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Samen voor de
Pampuslaan
Nieuwsbrief juni 2022
Met o.a. uitnodiging voor de Meetup 22 juni '22

Actieve betrokkenen tijdens de Pampusscan.

Nieuwsbrief juni '22
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief Samen voor de Pampuslaan!
We nodigen u uit voor de eerste Meetup en praten u bij over de
laatste ontwikkelingen.
Meetup Samen voor de Pampuslaan
Woensdag 22 juni is het zover! De
eerste Meetup Samen voor de
Pampuslaan! En u bent de belangrijkste
gast! Komt u ook?
16 maart organiseerden we de
Pampusscan. Deze bijeenkomst leverde
een schat aan informatie en ideeën op.
Verschillende partijen zijn hiermee aan
de slag gegaan. Op 22 juni willen we u
bijpraten over de stand van zaken. Wat
is er gebeurd na 16 maart, welke
concrete stappen hebben we gezet?
Waar staan we nu? En wat wordt de
volgende stap? Ook krijgt u de kans om
aan diverse thema tafels het gesprek
met elkaar aan te gaan over wat u
belangrijk vindt. Kortom: u bent van

harte welkom!
•  Meetup Samen voor de Pampuslaan
•  IJburg College, Pampuslaan 1
•  Woensdagavond 22 juni
•  19.00 - 21.00 uur *
* Vanaf 18.00 uur wordt er een maaltijd
verzorgd bij het IJburg College. Wilt u
mee-eten, meld u dan aan via
pampuslaan@amsterdam.nl. Het
inhoudelijke programma start om 19.00
uur.
Terugblik Pampusscan
Op 16 maart vond in het IJburg College
de Pampusscan plaats. Ongeveer 75
bewoners, ondernemers,
jongerenwerkers, vertegenwoordigers
van de politie en van woningcorporaties, ambtenaren en andere

professionals waren aanwezig. Het
belang van een veilige, schone en
levendige Pampuslaan werd benadrukt.
Door hier samen aan te werken, maken
we het verschil! De eerste stappen zijn
gezet, zoals de oprichting van de
ondernemersvereniging en het
plaatsten van een tijdelijke camera.
In groepjes gingen deelnemers naar
buiten. Elke groep keek op één plek op
of dicht bij de Pampuslaan naar
mogelijke verbeteringen op korte en op
lange termijn. Daarnaast bespraken zij
welke lokale partners,
belanghebbenden of andere
geïnteresseerden hier een rol bij kunnen
spelen. De uitkomsten werden later aan
elkaar gepresenteerd. Er zijn
verschillende thema’s benoemd:
•  Focus op jeugd
•  Lokale economie versterken
•  Buurtverbinding en betrokkenheid
•  Prettige leefomgeving
Met deze opbrengst gaan we nu
gezamenlijk aan de slag. De energie en
motivatie om samen een succes te
maken van de Pampuslaan was
voelbaar! Dit houden we vast!
Handhavingsacties scholierenoverlast
Van 18 april tot 12 juni zijn en worden er
extra acties uitgevoerd op de
Pampuslaan door de afdeling
Handhaving van de gemeente
Amsterdam. Deze actie is gestart na
klachten van bewoners. De meeste
klachten gaan over het gedrag van
jongeren die het woonplezier, de
nachtrust, het veiligheidsgevoel, netheid
en de verkeersveiligheid aantasten.
Handhavers gaan vooral tijdens de
schoolpauzes op pad. Jongeren staan

dan niet onder toezicht van de school
en maken in groepjes gebruik van de
voorzieningen in de buurt. Door met de
leerlingen in gesprek te gaan over hun
gedrag en uit te leggen wat handhaving
doet, ontstaat er meer begrip. De
handhavers horen dat de inzet
gewaardeerd wordt.

Handhavers aan het werk op de Pampuslaan.

Nieuwe afvalbakken
Er waren veel klachten over (zwerf)afval
op de Pampuslaan. Daarom zijn de
afvalbakken op de Pampuslaan
vervangen. De nieuwe bakken hebben
een pers, waardoor er meer afval in de
bakken past. De pers werkt op
zonne-energie die wordt opgewerkt
door het zonnepaneel dat op de
container bevestigd zit. Ook kan het
afval niet meer uit de nieuwe container
waaien. De gemeente kan op afstand in
de gaten houden hoe vol de container is
en deze op tijd legen. Zo verminderen
we zwerfafval. Natuurlijk blijven we ook

Samen voor Pampusmarkt: 25 juni, mis
het niet!
Herinnert u het zich nog? Het bestuur
van de kersverse ondernemersvereniging wilde samen met de buurt
een winterfeestje vieren? De lockdown
gooide roet in het eten. Maar… wat in
het vat zit, verzuurt niet. Zaterdag 25
juni is het zo ver! Dan vieren de
ondernemers alsnog dat zij zich
verenigen om samen van de Pampuslaan een leuke winkelstraat te maken.
Hoe ze dat doen, dat staat nog niet
vast. Maar dat het leuk wordt, weten we
zeker! Een kleine voorspelling: muziek,
lekkere hapjes en leuke activiteiten.
Houd Hallo IJburg en
www.amsterdam.nl/pampuslaan in de
gaten voor het hele programma.
Mussenhagen
De hagen die langs de middenberm van
de Pampuslaan groeien, zijn een
belangrijke voedselbron en een
toevluchtsoord voor huismussen. Deze
moeten verwijderd worden om de
tramrails van de IJtram te verlengen
naar Centrumeiland en Strandeiland.
We zijn op zoek naar een nieuwe
geschikte locatie voor een deel van de
hagen. Tijdens de Pampusscan bleek
dat de voorgestelde nieuwe locaties van
deze hagen niet mogelijk waren
vanwege de terrassen van
Stijldepartment en het IJscuypje Ook
zou het lastiger worden de Pampuslaan

over te steken. De gemeente
Amsterdam werkt daarom aan een
alternatief. Deze plek leggen we voor
aan de afdeling Beheer en aan de
bewoners. Later dit jaar weten we hier
meer over.
Kunst aan de Pampuslaan
Tijdens de Pampusscan hebben
buurtbewoners de wens uitgesproken
de Pampuslaan meer herkenbaarheid en
kleur te geven. Een groot kunstwerk kan
hieraan bijdragen.
Nienke van Factor IJ is met dit idee aan
de slag gegaan en stelt voor om de
jonge, Amsterdamse kunstenaar Iriée
Zamblé (1995) een kunstwerk te laten
maken voor en met de buurt. Iriée
groeide op in Amsterdam Oost en
studeerde in 2019 af aan de
Hogeschool voor Kunsten Amsterdam.
Ze haalt haar inspiratie uit het
straatbeeld en Afro Atlantische kunst en
cultuur. In haar werk spelen mode, taal
en mensen de hoofdrol en zet ze
krachtige werken neer die ons
perspectief op normativiteit doen
kantelen. Benieuwd naar haar werk? Kijk
op https://irieezamble.net.
De mogelijkheden voor kunst in de
openbare ruimte worden nu
onderzocht. We houden u op de
hoogte.

Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/pampuslaan. Heeft u vragen? Dan
kunt u contact opnemen via pampuslaan@amsterdam.nl.
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ondernemers in de foodsector vragen
hun klanten aan te sporen hun afval in
de afvalbakken te gooien.

