
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! 
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Werkgroep verkeersveiligheid 

Volgende werkgroep (verkeers)veiligheid op 13 april om 9.00 uur 
 
 

Aanmelden via Darius Riesener 
ontwikkelingzeeburgereiland@amsterdam.nl 
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Info? Contact? 

Gebiedsontwikkeling 
WWW www.amsterdam.nl/projecten/zeeburgereiland 

 
 facebook.com/SportheldenbuurtZeeburgereiland 

 
@ ontwikkelingzeeburgereiland@amsterdam.nl 

 
 

Meldingen openbare ruimte 
WWW www.verbeterdebuurt.nl 
Tel 14020 


