Gebiedsmakelaar Arnold van den Broek stelt zich voor

- december 2020

Hallo ik ben Arnold van den Broek. Ik ben een geboren en getogen
Amsterdammer. Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer.
Ik werk al sinds eind jaren tachtig bij de gemeente Amsterdam,
van juridisch adviseur bij onderwijs en stadsdeel Bos en Lommer
in begin jaren negentig tot mediator en adviseur bij de afdelingen openbare orde, bureau stadsdelen en juridische zaken op het
stadshuis. Ik heb gewerkt als adviseur van diverse burgemeesters
op het gebied van de stadsdelen, organiseerde het overleg burgemeester/stadsdeelvoorzitters, was voorzitter/secretaris van
bezwaarschriftencommissies en begeleidingscommissies.
Ongeveer de laatste tien/twaalf jaar was ik werkzaam als beleidsadviseur internationale betrekkingen en diversiteit/lhbtiq+.
Ik vervang Saida El Mhassani en ben sinds 1 mei 2020 gebiedsmakelaar Spaarndammerbuurt en GWL-terrein. Ik werk over het algemeen van maandag tot en met donderdag.
Gebiedsmakelaars zijn de oren en ogen van de buurt. We verbinden bewoners, organisaties en het stadsdeel met elkaar en verwijzen mensen door naar websites of organisaties,
zoals bij klachten over de openbare ruimte naar het meldpunt openbare ruimte Amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare-ruimte-en-overlast/.
De gebiedsmakelaar probeert ook bewoners en ondernemers te helpen die vastzitten in het
web van de bureaucratie. Ik heb als gebiedsmakelaar ook een facebookpagina waar ik belangrijke berichten voor of van de buurt/het stadsdeel deel:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010664050336
In de Spaarndammerbuurt houd ik mij in het kort bezig met integrale armoedebestrijding,
versterking van het winkelaanbod en de winkelstraat, veiligheid en klachten uit de buurt, de
voortgang van diverse bouwprojecten in de buurt en hoe de bewoners bij deze projecten
goed betrokken kunnen worden. Sinds kort maak ik deel uit van de begeleidingscommissie
voor de Transformatorweg (opvang voor thuis- en daklozen).
Het GWL-terrein is een bijzondere locatie in een stad als Amsterdam. Als groene eco-wijk is
het GWL-terrein een mooi voorbeeld voor andere bouwprojecten. De bewoners zijn actief in
hun omgeving en de sociale cohesie lijkt groter dan in andere buurten. Met betrekking tot
het GWL-terrein gaat de aandacht uit naar veiligheid, subsidie voor buurtinitiatieven, toegankelijkheid van het terrein, waaronder het weren van zwaar verkeer, en is er aandacht voor
het basketbalveld. Een en ander gaat in samenwerking met de gebiedsbeheerder openbare
ruimte, de koepelorganisatie en de buurtbeheerder van het GWL-terrein.
Ik verwacht een groene en vruchtbare samenwerking met de bewoners en ondernemers van
het GWL-terrein!

