
Meld daarom jouw favoriete
woning of ander type gebouw
aan (liefst met een foto, maar
in ieder geval met het juiste
adres) door een mailtje te stu-
ren aan architectuurprijs@am-
stelveen.nl.
Er zijn twee categorieën: 1.

Woningen 2. Overige Gebou-
wen (zoals kantoren, schoolge-
bouwen). De voorwaarde is
dat de gebouwen in of na 2010
moeten zijn opgeleverd. Daar-
naast gaat het om gebouwen
die liggen in de gemeente Am-
stelveen. Als je iets inzendt kun

je je keuze motiveren, maar dat
hoeft niet. Je mag één object
aanmelden of meerdere.
Als alle inzendingen zijn verza-
meld maakt een onafhankelijke
jury, onder voorzitterschap van
de gerenommeerde publiciste
Indira van 't Klooster, een se-
lectie van tien woningen en tien
overige gebouwen. Deze twin-
tig objecten zullen vanaf 23
september in deze krant en op
dichtbij.nl worden getoond. In
de week van 21 oktober kan er
gestemd worden via dichtbij.nl.

Ook daar hebben we jouw hulp
bij nodig!
Je favoriete woning of ander
gebouw kun je tot 15 septem-
ber aanmelden via het e-mail-
adres architectuurprijs@am-
stelveen.nl. Over de
inzendingen kan niet worden
gecorrespondeerd.
De architectuurprijs is een ini-
tiatief van de Gemeente Am-
stelveen in samenwerking met:
Bouwfonds Ontwikkeling, AM,
De Heemraad bv en Eigen
Haard.

1e Architectuurprijs Amstelveen

a AMSTELVEEN - Er zijn veel mooie, originele, opvallen-
de woningen en andere gebouwen in Amstelveen, maar wel-
ke vind jij het mooist? Dit jaar wordt voor de eerste keer de
architectuurprijs van Amstelveen uitgereikt en daar krijgt
gemeente Amstelveen graag hulp bij van lezers van het Am-
stelveens Nieuwblad/ Dichtbij.nl.

Maak melding van jouw favoriete woning of gebouw

In Amstelveen is behoorlijk wat architectuur te vinden. Heb jij een favoriet? Meld het door een mailtje te sturen aan architectuurprijs@am-
stelveen.nl.

KKC-project
'Bright'
van start

Meeschrijver mzwennis
AMSTELVEEN - Verhalen
van de Silent Generation
worden vastgelegd door
kinderen van Generation
Z: leerlingen van het
Technasium interviewen
ouderen van Stichting de
Zonnebloem en leggen
hun levensverhaal vast
in een blog.
De tweede klas leerlingen
van het technasium van
het Keizer Karel College
gaan de komende weken
verhalen van de Silent Ge-
neration (ouderen van
1925-1945) verzamelen
en vastleggen in een we-
blog. Deze ouderen ma-
ken zelf niet of nauwelijks
gebruik van internet, ter-
wijl de leerlingen van Ge-
neration Z massaal op fa-
cebook of twitter zitten.
Dus de leerlingen delen al
hun verhalen met ieder-
een, terwijl de verhalen
van de ouderen verloren
gaan als deze niet worden
vastgelegd.
Dit project in samenwer-
king met KPMG en Stich-
ting de Zonnebloem is vrij-
dag 30 augustus van start
gegaan op het hoofdkan-
toor van KPMG in Amstel-
veen. 60 leerlingen en 30
ouderen werden hier aan
elkaar voorgesteld. Tijdens
een gezamenlijke lunch
maakten de deelnemers
kennis met elkaar.

Lees meer en reageer op
Dichtbij.nl

TERECHT DAT SP
IS OPGESTAPT
UIT COMMISSIE
WELZIJN

De SP deed veel poli-
tieke stof opwaaien
door uit de begelei-
dingscommissie wel-
zijn te stappen, omdat
de belangen van Car-
danus-personeel niet
voldoende zouden wor-
den behartigd en een
subsidie-tender in
strijd zou zijn met een
raadsbesluit. Wat vind
jij? Terecht en nobel
van de partij? Of is het
een staaltje symbool-
politiek over de ruggen
van Cardanus-perso-
neel, zoals de PvdA
vindt? Breng je stem
uit op Dichtbij.nl en klik
op Eens of Oneens!

79%: vaker inzet
huisbezoek tegen
uitkeringsfraude

Gemeente Amstelveen is
voornemens vaker on-
verwacht huisbezoeken
te brengen aan uitke-
ringsgerechtigden, om
mogelijke fraude op te
sporen. 79 procent van
de 167 bezoekers die
hun stem uitbrachten op
de stelling vond dat het
vaker inzetten van huis-
bezoeken ook daadwer-
kelijk een goed middel is
om fraude op te sporen
en tegen te gaan, zoals
in de stelling werd voor-
gelegd.

AMSTELVEEN - Burgemees-
ter Jan van Zanen geeft vrij-
dag 6 september het start-
sein voor de lokale aftrap
van de landelijke campagne
'Meld je aan bij Burgernet'.
Burgernet is een unieke sa-
menwerking tussen burgers,

gemeente en politie om de
veiligheid in de wijk te vergro-
ten. Inmiddels zijn er al 1,25
miljoen Burgernetdeelnemers
in Nederland. Amstelveen
heeft er bijna 4.000.
Inschrijven kan altijd via
www.burgernet.nl.

'Meld je aan bij Burgernet'

OPEN
ZONDAG
IEDERE

7 DAGEN PERWEEK

WINKELEN

IEDERE ZONDAG
SHOPPEN
met viersterren service
www.stadshartamstelveen.nl

APK
AUTO-SERVICE AMSTELVEEN

• airco servicestation
• onderhoud/reparatie
alle merken

• aankoopkeuringen
• schadetaxatie en herstel
herkeuring gratis ZONDER AFSPRAAK

KLAARTERWIJL UWACHT

Bouwerij 84
Ind. Terrein Legmeer

Telefoon 020 647 23 55

Intratuin Ter Aar
Kerkweg 28, 0172-406000.
Donderdag & vrijdag koopavond!

PROFITEER NÚ
VAN BBQ &

TUINMEUBEL
AANBIEDINGEN!

Stobbeweg21 – 2461EX TerAar – Tel. 088 0101200

KEUKENS
HALF GELD

Spectaculaire actie!

ELDELDE
vrijdag

maratho
n

verkoo
p

9:00 - 2
4:00

• donderdag
5 sept. 10-18 u.

• vrijdag
6 sept. 9-24 u.

• zaterdag
7 sept. 9-18 u.


