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Eigen Haard 

Helaas is de situatie bij Eigen Haard nog niet gewijzigd. We moeten nog even geduld hebben 

en alleen spoedklachten melden via telefoonnummer 020-6801801.  

 

Herinrichting MAP 

De in oktober 2020 opgerichte Bewonersgroep MAP heeft in een brief de resultaten bekend 

gemaakt van de overleggen die zijn gevoerd met de voorzitter van Stadsdeel Nieuw-West, 

Eric Bobeldijk en Projectmanager Pim Leuverink over de herinrichting van de MAP. U vindt 

de brief hierbij, zodat ook u op de hoogte bent. 

 

Buiten Beter 

Loopt u regelmatig buiten en ziet u kapotte of scheve stoeptegels of zwerfvuil op straat of in 

de bosjes? Wilt u dat het wordt gerepareerd of opgeruimd? Dan kunt u het melden bij de 

gemeente via www.amsterdam.nl/meldingen. 

Maar u kunt het ook onderweg al melden via de BuitenBeter App.  

BuitenBeter voor Android 

Heeft u een smartphone met Android? Dan kunt u de BuitenBeter app downloaden via de 

Google Play Store. Zoek op 'buitenbeter'.  

BuitenBeter voor iPhone 

BuitenBeter voor de iPhone is gratis te downloaden in de iTunes App Store.  

Installeer de app en u kunt meehelpen de buurt schoner te houden. Zo gaat het: U maakt een 

foto, klikt daarna op locatie (die automatisch verschijnt) en verstuurt de melding. Er is ook 

nog de mogelijkheid om een toelichting te geven. Het is een makkelijke manier om het 

probleem opgelost te krijgen. En het werkt! Snel en efficiënt. 

 

4 mei herdenking Joop Woortmanplein 

Op dinsdag 4 mei vindt de jaarlijkse herdenking plaats bij het verzetsmonument op het Joop 

Woortmanplein t.o. Trijn Hullemanlaan 69. De bijeenkomst zal, vanwege corona, met een 

beperkt aantal genodigden gehouden worden. 

De Last Post wordt gespeeld en daarna zijn we om 20..00 uur 2 minuten stil om de 

slachtoffers van de 2e Wereldoorlog te gedenken. Aansluitend wordt het Wilhelmus 

gezongen. Hierna volgt er nog een kort programma en worden kransen gelegd. 

Omdat er dit jaar voor u geen gelegenheid is om de plechtigheid bij te wonen wordt u 

verwezen naar de livestream van deze herdenking op de facebookpagina Eigenwijks De Aker, 

zodat u het toch allemaal kunt volgen. 

Wanneer u bloemen wilt leggen bij het monument kunt u dat altijd op een ander tijdstip doen. 
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