
Werk aan Makassarplein start

Vorige zomer werd er op het plein al 
druk getuinierd.

Ook andere pleinen
Pleinen zijn de huiskamers van de buurt. 
Daarom worden in de pleinenaanpak 
het Makassarplein, het Sumatra
plantsoen en het Ambonplein aan
gepakt. Er gaat extra aandacht naar  
de inrichting van de pleinen én naar 
sociale activiteiten, veiligheid en 
ondernemers. Eigen Haard, de Alliantie 
en Ymere investeren ook flink in de 
pleinenaanpak. Zij vernieuwen of 
renoveren grote woonblokken. Ook 
zorgen ze voor werkruimtes voor 
maatschappelijke organisaties en 
ondernemers. 

We gaan het Makassarplein  
vernieuwen. Dat is goed nieuws!  
U krijgt een prachtig plein in uw 
buurt. Het werk start op 21 mei 2013 
en duurt ongeveer een half jaar. 

Op het nieuwe plein staan straks fruit
bomen, mooie heesters en bloemen met 
veel geur en kleur. Kinderen kunnen er 
heerlijk spelen in twee klimtorens,  
een echte klimboom en een zandbak. 
Voetballen kan op het voetbalveld van 
kunstgras. Ook ligt er straks een sport
veld van de Richard Krajicek Founda
tion. Overal staan bankjes en het plein  
is schoon en veilig. Het plein wordt de 
huiskamer van de buurt, waar u straks 
uw buurtgenoten kunt ontmoeten  
in een fijne sfeer. 

Makassarplein 
in uitvoering

Kom je ook 
naar de 
onthulling?
Jongeren uit de buurt gaan  
een deel van de bouwhekken 
versieren met kunst, samen  
met StreetsmArt en kunste naar 
Domingos. Stadsdeelwethouder 
Nevin Özütok gaat de hekken 
feestelijk onthullen op 
woensdagmiddag 29 mei 2013 
om 16.00 uur. 
Er zijn verrassingen voor jong  
en oud. Komt u ook? 

U bent van harte welkom!

Voor en door de buurt
Veel sociale activiteiten zijn 
gestart rondom het plein. De plein
moeders organiseren bijvoorbeeld  
elke week activiteiten voor kinderen  
in Rumah Kami. Er is sport en spel  
voor jongeren. MOI (Niasstraat 33) 
geeft ondersteuning als je met 
instanties te maken krijgt. 

Kijk voor meer informatie op 
www.oost.amsterdam.nl/makassarbuurt. 



Bereikbaarheid tijdens 
het werk

Auto’s en fietsers hebben meestal geen 
last van het werk op het plein. Voor  
voetgangers blijven de stoepen aan  
de kant van de huizen open. Drie keer 
worden enkele straten afgesloten, onder 
andere de Niasstraat. Er staan dan 
duidelijke omleidingsborden.

Op 5 mei 2013 was het weer Nationale 
Straatvoetbaldag op het plein. Volgend jaar  
weer en dan op de twee nieuwe sportvelden!

Spelen
Kinderen kunnen tijdens het werk niet 
spelen op het plein. Ze zijn welkom op  
de Kramatweg. Daar ligt sinds kort een 
mooi kunstgrasvoetbalveld! Ook zijn  
er speelmogelijkheden op het Javaplant
soen.

Veilig naar school
Het bouwverkeer rijdt door de Insulinde
weg, de Soembawastraat, de Javastraat 
en de Gorontalostraat naar het 
Makassarplein. Daarom is er in de 
Gorontalo straat tussen de Javastraat  
en de Makassarstraat tijdelijk twee
richtings verkeer. Kinderen kunnen 
veilig naar school gaan. Tussen 8.00 en 
9.00 uur ’s ochtends en 14.00 en 15.30 
uur ’s middags rijdt er geen bouwverkeer 
in de buurt.

Nog vragen?
Wilt u meer weten over de vernieuwing 
of de activiteiten in de buurt? Kijk op 
www.oost.amsterdam.nl/makassarbuurt. 
Heeft u een vraag? Stuur een email 
naar makassarplein@oost.amsterdam.nl. 

Het werk geeft natuurlijk overlast voor 
de buurt, maar dat proberen we zo veel 
mogelijk te beperken. Met vragen over 
de werkzaamheden kunt u in kantoor
uren bellen naar het Ingenieursbureau 
van stadsdeel Oost op tel. 06 23 682 838.

Ik verheug me op…
‘…de dag dat de buurt het nieuwe 
plein gaat gebruiken! Ik zie voor me 
dat mensen picknicken onder de 
fruit bomen en dat de kinderen 
klauteren en klimmen. Alle bankjes 
zijn bezet en de sfeer is fijn en veilig.’
Stadsdeelwethouder Nevin Özütok

‘... een plein waar buurtbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten, waar het 
veilig en gezellig is voor iedereen.’
Feye van Olden, buurtbewoner en 
coordinator Makkie

Werkterrein

Kortdurende wegopbreking 

Route bouwverkeer (maandag-vrijdag 7.00-16.00 uur)
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