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Licht in donkere dagen

Foto Edwin van Eis

Lichtjes zijn overal in de stad. De lantaarns in uw straat, de verkeerslichten op de kruising,
de lampjes waarmee u het thuis gezellig maakt. In de herfst en winter is fietsverlichting
extra belangrijk, als de dagen donker zijn. Ook mensen kunnen een licht zijn, in het leven
van een ander.
Veel Amsterdammers zijn erg
belangrijk in het leven van mensen
om hen heen. Gertrude de Rooij is
vrijwilliger bij Hart van Osdorp. Ze
is een steun en toeverlaat voor veel
kinderen in de buurt. Zij kunnen
met alles bij haar terecht, ook voor
gezelligheid. Zoals op de foto,

waarop ze een spelletje speelt met
een groepje vriendinnen. Kijk voor
meer informatie op hartvanosdorp.nl.
Ook mantelzorgers betekenen veel
voor een ander. Mantelzorgers zijn
Amsterdammers die zorgen voor
iemand uit hun omgeving die lang

ziek is of een beperking heeft.
Dat is meestal een partner, familielid, buur of goede vriend(in). Op
pagina 7 vertellen 2 mantelzorgers
over wat dat voor hen betekent.

U kunt veel zaken online regelen, zoals
een verhuizing doorgeven, rijbewijs
verlengen en aktes of uittreksels

aanvragen via amsterdam.nl/regelhet
online. Ook kunt u terecht bij een van
de andere 6 Stadsloketten. Kijk voor
het maken van een afspraak en contactgegevens op amsterdam.nl/contact.
Maandag 21 november opent het nieuwe
pand van het Stadsloket Nieuw-West
om 10.00 uur de deuren aan het
Osdorpplein 946. Dit is aan de overkant van het huidige loket. U bent dan
weer van harte welkom.

Op 2 november is de nieuwe
kinderraad en kinderburgemeester
geïnstalleerd. De gemeente wil graag
weten wat kinderen bezig houdt
en hoe onze stad nog leuker zou
kunnen zijn voor kinderen. De vorige
kinderraadsleden hebben een
oorkonde ontvangen voor hun
tomeloze inzet het afgelopen jaar.
Elk schooljaar vormt Amsterdam een
kinderraad met leerlingen van groep 7
of 8 van de basisschool. De leden van de
kinderraad zorgen ervoor dat wensen
van kinderen op de agenda van de
Amsterdamse politiek terechtkomen.
Zij stellen een lijst op met onderwerpen
die zij belangrijk vinden en denken
na over hoe dingen beter kunnen. De
kinderen in de kinderraad leren op deze
manier veel over democratie, participatie
en ervaren dat inspraak en betrokkenheid in de maatschappij zin heeft.

Stadsloket 21 november weer open
Stadsloket Nieuw-West gaat verhuizen.
Daarom kunt u momenteel alleen
langskomen om uw aangevraagde
paspoort, ID-kaart, rijbewijs of
Europese gehandicaptenparkeerkaart
op te halen. Het Stadsloket is op
woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag
18 november helemaal gesloten.

Nieuwe
kinderraad en
-burgemeester
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Stay up to date. Visit amsterdam.nl/english for news and information about the City of Amsterdam in English.

Sportclubs krijgen
extra hulp van
de gemeente

‘Een inbreker heeft
maar een paar
minuten nodig’
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buurtplannen

Pagina 5

Pagina 10

Pagina 11

