
nieuwe centrum van Bos en Lommer. blijven in het stadsdeel. Verder werd
zelfd€avondmeespd€fl.Voor meer
De definitieveinrichtingvan het Bos en goedkeuringgegeven aan de begroting
informatiessetaris Marijke Mantel
2010Lommerplantsoenkomt'in meespraak 2010 en de meerjarenbegroting
020-6116486,voorzitterWil BeEer
met omwonendentot stand. Gekozen 2014van de StichtingOpenbaarPrimair
02G61959(3
is voor een kort, maar intensief mee- OnderwijsAmsterdamWest Binnen de
spraakproces. Dat verhoogt niet alleen Ring en aan de kredietaanvraagvoor de
rekenkame(functie)van de stadsdede motivatie voor bewoners om deel Sporthalaan de Laan van Spartaan,
te nemen,maar is ook belangrijkin het Mevrouw Selma Janssen is tot duo- fen. De deelraad heeft geen bezwaar
lichtvan de fusievan de vier stadsdelen raadslidvoor Groenlinks in de deelraad tegen plaatsing op de A-lijst van de
Verordeningop de Stadsdelen.Jeroen
in West. De deelraad bracht oo ver- benoemd.
van Berkel,(PvdA):'Wel moetenduidezoek van de bewonersgroepDe Groene
lijke afsprakengemaakt worden over de
Collage nog wel een wijziging aan in Moties
het voorstel.Ook de openbare ruimte Tijdensde vergaderingheeft de stads- wijze waarop stadsdelen invloed kunonder de poort in de bebouwingvan deelraadtwee motiesaangenomen.De nen uitoefenen op het ondezoekspro-

