MSTERDAM

dinsdag 28 augustus 2007

T9
T31

DE TELEGRAAF

Rekenkamer blijft bij
Eerste
sjoemeloordeel uitvallers

door Jarco de Swart
AMSTERDAM, dinsdag
De Amsterdamse Rekenkamer
blijft erbij dat drie deelraadsleden
uit Zuidoost persoonlijk hebben
geprofiteerd van subsidieverstrekking door het stadsdeel. Volgens
directeur Victor Eiff zijn de conclusies van onderzoeksinstituut
Bing, dat de politici zichzelf niet
persoonlijk hebben verrijkt, politiek gekleurd en niet overtuigend.

Gisteren werden de
conclusies
bekend
van het tegenonderzoek dat de PvdAfractie in Zuidoost
had laten uitvoeren
naar de sjoemelende
deelraadsleden André Bhola, Egbert Doest en
Mala Eckhardt. Bing (het Bureau Integriteit
Nederlandse Gemeenten, red.) oordeelde dat
de drie wel steken hadden laten vallen door
mee te besluiten over subsidieverstrekking
aan instanties waarbij zij zelf betrokken waren, maar ook dat zij zichzelf niet hadden verrijkt. Deze conclusies staan haaks op het eerdere oordeel van de Amsterdamse Rekenkamer.
Directeur Victor Eiff van de
rekenkamer is verbaasd en geirriteerd over de conclusies
van het tegenonderzoek. Hij
vindt dat Bing een politiek
standpunt heeft meegewogen
en zich baseert op onduidelijke criteria.” Zo oordeelde
door Nienke Oort
Bing anders dan de rekenkaAMSTERDAM, dinsdag
mer, dat Bhola geen persoonHet voormalige Burgerziekenlijk voordeel had genoten van
een subsidie van vijfduizend huis in Oost/Watergraafsmeer
euro voor het opknappen van staat ten onrechte op de lijst van de
het gebouw van de woongroep campagne ’Nieuw leven voor oude
gebouwen’. Eigenaar Aedes Vastwaar Bhola zelf woont.
goed zegt helemaal geen plannen
Bovendien verwijt Eiff Bing te hebben om het prachtige pand te
dat het geen nader onderzoek slopen en wil dan ook van de lijst
heeft gedaan naar twee geval- verwijderd worden.
len waarin Bhola en Doest verVoor de camklaringen hebben afgegeven
pagne zijn 28
die haaks staan op wat ze tegen
historische
de rekenkamer hebben gebouwwerken in
zegd. „Het is heel opmerkelijk
de hele stad gedat Bing daar niet op heeft
selecteerd die in
doorgevraagd.”
aanmerking koOndanks de conclusies van
men om behouBing heeft de PvdA in Zuidden te worden.
oost aan het landelijke partij- Het publiek mag aangeven welk
bestuur gevraagd de drie om- pand in hun ogen in elk geval voor
streden raadsleden te verzoe- sloop behoed moet worden. „Wij
ken hun zetel ter beschikking waren zeer verbaasd te lezen dat
te stellen aan de partij.
het Burgerziekenhuis op de lijst

’Onderzoek
is politiek
gekleurd’

Veel bezwaren
tegen verlies
cultuurzender
Van een onzer
verslaggevers
AMSTERDAM, dinsdag
UPC wordt overspoeld met
klachten over het verdwijnen
van cultuurzender Arte, dat
niet langer in het Amsterdamse kabelpakket zit.
Ook D66-raadslid Petra
Hoogerwerf betreurt dat de
zender niet meer te zien is.
„De balans tussen commerciele zenders en culturele zenders wordt verstoord door het
verdwijnen van Arte van de
kabel”, zegt zij. „Arte is een
zeer gewaardeerde zender,
die echt wat toevoegt aan het
aanbod op televisie en het is
dan ook zeer te betreuren dat
de enige cultuurzender op e
kabel wijkt voor een homeshoppingkanaal.”
De Amsterdamse Programma Raad heeft nog geadviseerd Arte te behouden.
De D66-fractie wil van cultuurwethouder Hennah Buyne weten of zij nog mogelijkheden ziet zich in te spannen
voor terugkeer van Arte.

Uitgaansgebied
Familiegeheimen dwarrelden ongegeneerd boven de
stad, en zijn moeder was hevig op zoek naar Jeroen-Norbert. Die moest ogen-blik-kelijk naar de uitgang komen,
schalde een vrouwenstem paniekerig door het bomvolle
Nemo. Ik denk dat mams
lang heeft moeten wachten.
Jeroen-Norbert had wel wat
beters te doen. Want dit
weekend was tout Amsterdam uit, jong
en oud, gratis
en voor niets,
tijdens de dertigste Uitmarkt.
En wat was
het een feest.
Het enige wat
ik mis, hoorde
je alom tussen de cultuurstalletjes en de muziekpodia, is
de horeca. Tja. De Uitmarkt
trekt vanaf dit jaar de stad
in, te beginnen bij het Oostelijk Havengebied, en daar zijn
de kroegen dunner gezaaid
dan rond het Museumplein.
Ook streek de markt pal
naast de spoordijk neer, terwijl het aan de andere kant,

Gemeente Amsterdam

Kennisgeving vergunningverlening voor evenement op de openbare weg

’Burgerziekenhuis hoeft niet gered’

Monument
ten onrechte
op lijst van
campagne
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• Burgerziekenhuis
van bedreigde panden staat”, zegt
Paul Geertman, directeur van Aedes. „Aedes is zeer begaan met het
erfgoed van Amsterdam en heeft al
diverse verwaarloosde monumentale panden gerestaureerd en in eigendom genomen.”
Aedes kocht het vroegere zie-

kenhuis van het stadsdeel Oost/
Watergraafsmeer dat op termijn
verhuist. Dan wordt een passende
bestemming gezocht.
Carmen Flagiello, projectleider
voor de campagne van de Stichting
Agora Europe zegt: „Het is een misverstand dat alle gebouwen die geselecteerd zijn ook daadwerkelijk
met sloop bedreigd worden. Er
staan ook panden tussen waarvan
op korte termijn de bestemming
niet duidelijk is, zoals het Burgerziekenhuis en het Filmmuseum.”
Toch zegt Roy Koster, ontwikkelingsmanager bij Aedes, liever
te zien dat het Burgerziekenhuis
van de lijst verdwijnt. „De campagne is een mooi initiatief en er
zullen gebouwen mee gered worden, maar het Burgerziekenhuis
hoort er niet op. We willen voorkomen dat mensen op voorhand al
bezwaarschriften indienen en dat
werkt zo’n campagne wel in de
hand.”

• Uitvallers onder studenten
van de Universiteit van Amsterdam verloren het gisteren slechts van
een mechanische rodeostier. Alle circa
2500 eerstejaars begonnen
gisteren aan de
introductieweek die bol
staat van sport,
museumbezoek, eten en
feesten. Op de
Nieuwmarkt
kregen ze een
’stadse’ lunch
en daarna ging
de ontdekkingsreis door
de stad verder.
FOTO:
RICHARD
MOUW

32e ING Amsterdam Marathon
21 oktober 2007
De Stichting Amsterdam Marathon heeft een vergunningaanvraag
ingediend om op 21 oktober 2007 in Amsterdam de 32e ING
Amsterdam Marathon te organiseren. De start van de marathon is
om 10.30 uur in het Olympisch Stadion en eindigt rond 17.00 uur
in het Olympisch Stadion.
De burgemeester van Amsterdam heeft deze vergunning verleend.
Belangstellenden kunnen de vergunning en een beschrijving van het
parcours inzien op werkdagen bij de publieksbalies van de betreffende
stadsdelen: Oud Zuid, Zuideramstel, Zuidoost, Oost Watergraafsmeer,
Zeeburg en Centrum.
Tegen deze beschikking kan op grond van art. 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht door belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd
bezwaarschrift worden ingediend bij de Burgemeester van Amsterdam,
postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Als u een bezwaarschrift indient, zal
deze op 9 oktober 2007 vanaf 09.00 uur behandeld worden op een
vooraf ingelaste zitting.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen
bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Meer informatie en parcours
 Stadhuis, telefoon 14 020 of www.amsterdam.nl/marathon
 Stichting Amsterdam Marathon p/a Le Champion,
telefoon (020) 663 07 81 of www.ingamsterdammarathon.nl

de Veemkade, aan het water
dus, idyllischer was geweest.
Maar de organisatie vond
het best zo („groot succes!”).
Er was ook zoveel te zien. En
te ontdekken. We konden
culturele zandkastelen bouwen („doe ’ns effe lekker
mee!”) en ons hoofd in een
koelkast stoppen. We konden ons vergapen aan Tarzan en in de stoeltjes van
Carré plaatsnemen; zo zitten
die dus. Nooit
heb ik geweten dat onze
stad een ’Pianolamuseum’
ANGELO heeft. En hebt
VERGEER u wel eens gehoord van
’Leine & Roebana’?! Of
’Barr’, waar familiegeheimen via ballonnen de lucht
ingingen voor gratis vrijkaarten?! Nou, ik niet. Maar
ik ben dan ook je reinste cultuurbarbaar.
Ik ben meer het type dat
zich ordinair verdringt bij
de boekenkraampjes om een
glimp van Beroemde Signerende Schrijvers op te vangen, hoewel de meesten gewoon losliepen tussen het
publiek. Niet kijken, daar
gaat A.F.Th. van der Heijden. Voor te veel uitgevers
was het trouwens ook een
culturele gelegenheid om
hun zolder eens lekker
schoon te vegen. Daar vlogen hun prachtboeken, voor
vijftig eurocent…
Verkeerschaos werd het
bij de Passagiersterminal
waar touringcars, taxi’s,
verkeersregelaars en Amerikaanse toeristen onder de
culturele voet werden gelopen. Op naar het BIM-huis!
Voor een strijkje, een saucijzenbroodje, of het sanitair.
En dan fluks door naar ’Post
CS’, de cryptische benaming
voor het oude PTT-gebouw
waar de Halal Hema zojuist
haar deuren geopend heeft.
Of beter gezegd, weer gesloten! De massa deinde. Hysterisch klonk het: „Christine,
kun je alsjeblieft helpen?! Er
moeten kassa’s bij!! De helft
is al uitverkocht. En we
moeten nog tot november…”
Nog drukker dan Ikea’s
ballenbak op de zaterdagmiddag bleek Nemo, het
techniekwalhalla voor kids.
Gratis!! Net als het VOCschip, dat compleet geënterd
werd. Kortom, het was een
doorslaand succes, de dertigste Uitmarkt. Ben benieuwd
of Jeroen-Norbert alweer boven water is.

ANDERS

OPHEFFINGSUITVERKOOP: KORTINGEN 50% - 70%
Alléén voor Perez vestiging Amsterdam

O p e n i n g s t i j d e n : D i n s d a g t / m v r i j d a g : 1 0 . 0 0 - 1 7 . 3 0 u u r - Z a t e r d a g : 1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 u u r - A p o l l o l a a n h o e k B e e t h o v e n s t r a a t - Te l e f o o n : 0 2 0 - 6 6 2 0 0 9 8
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