
 
Concept uitnodiging 
 
11 juli 2010 Buurtconferentie met excursie  

Van Bickerseiland tot Willemsstraat 
 
Beste mensen,  
Zondag 11 juli a.s. organiseren het HUIS van de BUURT Westelijke Binnenstad en het Wijksteunpunt Wonen 
Centrum een buurtconferentie met excursie over het gebied Bickerseiland, Haarlemmer- en Nieuwe Houttuinen, 
Jacob Oliepad en Willemsstraat. Centraal staan de thema’s wonen, leefbaarheid en bewonersparticipatie in dit 
deel van de Jordaan & Gouden Reael. Actieve bewoners en bij deze buurt betrokken professionals maken de 
ontwikkelingen in de buurt op locatie zichtbaar en bespreekbaar, voor elkaar en voor u.  
We nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen. 
 

Het doel 
De conferentie is bedoeld voor bewoners van deze buurt, belangstellende bewoners van buiten en medewerkers 
van het HUIS van de BUURT, wijksteunpunten wonen, wijkcentra binnenstad, Stadsdeel Centrum en 
corporaties. Doel is kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren.  
 

Het gebied 
Het gebied is een levendige, gevarieerde en beloopbare binnenstadsbuurt waar interessante ontwikkelingen 
spelen waarbij veel bewoners actief betrokken zijn, waar bewoners al het een en ander hebben bereikt waar 
men trots op kan zijn, maar waar ook nog veel kan en moet gebeuren: 

 Bickerseiland: aanpak ernstige onderhoudsgebreken door ingrijpend herstel -ipv sloop- door 
Woonstichting De Key. Hoe heeft men dat voor elkaar gekregen? Momenteel wordt de woonomgeving 
aangepakt: de openbare ruimte, de binnenterreinen en de tuinen. 

 Haarlemmer- en Nieuwe Houttuinen en Jacob Oliepad: aanpak onderhoudsgebreken in Casablanca 
en Casa Rossa, aanpak openbare ruimte en leefbaarheid van de buurt, hoe is de stand van zaken?  

 Willemsstraat: het Willemsstraatcomité heeft een plan ontwikkeld om de straat mooier, groener en 
veiliger te maken. Dit heeft al geleid tot meer geveltuinen en bloembakken, ook aan de bruggen, maar er 
komt meer en het comité zoekt versterking om de plannen kracht bij te zetten.  

 

Het programma 
13.30u Ontvangst in Straat & Dijk, Haarlemmerstraat 132, met koffie, thee en een korte inleiding over de buurt 
14.00u Start excursie in 5 gemixte groepjes van max. 10 personen door de buurt o.l.v. buurtbewoners.  

Tijdens de wandeling antwoord vinden op de volgende vragen: 

 Oordeel over de buurt, wat valt op, wat zijn sterke en zwakke punten? 

 Wat hebben bewoners bereikt, hoe en wat kan/moet er nog gebeuren? 

 Wat (kunnen) bewoners verwachten van WSWonen, Wijkcentrum, Stadsdeel en corporaties? 

 Wat (kunnen) WSWonen, Wijkcentrum, Stadsdeel en corporaties verwachten van bewoners?  
15.30u Groepjes brengen verslag uit 

Discussie o.l.v. Nico Goebert voorzitter Wijkcentrum Jordaan&GoudenReael 
Conclusies, aanbevelingen en afsluiting 

16.30u Borrel 
 

Aanmelden 
Deelname is gratis. Wel wordt u verzocht tijdig te reserveren in verband met het beperkte aantal 
deelnemersplaatsen. 
 
Met vriendelijke groet, 
HUIS van de BUURT en WijksteunpuntWonen Centrum 
Rob Versluys, Eibert Draisma en Win Wassenaar 
1e Laurierdwarsstraat 6 
1016 PX A’dam tel 6237272 
rob@jordaangoudenreael.nl 
 
 

Foto’s: 
http://picasaweb.google.nl/eibertdraisma/WillemsstraatHouttuinenJacobOliepadBickerseiland?feat=directlink 
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