
amsterdam
Zes jaar cel voor broers
wegens wapenhandel
AMSTERDAM–De Loosdrechtse
broers Peter en Frank T., bekend in
het Amsterdamse criminelemilieu,
zijn veroordeeld tot een celstraf van
zes jaar voorwapenhandel en bezit
van cocaïne. In hun villawerd een ar-
senaalwapens gevonden,waaron-
der achttien automatische geweren
en 36 handgranaten. De derde broer,
Richard T., krijgt achtmaanden cel.
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‘Hier zit een tribune vol vermoeide ambtenaren
en een vermoeide burgemeester’

EBERHARD VAN DER LAAN

Vlnr: Jan Koevermans, Loes Conrad met Raghib, het echtpaar Wijnberg, een medebewoonster en de familie Kroese.

MALIKA SEVIL

TonKroese, 85 jaar, toen
nogwoonachtig te Die-
men, sloeg buurtkrant
DeEcho open en stuitte
op de advertentie van
het Amstelhuis: apparte-

menten te huur. “Ik zeg: ‘Henk, zou
je nog eens aan deAmstel willenwo-
nen?’”
Ja nou,wat dacht je? En ofHenk

(90) aan deAmstel wil wonen! Dus
daar zitten ze – nogal chic in de bibli-
otheek vanhetwooncomplex voor
ouderen, dat vandaag officieel is ge-
opend. Comfortabel op leren fau-
teuils onder grote zwarte schemer-
lampen aan een kopje koffie. Buiten,
op deAmsteldijk, raast het verkeer
voorbij. Binnen brandt het vlamme-
tje in de gashaard en zwemmen een
paar exoten door een joekel van een
aquarium.
Het Amstelhuis dus, op de plek van

het voormalige Tabitha –want zo

zullen veel Amsterdammers zich het
hoekpandherinneren.
Het project is uniek in zijn soort. In

de stad, ook in het centrum,worden
welmeer zelfstandige ouderenwo-
ningen gebouwd,maar die zijn vrij-

wel allemaal in de vrije sector. En
precies daar schuilt het verschilmet
het Amstelhuis.Want hoewel het op
eenA-locatie staat, is het voor de vol-
le honderd procent sociale huur.
Mensenwonen er zelfstandig in 120
appartementen van circa dertig tot

85 vierkantemeter,maar kunnen, als
dat nodig is, thuiszorg bij Amsta in-
kopen. Die zit inpandig. Dat geldt
ook voor een ouderensociëteit, waar
ook ouderen uit de buurt terechtkun-
nen voor een kop koffie en eenmaal-
tijd. Ook de fysiotherapeutmet fit-
nessruimte zit in huis. De buren van
Combiwel verzorgen binnenkort de
sociale activiteiten. Nu ouderen door
de hervormingen in de ouderenzorg
steeds langer zelfstandig thuismoe-
tenwonen, is dit hetmodel van de
toekomst: zelfstandigwonenmet
voorzieningen en thuiszorg in de
buurt. Van de 120 appartementen,
zijn er nog circa veertig te huur.
“Ookmensenmet AOWkunnen

hier primawonen,” zegt directeur
Hélène Pattijn van CoconVastgoed
Zorg, de ontwikkelaar die het pand
van zorginstellingAmsta kocht. Hoe

Uitzicht op de straat
Het Amstelhuis, een
gloednieuw
wooncomplex voor
ouderen, staat op een
toplocatie aan de
Amstel,maar is voor
honderd procent
sociale huur.
Het kán duswel.

Ouderenwoning Zuid maakt appartement met zorg mogelijk voor AOW’er

‘Ik zei: Henk, zou
je aan de Amstel
willen wonen?’

advertentie

ROELF JAN DUIN

AMSTERDAM–Ambtenaren van
de gemeente zijn ontevredenover
hunwerk envoelen zich onvol-
doende gewaardeerd, blijkt uit
eenonderzoekonder 6645man.

Burgemeester Eberhard van der Laan
floepte het er ineens uit, tijdens een
raadsvergadering in maart. “U hebt
hier een tribune vol vermoeide amb-
tenaren en een vermoeide burge-
meester tegenover u,” zei hij tegen
een raadslid dat klaagde over de late
toezending van een stuk.

Een half jaar later valt die opmerking
beter teplaatsen.Hetwerkplezier van
ambtenaren ligt aanmerkelijk lager
dan bij andere organisaties in de pu-
bliekesector.Ookvoelenzij zichover-
belast en onvoldoende gewaardeerd.
‘De medewerkers ervaren grote druk
vanuit de organisatie. Dat verhoudt
zich niet altijd goed met het kunnen
bereikenvan resultatenvoorde stad,’
schrijft wethouder Pieter Litjens in
een toelichting voor de raad.
Als voornaamste oorzaak wordt de

omvangrijke reorganisatie gezien.
Vooral bij de accountantsdienst

Acam en de cluster bedrijfsvoering,
waar ondermeer ICTen financiënon-
der vallen, heerst veel ontevreden-
heid. Juist die afdelingen zijn onder-
werp van onderzoek bij de lopende
raadsenquête Financiën.
Ambtenaren van de Acam geven de

manier waarop ze worden geleid een
3,8. Ook worden ze bedolven onder
het werk en geven ze een 5,7 aan de
balans tussen werk en privé. Dat is
1 punt lager dan bij andere Amster-
damse ambtenaren en 1,2 lager dan
bij de vergelijkingsgroep buiten de
gemeente. Bij de cluster bedrijfs-
voering beoordelen ze de resultaat-
gerichtheid met een 4,4 tegenover
een 4,8 die collega’s geven. Ook we-
ten ze niet goed wat van hen ver-
wachtwordt.
René van Urk Dam, voorzitter van

de centrale ondernemingsraad: “Met
dit rapport ga je als scholier niet over.
Ooit hoorde Amsterdam bij de beste
werkgevers, maar we staan nu in het
rechterrijtje.” Hij vindt het een teken
aan dewand datmaar 47 procent van
de ambtenaren heeft meegewerkt
aan het onderzoek. “Dat laat zien dat
mensen zich niet veilig voelen. Er is
veel onrust, mensen vrezen voor hun
baan. Dat komt de prestaties niet ten
goede. Ermoetnu rust indeorganisa-
tie komen, het reorganiseren moet
stoppen.”
Litjens in zijn brief: ‘Ook nadat alle

medewerkers begin dit jaar zijn ge-
plaatst, zijn nog niet altijd alle rollen
volledig duidelijk. Ook brengen de
nieuwe verhoudingen, taken en ver-
antwoordelijkheden onzekerheden
met zich mee. (...) Dat vraagt tijd en
aandacht vanhetmanagement.’

Winkeldief raakt bij
gevecht bewusteloos
AMSTERDAM–Eenwinkeldief
(41) is gisteravond in eenAlbert
Heijnvestiging ophet Cornelis
Troostplein (DePijp) bij zijn aan-
houding onwel geworden,maar
probeerde vanochtendvergeefs
uit het ziekenhuis te vluchten.

Hij werd alsnog aangehouden nadat
beveiliging van het ziekenhuis de po-
litie had gealarmeerd.
Die onderzoekt nog wat er gister-

avond gebeurde. Volgens getuige W.
Savenije wilde de man ‘een pakje si-
garetten of iets dergelijks’ stelen en
werd hij door bewakers van AH en
mogelijk ook door een omstander te-
gen de grond gewerkt, waarbij zijn
hoofd met een klap op de grond te-
recht kwam. “Om vervolgens na wat
geschreeuw heen en weer al snel het

bewustzijn te verliezen.” Volgens Sa-
venije werd gezegd dat de man een
schaar bij zich had. “En dus gevaar-
lijk zou zijn,maar het leek ermeer op
dat de mannen die hem onder be-
dwangwilden houden gevaarlijk wa-
ren. Heel akelig ommee temaken.”
De politie meldt dat getuigen heb-

ben gezegd dat een beveiliger deman
wilde aanhouden. Tijdens een wor-
stelingbelanddehij opdegrond.Om-
standers hielpen de beveiliger om de
verdachte onder controle te krijgen.
De verdachte zou daarbij gedreigd
hebbenmet een scherp voorwerp. De
politie heeft geen bewaker aange-
houden.
Begin augustus werd een overvaller

van een Albert Heijnvestiging aan de
Pieter Calandlaan aangehouden na-
dat hij door klantenwas belaagd.

Stadhuis blijkt
een frustrerende
werkplek te zijn

47%
Maar 47 procent deed mee aan het
onderzoek. ‘Dat laat zien dat mensen
zich niet veilig voelen.’


