
Wij investeren in veilige en leefbare wijken. Dat doen we 

graag samen met u. Er zijn allerlei manieren om uw wijk en 

uw woonomgeving te verbeteren. Doet u mee?

Portiekportiers
Heeft u kinderen of buurkinderen die willen helpen om hun 

buurt de mooiste buurt van Amsterdam te maken? Portiek- 

portiers zijn teams van buurtkinderen die de wijk schoon- 

houden. Elke week controleren ze portieken op schoon, heel en 

veilig. Ze werken in teams van twee kinderen en dragen 

herkenbare hesjes. Ze vragen buren om spullen weg te halen 

uit de gang en om schoon te maken. Meestal werken ze in het 

portiek waar ze zelf ook wonen. De portiekportiers worden 

begeleid door de wijkbeheerder. 

 

Het werkt! 

Bijna iedereen houdt van kinderen. Als kinderen hun best doen 

om de buurt netjes te houden, willen volwassenen dat ook 

doen. Ook de ouders en broers en zussen van de portiek-

portiers gaan helpen om hun omgeving schoon te houden.

Bovendien is het goed voor de toekomst. Kinderen die nu 

portiekportier zijn, blijven altijd netjes voor hun wijk.  

 

Doe mee 

Zijn er portiekportiers in uw wijk? Dan kunt u de wijkbeheerder 

helpen bij het begeleiden van de kinderen. U kunt ook een 

uitje of leuke middag organiseren om de portiekportiers te 

bedanken. Zijn er nog geen portiekportiers in uw wijk? Vraag 

de wijkbeheerder om te kijken of er portiekportiers kunnen 

komen.  

 

Meer weten? 

Kijk op www.eigenhaard.nl/in-uw-wijk 

 

Portiekportiers
Eigen Haard in uw wijk



Schoonmaken en limonade
De glitterende roze kinderfiets krijgt een rode sticker op het 

zadel. ‘Dit hoort hier niet te staan!’. Het fietsje staat geparkeerd 

in de gang in een van de portieken in de Louise de Coligny- 

straat in Bos en Lommer. Asma (10 jaar) drukt de sticker stevig 

aan en schrijft op een blaadje dat ze een fiets heeft gezien in 

het portiek. Dat blaadje geeft ze aan het einde van de ronde 

langs de portieken aan wijkbeheerder Mirco Lietzau. Zodat 

hij als het nodig is nog een keer langs het portiek kan. Op het 

blaadje staat ook dat op nummer 12 de buitendeur niet goed in 

het slot valt. Daar gaat de wijkbeheerder ook wat aan doen. 

 

Elke woensdagmiddag komt een groepje kinderen naar het 

kantoor van ‘meester Mirco’. “Ik kom omdat ik anders niks te 

doen heb,” zegt Mohammed (8). “We krijgen een opdracht van 

meester Mirco en dan mogen we daarna spelen,” zegt Angelica 

(11). Airhockey, tafelvoetbal, het wijkkantoor is een kinder- 

paradijs. Met ook nog limonade en genoeg tekenspullen. 

 

Via de kinderen heeft de wijkbeheerder makkelijk contact met 

de ouders. En omdat de portiekportiers al zo lang bestaan in 

de wijk, kent Lietzau ook de portiekportiers die al met pensioen 

zijn. “Heel fijn dat die jongens mij kennen en ik met iedereen, 

ook met de moeilijke jongens, gemakkelijk een praatje kan 

maken.” 

 


