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Eigen Haard 

Alles lijkt weer een beetje normaal te gaan en we hopen dat dat zo blijft. U kunt op de 

gebruikelijke manieren onderhoudsgebreken/klachten melden: telefonisch 020-6801801, per  

e-mail info@eigenhaard.nl, door middel van het klachtenformulier op de website of via uw  

account bij Eigen Haard.  

Hebt u nog geen account aangemaakt dan adviseren wij u dat te doen. U krijgt dan inzicht in 

alles over uw woning, u kunt klachten melden en meteen een afspraak maken voor een monteur 

en u hebt een overzicht wanneer en welke klachten u hebt gemeld. Het is de snelste en meest 

overzichtelijke manier om alles over uw woning in één keer te kunnen zien. Ga naar 

www.eigenhaard.nl, klik op Inloggen en maak een account aan.  

 

Werkzaamheden schuurdaken 

In opdracht van Eigen Haard voert de firma Patina op dit moment in de Willy la Croixstraat 

werkzaamheden uit. De platte daken en de balkons van de maisonnettes alsmede de daken van de 

schuren/bergingen worden gerenoveerd. De bedoeling is dat het onderhoud bij alle woningen 

gaat worden uitgevoerd. De bewoners zullen door de firma Platina per straat worden 

geïnformeerd voordat de werkzaamheden van start gaan. 

 

Buurtkamer De Drie Boertjes 

In de Trijn Hullemanlaan is in samenwerking met Eigen Haard door EigenWijks een buurtkamer 

ingericht met de naam De Drie Boertjes. Een eigen huisnummer ontbreekt, maar de naam is een 

mooie verwijzing. De nieuwe buurtkamer ligt aan de Trijn Hullemanlaan tegenover het Joop 

Woortmanplein en het verzetsmonument: een beeldengroep van drie boeren die symbool staan 

voor de gewone mensen die in de oorlog in verzet kwamen.  

Na de lockdown kwamen veel activiteiten in de buurtkamer stil te liggen maar vanaf begin 

maart kunnen alle mensen uit De Aker en omstreken er weer terecht. Welke activiteiten en op 

welke dagen er iets te doen is kunt u lezen op het mededelingenbord aan het raam van de 

buurtkamer. Ook op Facebook kunt u de activiteiten in De Drie Boertjes volgen. 

Facebookpagina: de Aker, Joop Woortmanplein, Eigenwijks de Aker. 

 

Herinrichting MAP 1A & 1B 

Alle bewoners in de MAP hebben in september 2021 van de Gemeente Amsterdam een brief 

gekregen waarin staat dat de ingrijpende herinrichting van de straten en vervanging van alle 

buizen en leidingen tot 2025 is uitgesteld. De Bewonersgroep MAP, waarin onze 

bewonerscommissie, Woongroep Akersingel en enkele attente huurders zijn vertegenwoordigd, 

heeft onlangs in een brief aan de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie opnieuw zorgen geuit 

over dit uitstel. Met name vraagt de groep zich af hoe is gewaarborgd dat de eerder met veel tijd 

en moeite tot stand gekomen toegezegde aanpassingen in het herinrichtingsplan worden 

nagekomen. Of begint over een paar jaar de hele procedure opnieuw? Met belangstelling worden 

de reacties afgewacht. U wordt op de hoogte gehouden. Bent u geïnteresseerd in de tekst van de 

brief dan kunt u die per e-mail opvragen: bewonersgroep.map@gmail.com  

 


