
	 	 Loket Ten Katestraat
	 	 Amsterdam

	 	 Met ingang van 1 mei 2010 is in Amsterdam het aantal 
stadsdelen, en stadsdeelkantoren, gereduceerd van 15 naar 7. 
Voor een aantal diensten is het echter gewenst om een 
aanspreekpunt dicht bij de burger in stand te houden. Om die 
reden is in het voormalige stadsdeel Oud-West een loket Zorg en 
Samenleven gerealiseerd. Bij het loket Zorg en Samenleven kan 
men terecht voor alle vragen op het gebied van zorg en welzijn.

	 	

  Het loket is gerealiseerd in drie winkelcasco’s in het project Ten 
Katepoort. De ruimten bevinden zich aan weerskanten van een 
poort die te zijner tijd toegang gaat geven tot ‘De Hallen’ dat 
getransformeerd gaat worden van tramremise tot een 
multifunctioneel complex.
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	 publieksruimten	 De hoofdtoegang tot het loket bevindt zich aan de overdekte 
patio tussen Ten Katepoort en De Hallen. De lichte patio is een 
oase van rust in drukke buurt. In de ontvangstruimte bevindt zich 
een balie voor twee tot drie medewerkers. Zij zullen veel vragen 
direct kunnen beantwoorden. Vanuit de ontvangstruimte zijn drie 
spreekkamers en een multifunctionele vergaderruimte 
rechtstreeks bereikbaar.

	 	
	

	 kantoorruimten	 Op de locatie is tevens kantoorruimte gerealiseerd ten behoeve 
van de medewerkers van het loket Zorg en Samenleven.

	 	 De kantoorruimte voor de marktmeesters is tevens bereikbaar 
vanaf de Ten Katestraat, waar 6 dagen per week markt is.
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	 	 Loket Ten Katestraat
	 	 Ten Katestraat 67, 71, 101 | Amsterdam

	 	 Verbouwing en inrichting informatiebalie/loket
	 	 Zorg en Samenleven Stadsdeel West
	 	 12.2009	
	 opdrachtgever en directie	 Stadsdeel Oud-West  www.west.amsterdam.nl
	 ontwerp	 Kruunenberg Architecten  www.2xU.nl
	 adviseur constructies	 Strackee BV Bouwadviesbureau  www.strackee.nl
	 adviseur en uitvoering E-installaties	 Instacom BV  www.instacom.nl
	 adviseur en uitvoering W-installaties	 Mandjes  www.mandjes.nl
	 adviseur verlichting	 Power Light  www.power-light.nl
	 adviseur beletteringen	 Driest ontwerpen  www.driestontwerpen.nl
	 hoofdaannemer	 BK Bouw, Amsterdam  www.bkbouw.nl
	 onderaannemers	 Avant Garde http://avantgarde.jouwweb.nl
	 	 Jongerling Wanden/Plafonds  www.jongerling-plafonds.nl
	 	 Van Keulen  www.van-keulen.nl
	 	 NTU
	 	 Stam Montagebouw  www.stammontagebouw.nl
	 leveranciers	 A&A glas  www.aaglashandel.nl
	 	 IKEA   www.ikea.com
	 	 Markiezenfabriek Excelsior  www.excelsiorzonwering.nl
	 	 Reklaspits  www.reklaspits.nl
	 	 Rodeca  www.rodeca.nl
	 status	 Bouwplan opgeleverd 05.2010
 foto's Gerard Kruunenberg ©  www.2xU.nl
	 fotoalbum	 http://flic.kr/s/aHsjz4PJdB

	 	 Kengetallen
	 aantal werkplekken	 19 stuks
	 aantal spreekkamers	 4 stuks
	 totaal gebruiksoppervlakte spreekkamers	 59 m2
	 gebruiksoppervlakte vergaderruimte	 31 m2
	 bruto vloeroppervlak	 373 m2

	 bruto inhoud	 1170 m3
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