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DE ALGEMENE HULPDIENST BUITENVELDERT IN 
HET NIEUWS!! 

                                                                         
* Heeft u ons gezien op AT5? Op 26 oktober jl. waren we te zien met een item over 
onze vervoersdienst voor de wijkbewoners van Buitenveldert. Het filmpje is nog terug 
te zien op AT5.nl > YouTube filmpje. 
* Op 9 november jl. hebben de coördinatoren van de AHB gepraat over ethische 
dilemma’s en ervaringen in het Vrijwilligerswerk, op radio Signaal (van Salto Stads 
FM). Marianne en Pauline waren in gesprek met Robert Hubers van de Vrijwilligers 
Centrale Amsterdam. Radio Signaal is elke donderdag te horen op 106.8 of 103.3. 
 

GELDERLANDPLEIN BUSLIJNEN 

            

Er wordt veel gebruik gemaakt van de gratis Gelderlandplein buslijn. Deze bruine 

bussen rijden van maandag tot en met zaterdag onder 4 lijnnummers, 4 verschillende 

routes: lijn 461, lijn 463, lijn 464 en lijn 465. De routes zullen drie keer per uur 

gereden worden door Stadsvervoerder GVB. Eén route verbindt de Zuidas met 

winkelcentrum Gelderlandplein, één route rijdt door de wijk Buitenveldert, met als 

begin- en eindpunt winkelcentrum Gelderlandplein. Eén route verbindt de Boelelaan 

en de A.J. Ernststraat met de Zuidas en Gelderlandplein met de Europaboulevard 

tussen Novotel en Holiday Inn in Buitenveldert-Oost. En eén Lijn rijdt in 

tegengestelde richting, waarmee de VU beschikt over een snelle lijn naar het 

winkelcentrum en de Zuidas.  

mailto:coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl
http://www.hulpdienstbuitenveldert.nl/


NIEUWSBRIEF                Stichting Algemene Hulpdienst Buitenveldert 

       A.J.Ernststraat 112 - 1082 LP Amsterdam - Tel.: 020-644 71 13 
      e-mail: coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl  

 
 

 
WEBSITE:Op onze website vindt u nog veel meer informatie. 
www.hulpdienstbuitenveldert.nl 

Nieuwsbrief 10 - AHB november 2017 
 

PRESENTATIE SENIORENOPLICHTING was een 
SUCCES!  

                                                 
Dinsdag 24 oktober jl. organiseerde de Algemene Hulpdienst Buitenveldert een 
voorlichtingsmiddag over seniorenoplichting, in Huis van de Wijk Buitenveldert. De 
Politie heeft voorlichting gegeven over veiligheid in en rond huis en op straat. De zaal 
zat vol en er werden vele anecdotes besproken door de bezoekers en de politie, over 
inbraak, roof en hoe je dit kan voorkomen. Er werd nog een tijdje nagesproken en de 
middag werd gezellig afgesloten met een hapje en een drankje.  
 
 

BEZOEKERS-PARKEER VERGUNNING 
 
Wist u dat u een bezoekersvergunning kunt aanvragen bij de Gemeente als u 
ingeschreven staat in uw stadsdeel. Per adres is 1 bezoekersvergunning mogelijk. U 
koopt parkeersaldo voor uw bezoek, uw bezoek parkeert dan met 50% korting in uw 
vergunningsgebied. Het aantal uur dat u kunt kopen verschilt per gebied: 
Buitenveldert: 30 uur gratis per maand. 
 

  
DE ALGEMENE HULPDIENST IS DRINGEND OP 

ZOEK NAAR CHAUFFEURS 

   

Om wijkgenoten in uw eigen auto naar bijvoorbeeld een doktersafspraak te brengen.  
 

Voor veel ouderen is het openbaar vervoer niet meer haalbaar en een taxi te duur. 
Dan is het fijn als een buurtgenoot bereid is om hen naar een afspraak te rijden en 
weer op te halen. Afspraken lopen via de meldpost van de Hulpdienst. U ontvangt 
per rit een onkostenvergoeding.(benzine- + eventueel parkeerkosten)  
 
Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de coördinator: 
Telefoon: 020-6447113 of per e-mail: coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl 
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