Bezoekadres
Bos en Lommerplein 250
1055 EK Amsterdam

Postbus 57239
1040 BC Amsterdam
Telefoon 14 020
Fax 020 253 0727

Directie Programma's, projecten en wijken
Afdeling Wijken

www.west.amsterdam.nl
info@west.amsterdam.nl

Vragen en meldingen over activiteiten op het terrein van de
Westergasfabriek: Waar moet ik zijn?
Geen haast, wel een vraag of melding
Het stadsdeelkantoor West

Kantoor aan de Bos en Lommerweg 250

mail

info@west.amsterdam.nl

24 uur per dag

Telefoon

14 020

Tijdens
kantooruren

Zelf een melding openbare
ruimte maken (MORA) via de
website van stadsdeel West

Zie ‘melding openbare
ruimte’ op
www.west.amsterdam.nl
onder ‘veelgestelde vragen’
U vindt de gratis app
‘Opgeruimd’, die voor de
hele stad werkt, via uw
appstore.

24 uur per dag

De Horeca klachtenlijn

020 421 4567

De portier op de
Westergasfabriek

06 2135 1621

Buiten
kantooruren en
in het weekend
24 uur per dag

Bij een noodsituatie of
overlast in het algemeen kunt
u de politie bellen.

0900-8844 bij geen spoed
112 bij spoed.

Zelf een melding openbare
ruimte maken (MORA) via de
speciale app

Uw melding/vraag gaat
naar de betrokken
ambtenaar. Van een
melding wordt registratie
gemaakt.
U kunt de status van de
afhandeling volgen via
‘MORA Op de kaart’
www.opdekaart.amsterda
m.nl/mor

Haast bij melden
Deze centrale dienst geeft
de klacht door aan het
stadsdeel.
De portier kan een horecaondernemer aanspreken of
met u meedenken als u
twijfelt over waar het geluid
vandaan komt. De portier
is geen handhaver.

24 uur per dag

De accounthouder parkgebied is Paul Nieuwenhuizen. Als u inhoudelijke vragen heeft over de programmering van
evenementen kunt u hem mailen via p.nieuwenhuizen@west.amsterdam.nl. U treft zijn gegevens ook aan in
bewonersbrieven die een aantal keer per jaar voor grote evenementen buiten worden verspreid. Hij is vaak op het
terrein aanwezig, ook tijdens een aantal grote evenementen, en staat dan in contact met de organisatie.
Heeft u ideeën over het parkgebied en wilt u zelf aan de slag? U kunt over de mogelijkheden spreken met de
buurtcoördinator, mail v.jorissen@west.amsterdam.nl. Ook als u een vraag heeft waarvan u niet goed weet waar u
terecht kunt, kan zij u doorverwijzen.
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Gegevens van de bedrijven op de Westergasfabriek
U kunt bedrijven ook persoonlijk benaderen, houd wel rekening met openingstijden/kantoortijden.
Westergasterras, Westerliefde en WesterUnie

020 6848496

Bakkerswinkel

020 6880632

Dutch View Studio’s

035 677966

Espressofabriek

020 4862106

Het Ketelhuis

020 6840112

KunstENhuis

020 5800380

Mediacafé

020 5307550

North Sea Jazz Club

020 7220980

Pacific Parc

020 4887778

Pizza Pazzani

020 7220 981

Proef

020 6822656

Raïnaraï

020 4867109

Toko MC / MC Theater

0204750425 / 020 6065050

Westergasfabriek BV

020 586 07 10
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