
Hierbij zou ik mij graag willen voorstellen. 

Mijn naam is Esmée Lindenbergh-Krabbendam. Sinds 2006 ben ik samen met mijn man woonachtig 
in de buurt. 

We wonen in de Henriëtte Bosmansstraat en vanaf dag één bevalt ons de buurt en natuurlijk het 
huis. Ook nu er twee kinderen bij zijn gekomen. En misschien wel juist nu. 

Locatie, locatie daar gaat het allemaal om, zeiden mijn man en ik altijd tegen elkaar toen we ons huis 
kochten. En deze buurt ligt fantastisch! Dicht bij de drukte van de stad, dicht bij het geliefde 
Concertgebouw, dichtbij uitvalswegen, dichtbij een station en dichtbij Schiphol. 
 
Maar het is niet alleen de ligging die de buurt bijzonder maakt. Ook het vele groen in de buurt, de 
typologie van de huizen en het sterke contrast hiervan met de Zuidas was wat ons aansprak. 
Ook dat hier nog kinderen op straat kunnen spelen vonden en vinden we erg belangrijk! 

Dit alles MOET behouden blijven en dat gebeurt niet zomaar vanzelf. Dat je de buren kent en ze 
groet, dat we met zijn allen voor een schone stoep/buurt zorgen vind ik belangrijk. Daarmee houd je 
de buurt veilig en dat is denk ik één van de belangrijkste dingen. 

Het buurtbestuur speelt een enorm belangrijke rol in het behartigen van de belangen voor de 
inwoners van deze buurt. Alweer vijf jaar geleden heb ik het buurtbestuur bij mogen staan door 
plaats te nemen in de klankbordgroep welke contact had met het projectbureau Zuidas. En heb ik 
vooral de bouwplannen op de “flanken” langs de Irenestraat getoetst op de aantallen m², de 
bouwhoogtes en de consequenties op de bezonning daarvan voor de buurt.  
Mijn achtergrond als architect maakte dit mogelijk.  
 
Nu na 5 jaar, waarin we de economische crisis wellicht uitkrabbelen en de druk op de “flanken” weer 
zal gaan toenemen, heb ik besloten dat wanneer het bestuur en de leden daar mee instemmen ik mij 
graag voor honderd procent zou willen inzetten voor de vereniging en graag plaats zou willen nemen 
in het bestuur. 

Esmée 


