
Deze dia  is zo gemaakt 
dat je zelf een afbeelding 
kan invoegen.  
 
Klik met de 
rechtermuisknop in de 
achtergrond en kies 
Achtergrond opmaken. 
Klik op Opvulling met 
figuur of bitmappatroon 
en dan op Invoegen uit 
bestand. Kies de 
afbeelding en klik op 
Invoegen en Sluiten. 
 
Klik niet op Overal 
toepassen omdat de 
afbeelding dan op alle 
dia’s komt. Met ctrl + z 
kan je dit ongedaan 
maken. 
 
Voor het mooiste 
resultaat is de 
beeldverhouding 1024 x 
768 pixels. Het beeld 
blijft dan scherp en 
vervormt niet. 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

 Welkom   
 Plan Centrumeiland  
 Inhoud erfpachtaanbieding  
 Uitvoering 
 Documenten: 

– Mapje meer informatie per huishouden 
– Inkijkexemplaren kavelregels aanwezig 
– Informatieset via mail achteraf 

 Vragen 
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Bewegende stad 

Zelfbouw  

Tijdelijke functies  

Energieneutraal Rainproof 
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• Ca. 1500 woningen 
• zelfbouw 70%, sociaal 20%, 

projectmatig 10% 
• 27.000 m2 bvo voorzieningen aan 

Pampuslaan 
• 16 bouwblokken, 5-6 bouwlagen 
• › 100 woningen per hectare 
• Realisatietermijn 2017 -2025 
• Energieneutraal, WKO, rainproof 
• Autoluwe wijk 
• OV, tram 26, bus/HOV 
• Ruimte voor voetganger/fietser 
• Centraal plein, basisschool 
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Privaatrechtelijke toets en 
omgevingsvergunning 

 Vóór de aanvraag omgevingsvergunning moet u uw DO laten toetsen aan de 
kavelregels door middel van een privaatrechtelijke toets via de Kaveldesk e-mail: 
zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl. 
 

 Wij raden altijd aan een conceptaanvraag omgevingsvergunning te doen. De 
conceptaanvraag en privaatrechtelijke toets kunnen gelijktijdig plaatsvinden. Op 
deze manier krijgt u een contactpersoon toegewezen voor de 
omgevingsvergunning. Publiekrechtelijke toets (en concept) vindt plaats via 
https://www.omgevingsloket.nl/  

    e-mail: teamwabo.sdo@amsterdam.nl / tel: 020-2535 362 
 
• Werkwijze conceptaanvraag:  
• Nadat u de bijlages heeft ingevuld is het belangrijk dat u op de tab linksboven klikt en niet nog een keer op de oranje knop 

drukt. Indien u wel op de oranje knop drukt dan is het direct een aanvraag voor omgevingsvergunning. Hierna dient u 
halverwege een vinkje (contact opnemen met bevoegd gezag) aan te zetten om de conceptaanvraag in te dienen.  

 
 Zie ook hallocentrumeiland.nl bij veelgestelde vragen.  
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Gefeliciteerd en succes! 
 
 
 

 Website hallocentrumeiland.nl  
     (o.a. publicaties, veelgestelde vragen en de kalender) 
 Maandelijkse Bouwcafés in Lolaland, zie evenementen op 

hallocentrumeiland.nl 
 Voor informatie www.amsterdam.nl/zelfbouw 
 
Contact via: 
 Kaveldesk Centrumeiland via zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl 

voor o.a.  ruimtelijke vraagstukken of privaatrechtelijke toets 
 Telefonisch contact via 14020 vragen naar Rosanne Filius, Jorien Spanjaard 

of team Centrumeiland IJburg 
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