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Voorwoord 
 
Actief in eigen buurt in 2006 
In september 2006 organiseerden de wijkcentra in Oud-Zuid voor de 
3e keer een streekmarkt op het Stadionplein. Het was opnieuw een 
groot succes. Mensen ontmoetten elkaar, maakten een praatje en 
bleven een tijd rondlopen. De streekmarkt is gericht op de 
ontmoeting van stad en land, maar vervult ook een rol voor de 
ontmoeting van stedelingen onderling. Het idee achter de 
streekmarkt is dat mensen in de stad vaak nauwelijks weten wat het 
omringende platteland aan producten en diensten te bieden heeft. 
Dat je bijvoorbeeld ook een weekendje lekker buiten kunt logeren bij 
de boer, en dat er de lekkerste kazen, wijn, groenten, honing en 
noem maar op onder de rook van Amsterdam gemaakt worden. 
Waarom van ver halen wat dichtbij te koop is? Voor de boeren uit de 
buurt is de stad een afzetmarkt die zij hard nodig hebben om het 
hoofd boven water te houden. Natuurlijk kunnen zij niet leven van 
verkoop op de streekmarkt, maar ze kunnen er wel klanten winnen 
en hun producten tonen.  
De streekmarkt blijkt deel van een trend te zijn. Opeens is iedereen 
bezig met smaak, “slow food”, belangstelling voor de omgeving 
enzovoort. De gemeente Amsterdam interesseert zich bijvoorbeeld 
voor zijn ‘food strategy’: als Amsterdam zijn voeding van dichterbij 
haalt, dan is er minder vervoer op de dichtslibbende wegen en door 
de lucht nodig. Opeens is de streekmarkt van de wijkcentra van 
Oud-Zuid een ‘pilot’ voor ontwikkelingen in en om de hele stad. Een 
leuk succes voor de wijkcentra, dat beloond werd met een 
voorzetting van de subsidie voor de streekmarkt voor vier jaar. 
 
Dit is maar een voorbeeld van de zaken waarmee de vrijwilligers en 
medewerkers van de wijkcentra bezig zijn geweest in 2006. Lees 
voor de andere activiteiten dit jaarverslag! 
 
Organisatie 
Als u dit verslag leest, is Wijkopbouworgaan Zuid-West een 
samenwerking aangegaan met het Wijkcentrum van de Vondelpark-
Concertgebouwbuurt waarbij de medewerkers van beide centra in 
één stichting zijn ondergebracht.  Het wijkcentrum aan de 
Achillesstraat is nog steeds het onderkomen van het opbouwwerk in 
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dit werkgebied, en de wijkraad Zuid-West is het overkoepelend 
orgaan van alle werkgroepen en vrijwilligers hier. Na vier jaar praten 
is die samenwerking een feit. We hopen vanaf heden met u samen 
vooral met de inhoud bezig te zijn en niet meer met discussies over 
statuten en organisatie, die zijn immers uiteindelijk toch niet meer 
dan een noodzakelijk kwaad. Vormgeven aan de betrokkenheid van 
de bewoners bij hun eigen - stedelijke en landelijke - omgeving, 
daar is het ons om te doen. U toch ook? 
 
An Huitzing, Wouter Bolte, Fred Reich,  
Voorzitter, secretaris en penningmeester van  
Wijkopbouworgaan Zuid-West 
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Wijkraad in 2006 
 

De wijkraadsvergaderingen 
 
In 2006 kwam de Wijkraad zes maal bijeen, te weten op 30 januari, 
27 maart, 24 april, 19 juni, 25 september en 27 november. Het 
aantal aanwezigen per vergadering varieerde van 15 tot 21, met een 
gemiddelde van 18 aanwezigen. Naast mededelingen van het 
bestuur van het wijkopbouworgaan en de rapportages en 
mededelingen van de aangesloten werkgroepen was er voor de 
meeste vergaderingen sprake van een speciaal thema, waarvoor 
één of meer sprekers werden uitgenodigd. Sommige thema’s 
keerden later weer terug. 

 In januari was het thema het huisvestingsbeleid van Stadsdeel 
Oud-Zuid, gast was portefeuillehouder Emile Jaensch); 

 In de vergadering van maart stond de concept-statutenwijziging 
van Stichting Wijkopbouworgaan Zuid-West centraal. Inleider was 
Jan Siegenbeek van Heukelom; 

 Op 24 april werd gesproken over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO), met als gasten Paul Paree en Renée van 
Vlaardingen; 

 Samenwerking tussen de wijkcentra was het thema van de 
wijkraadsvergadering van september. Gast was portefeuillehouder 
Eddy Linthorst; 

 
Wijkraadsvergadering van september 2006.  

 En in 
november werd 
gesproken over 
de concept-
statutenwijziging 
(inleider: Jan 
Siegenbeek van 
Heukelom) en de 
stand van zaken 
rond het 
Stadionplein, met 
als inleider Leo 
Wernaert. Foto: Coen Tasman. 
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Tijdens de vergaderingen kwamen bij mededelingen, rapportages 
en discussies de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Schinkeleilanden (kinderboerderij, inloopbaan, Jachthavenweg): 5x 
 samenwerking tussen de wijkcentra in Oud-Zuid: 4x 
 het Boomschorshuisje en het Schinkelhavenplein: 3x 
 Stadionplein: 3x 
 verkeerssituatie Van Tuyll van Serooskerkenbuurt: 3x 
 voorbereiding op de WMO: 3x 
 jaarverslag Wijkraad 2005: 3x 
 conflict tussen kleermaker Bölükbas en zijn buurman: 3x 
 eventuele sluiting PTT (TNT)-kantoor Courbetstraat: 2x 
 rommel op straat: 2x 
 subsidieaanvragen van werkgroepen: 2x 
 financieel beleid Wijkcentrum: 2x 
 bomenkap op Olympisch Stadionterrein: 2x 
 herinrichting Olympiaplein (bomenkap): 2x 
 Dodenherdenking 4 mei: 2x 
 bezwaar tegen het projectbesluit Beethoven van de Zuidas 

(fietsroute, verkeersafwikkeling): 2x 
 vaststelling stemgerechtigde leden Wijkraad Zuid-West: 1x 
 proces Gerard Bakker tegen bewoners H. de Keyserstraat: 1x 
 monument Indië Nederland: 1x 
 Jaagpad pelgrimsroute: 1x 
 handtekeningenactie voor terugkeer Z-verkoper John: 1x 
 symposium “Olympisch gebied gaat voor goud”: 1x 
 voedselbank in Oud-Zuid: 1x 
 laad- en losplan: 1x 
 landelijke demonstratie tegen kabinetsplannen voor 

huurliberalisatie: 1x 
 betaald parkeren Vossiusbuurt: 1x 
 streekmarkt Stadionplein: 1x 
 procedure benoeming 2 vertegenwoordigers in SOOZ-bestuur: 1x 
 procedure verkiezing bestuur St. Wijkopbouworgaan Zuid-West: 1x 
 doortrekken tramlijn 24 naar VU-Medisch Centrum. 

 

Wijkraadsverslag 
Functie en samenstelling Wijkraad Zuid-West 
De Wijkraad Zuid-West is een platform van actieve 
bewonersgroepen, wijkbewoners en belangstellenden. De wijkraad 
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streeft naar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging die een 
afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling van de wijk met 
vertegenwoordigers die bereid zijn mee te denken over het reilen en 
zeilen van de wijk. Daarbij moet men zich realiseren dat het hier om 
vrijwilligers gaat, die zonder betaling inspanningen leveren die erop 
gericht zijn de sociale cohesie van de wijk te vergroten.  
Tijdens de wijkraadsvergaderingen wordt informatie over 
ontwikkelingen in de wijk uitgewisseld, worden zonodig activiteiten 
op elkaar afgestemd en gemeenschappelijk gedragen standpunten 
geformuleerd en uitgedragen. De wijkraad vormt ook een informeel 
discussieplatform over zaken die van belang zijn voor de wijk Dit 
doet hij door sprekers uit te nodigen die deskundig of 
gezaghebbend zijn op gebieden die de aandacht hebben van de 
wijkraad, en door met de aanwezigen in discussie te gaan. 
De wijkraad toetst ook naar de inhoud het jaarplan, de 
bestuurssamenstelling en het financiële jaarplan van het 
Wijkopbouworgaan Zuid-West, conform de statuten van het 
wijkopbouworgaan. 
De wijkraadsvergaderingen zijn openbaar. Nieuwe 
bewonersgroepen kunnen zich aansluiten bij de wijkraad. 
 
Overlijden Joop Takkenberg 
Op 23 december 2006 overleed Joop 
Takkenberg, eigenaar van de jachtwerf 
Olympia en lid van de Wijkraad, na een 
val in het water die hem tenslotte 
noodlottig werd.  
 
SOOZ 
In 2005 heeft de wijkraad zich positief 
uitgesproken ten gunste van 
samenwerking tussen de drie wijkcentra in 
stadsdeel Oud Zuid. Doordat Wijkcentrum 
Ceintuur zich terugtrok, ontstond Stichting Samenwerking 
Opbouwwerk Oud-Zuid (SOOZ) als samenwerkingsverband van de 
wijkcentra Zuid-West en Vondelpark-/Concertgebouwbuurt. In 2005 
keurde de wijkraad de concept-statuten hiervan goed. De mening is 
dat het werkgeversschap voor de vaste medewerkers van de 
wijkcentra zoveel professionaliteit vergt, dat men dat niet 
automatisch aanwezig kan achten bij leden van de wijkraad. In 2006 
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werden nieuwe statuten van het Wijkopbouworgaan Zuid-West 
opgesteld en op 28 december notarieel vastgelegd, waarin het 
bestuur van de wijkraad weer het bestuur vormt van het 
wijkopbouworgaan, echter nu zonder de last van het 
werkgeversschap. Voor de precieze formulering van de relatie zij 
men verwezen naar de statuten van het wijkopbouworgaan en de 
SOOZ. Gevreesd moet worden dat het einde van deze bestuurlijke 
beslommeringen nog niet het einde heeft bereikt, omdat de huidige 
portefeuillehouder van mening is dat de gekozen 
organisatiestructuur te veel risico’s bevat. De toetssteen voor onze 
wijkraad zal zijn of de nieuwe vorm voldoende zelfstandigheid heeft 
t.o.v. het Stadsdeelbestuur. De meeste leden voelen er weinig voor 
onbetaalde medewerkers van het stadsdeel te worden, dan wel te 
worden ontkoppeld van de hechte interactie met het professioneel 
opbouwwerk. 
 
Aandachtsgebieden wijkraad 
Een aantal zaken had bijzondere aandacht van de Wijkraad in 2006: 
 
A. Planologie van de Centrale Stad en Stadsdeel Amsterdam Oud 
Zuid; de openbare ruimte 

Zuidas  
Net zoals in 2005 werd in 2006 de Zuidas zichtbaar groter. Dit jaar 
protesteerde de Wijkraad tegen het projectbesluit Beethoven, omdat 
de verkeerssituatie speciaal voor fietsers van en naar onze wijk er 
aanzienlijk door wordt verslechterd. De afhandeling werd verder 
overgelaten aan de fietserbond, Bewonersplatform Zuidas en de 
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark. 

Boomschorshuisje en de Schinkeleilanden 
Op de Schinkeleilanden zou mogelijkerwijs ook een plaatsje te 
vinden zijn voor het Boomschorshuisje en het Art Deco-huisje in 
combinatie met de hier geplande kinderboerderij. De wijkraad vreest 
dat de “groene scheg”, langs de Schinkel de stad in, misschien wel 
groen blijft, maar geen natuur meer is, hetgeen zeer wordt betreurd 
(zie bijvoorbeeld het verslag van de Algemene Belangenvereniging 
Schinkeleilanden). Wel hoopt de wijkraad dat het stadsdeel met een 
aantrekkelijke invulling van het Parkeiland voor de dag komt, maar 
de geluiden die de Wijkraad bereiken, stemmen tot somberheid. 
Vooral het feit dat men de noodzakelijke inloopbaan voor het 
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Olympisch Stadion hier plant, toont aan dat men weinig op heeft met 
de door ons gewenste invulling van dit gebied. 
Langs het IJsbaanpad werd in 2005 en 2006 gebaggerd. In 2006 was 
de communicatie vanuit het stadsdeelbestuur/kantoor hierover, en 
over de bijkomende parkeerproblemen , nog steeds onder de maat. 

Stadionplein 
Na de teleurstellingen in 2005 voorgeschoteld aan de bewoners van 
het Stadionplein en de buurtgroep Stadionplein e.o., toverde het 
nieuwe stadsdeelbestuur de volgende teleurstelling uit de hoge 
hoed. Slechts door beroep te doen op de Wet Openbaarheid van 
Bestuur was het mogelijk inzicht te krijgen in het volledige 
besluitvormingspakket, waardoor door nieuwbouw de open ruimte 
van het Stadionplein teniet wordt gedaan. Het getob is zeker nog 
niet ten einde, als keer op keer nieuwe besluiten worden genomen 
in plaats van hetgeen men tenslotte overeengekomen was. Zie 
verder het verslag van de Buurtgroep Stadionplein e.o. 
 
B. Groen- en milieuactiviteiten 

Geveltuinendag 
Door de enthousiaste en actieve inzet van medewerkers van het 
wijkcentrum zijn de geveltuinen een groot succes. De geveltuinen 
krijgen steeds meer aandacht van actieve buurtbewoners en de 
geveltuinendag als een evenement is een groot succes.  

Kapvergunningen Bomenridders 
De wijkraad maakt zich zorgen over de wijze waarop met 
monumentale bomen wordt omgegaan. Deze bomen zijn eigenlijk 
onvervangbaar en degene die ze omhakt neemt een grote 
verantwoordelijkheid op zich. De werkgroep Bomenridders is nu ook 
bij de wijkraad aangesloten. In de nieuwe statuten van het 
Wijkopbouworgaan Zuid-West is de nodige aandacht geschonken 
aan de clausulering, die een voor de rechtbank ontvankelijke reactie 
mogelijk maakt. 

Streekmarkt 
Een aantal leden van de wijkraad was actief betrokken bij de 
organisatie van de streekmarkt op het Stadionplein. De markt trok 
duizenden bezoekers en was een groot succes. Wij hopen dat dit 
een vervolg krijgt. Dit succes werd erkend door hiervoor vier jaar 
structurele subsidie toe te kennen. 
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Westlandgracht 
Het project om in de Westlandgracht vogeleilandjes te maken begint 
gestalte te krijgen, mede dankzij financiële ondersteuning door de 
wijkraad. 
 
C. Amsterdammers van verschillende oorsprong 
De wijkraad en het wijkopbouworgaan hebben stappen ondernomen 
om actiever te zijn ter bevordering van de betrokkenheid en correcte 
bejegening van al diegenen in onze wijk die een andere oorsprong 
dan Nederland hebben. Het blijkt soms moeilijk, door de vlottende 
samenstelling van de vertegenwoordiging in de wijkraad, een 
blijvende relatie op te bouwen. De inspanning van vooral de 
medewerkers van het wijkopbouworgaan in de zogenaamde 
Socratische dialogen brengen veel onverwachte aspecten aan het 
licht en helpen, ons inziens, elkaar beter te begrijpen. De wijkraad 
heeft bij het stadsdeel aangedrongen voor hen meer ruimte ter 
beschikking te stellen; echter tot nu toe zonder succes (zie verder 
de paragraaf “Dialoog”.) 
 
D. Buurtschouwen, vrijwilligerswerk en de Wmo 

Buurtschouw 
De verbeterde aandacht van het stadsdeel voor de openbare ruimte 
en de goede bereikbaarheid maakt dat, ondanks het verminderen 
van de buurtschouwen, de buurtbewoners weinig bezwaar hebben 
tegen de gekozen hybride oplossing. Toch begint men zo hier en 
daar wel de totale afwezigheid van buurtschouwen, toegankelijk 
voor buurtbewoners, als een gemis te ervaren. 

Vrijwilligerswerk 
We constateren dat met het Stadsdeel Oud-Zuid n.a.v. diverse 
onderwerpen een betere afstemming plaatsvindt. Juist omdat wij 
zelf maar al te zeer weten hoe moeilijk het is bewoners actief 
betrokken te krijgen bij opinievorming en sociale activiteit zullen we 
aandacht blijven vragen voor overleg, samenwerking en synergie. 
Toch constateren we nog vaak genoeg dat dat niet bij alle diensten 
van het stadsdeel even gemakkelijk is; en geregeld bereiken ons 
klachten van bewoners. 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
In 2006 trad de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking. De 
wijkraad liet zich door ambtenaren voorlichten. Wat dit in de 
uitwerking gaat betekenen voor het wijkopbouworgaan en SOOZ 
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laat zich niet volledig overzien. Als het beleid in deze even 
onsamenhangend is als dat betreffende de ouderenhuisvesting in 
de eigen wijk, dan moet het ergste worden gevreesd. 

Samenstelling wijkraad op 28 december 2006 
 
Bestuur Wijkraad: *) 
Jan Siegenbeek van Heukelom (voorzitter) 
Coen Tasman (secretaris) 
Gert-Jan Wijnands (penningmeester) 
 
Werkgroepen: **) 
Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden:Co Jongkind 

plaatsvervanger: Joop Takkenberg († 23-12-2006) 
Bewonerscomité Vossiusbuurt: Jan Siegenbeek van Heukelom 
Bomenwerkgroep (Bomenridders): Diedje van Leeuwen 
Buurtgroep Stadionplein en omgeving: Leo Wernaert 

plaatsvervanger: Coen Tasman 
Huurdersvereniging ZuiderAmstel: Louis Samson 
Natuur- & Milieugroep Zuid-West: Bob Reinders 
Ouderen Adviesraad: Bob Bakker 
Platform Groene Schinkeloevers: Guus Gase 

plaatsvervanger: Peter Janssen 
Stichting Boomschorshuisje: Adriana Korteweg 

plaatsvervanger: Fred van Kooij 
Verontruste Bewoners Marathonbuurt: Jaqueline Mees ten Oever 

plaatsvervanger: Paul van Ede 
Werkgroep Dialoog: Elly Vlasveld 

plaatsvervanger: Harry Brockhus 
Werkgroep Drijvende Eilanden: Tinie Ronde 
Werkgroep Ouderenhuisvesting: Marion Bakker 
Werkgroep Verkeer & Vervoer: Henri Weve 
Wijkinitiatief Stadionkade: Anouk Potsdammer 
 
Individuele leden: ***) 
Adem Bölükbas (bewoner/ondernemer Van Tuyll-buurt) 
Han van der Linden-Schadd (Adviescommissie Monument Indië 
Nederland) 
Henderfina Sopacoa (bewoonster Van Tuyll-buurt) 
Peter Rijers (bewoner Marathonbuurt) 
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Wijkopbouworgaan Zuid-West: ****) 
Caroline van Goor (notuliste) 
An Huitzing (bestuur Stichting Wijkopbouworgaan Zuid-West) 
Joke Jongejan (opbouwwerkster) 
 
*) De drie bestuursleden hadden samen één stem. 
**) Elke aangesloten werkgroep had één stem. 
***) Individuele leden hadden één stem, waarbij het totale aantal stemmen van 
individuele leden maximaal de helft van het aantal tijdens de vergadering 
vertegenwoordigde werkgroepen mocht bedragen. 
****) De vertegenwoordigers van het Wijkopbouworgaan Zuid-West hadden geen 
stemrecht. 
 
Quorum: 
Er was sprake van voldoende quorum als tenminste tweederde van het aantal 
stemgerechtigde leden en tenminste twee leden van het bestuur van de Wijkraad 
aanwezig waren. Dat kwam neer op veertien stemgerechtigde leden, waarbij het 
bestuur voor één lid telde. 
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Werkgroepen 
Hieronder doen de diverse werkgroepen verslag van hun 
activiteiten. 
 
1. Dodenherdenking bij het monument op de Apollolaan 
Het monument op de Apollolaan, op de hoek met de 
Beethovenstraat, is gemaakt door Jan Havermans in 1954. Het is 
opgericht ter nagedachtenis aan de 29 gevangenen die hier zonder 
vorm van proces werden gefusilleerd door de Duitse bezetter. Dit 
gebeurde in de vroege ochtend van 24 oktober 1944 als represaille 
voor een actie van het Verzet. Meer informatie is te vinden op de 
website van het wijkcentrum. 
In 2006 tijdens de dodenherdenking 4 mei ‘s avonds sprak Henk 
van Os, oud directeur van het Rijksmuseum en hoogleraar van de 
Universiteit van Amsterdam. Hij bracht naar voren dat harmonie 
slechts dan ontstaat wanneer de betrokkenen bereid waren 
vriendschappelijk en met begrip met elkaar om te gaan. Deze 
bereidheid is dus de “overwinning”, die men primair op zichzelf moet 
bevechten en feitelijk de belangrijkste stap om er samen uit te 
komen. 
De 1500 exemplaren van het programma, die werden uitgereikt voor 
de plechtigheid, bleken weer te weinig te zijn, zodat we schatten dat 
er tussen 1500 en 2000 mensen aanwezig waren. Namens het 
stadsdeel legde de heer E. Linthorst een krans. 
Het 4 mei comité verzorgde ook dit jaar de kranslegging namens het 
Wijkopbouworgaan Zuid-West bij het monument op de 
Amstelveenseweg bij het Vondelpark. 
 
2. Werkgroep Verkeer en vervoer 
In de zes vergaderingen van de werkgroep Verkeer en Vervoer is dit 
jaar regelmatig gesproken over de verkeerssituatie in de Van Tuyll 
van Serooskerkenbuurt. Het sluipverkeer, de verkeerscirculatie en 
de kruising Parnassusweg/Stadionkade waren daarbij de 
voornaamste knelpunten. Ook het Hoofddorpplein en de 
Heemstedestraat bleven onze aandacht vragen. 
Het openbaar vervoer neemt een belangrijke plaats in tijdens de 
vergaderingen.  
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De leden van de werkgroep bezoeken regelmatig bijeenkomsten die 
betrekking hebben op verkeer en vervoer in Oud Zuid. Ook in de 
wijkraad wordt er regelmatig aandacht aan besteed. 
Ook dit jaar werd weer meegepraat over de invulling van de Matrix 
Wegen van het stadsdeel. 
De veiligheid van voetgangers en fietsers blijft voor de werkgroep 
het belangrijkste aandachtspunt. 
 
3. Stichting Boomschorshuisje 
In de loop van februari 2006 ontvangt Stichting Boomschorshuisje 
melding van de DonderbergGroep dat deze afstand van de gevel wil 
doen. Betrokkenen komen overeen hiermee te wachten tot het lot 
van de gevel meer zekerheid heeft. De eventuele verhuizing van de 
stadsdeelwerf Oud-Zuid speelt hierin een rol. 

 
Tijdens de commissievergadering ROW 
van 7 februari 2006 ziet de politiek 
herbouw niet zitten, tengevolge van het 
massale buurtverzet. Desondanks gelooft 
Adriana Korteweg in een goede afloop, 
blijkens haar als inspraak vertelde sprookje 
Deus ex Machina (zie website 
GroenLinks). 
De heer Egbert de Vries (PvdA) stelt dat er 
uiteindelijk toch een plan moet komen om 
de lege plek op te vullen waar nu nog het 
GG&GD-gebouw staat. Hij beveelt aan van 
begin af aan te bekijken of hier geen 

mogelijkheid is (de gevel van) het boomschorshuisje te 
hergebruiken. De fracties CDA, VVD, D66, GroenLinks, en 
Amsterdam Leeft! ondersteunen deze suggestie.  
Mevrouw Van Tets (D66), de heer Blaas (D66) en mevrouw Simon 
(CDA), die ook raadslid waren midden negentiger jaren, voelen in dit 
verband een specifieke verantwoordelijkheid. De belofte tot herbouw 
bestaat al een jaar of tien. Het wordt tijd dat de ereschuld ingelost 
wordt. Er blijft een morele plicht voor het stadsdeel bestaan om wat 
te doen met minstens de gevel van het boomschorshuisje. 
Omdat Stichting Boomschorshuisje beseft dat de tijd dringt, blijft zij 
in gesprek met Stadsdeel Oud-Zuid en wordt er naarstig naar een 
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oplossing gezocht om uiteindelijk de unieke gevel en liefst het hele 
huisje te herbouwen en een openbare functie te geven. 
 
4. Platform Groene Schinkeloevers 
Het Platform Groene Schinkeloevers werd op 10 juni 1998 opgericht 
met ondersteuning van het Wijkopbouworgaan Zuid-West en het 
Milieucentrum Amsterdam. Het bestaat uit vertegenwoordigers van 
bewoners- en belangengroepen en individuele leden. In het 
afgelopen jaar maakten de Algemene Belangenvereniging 
Schinkeleilanden (ABS), de Vereniging De Oeverlanden Blijven en 
de Buurtgroep Stadionplein en omgeving deel uit van het platform, 
nadat andere organisaties zich in het daaraan voorafgaande jaar 
hadden teruggetrokken. Het platform zette zich vanaf zijn oprichting 
in voor behoud en versterking van het groen op de beide oevers van 
de Schinkel, maar concentreerde zich de laatste jaren vooral op de 
Schinkeleilanden. Als gevolg van de plannen van Stadsdeel Oud-
Zuid voor dit gebied zijn in de afgelopen jaren 23 van de 50 
volkstuinen langs het spoor van de Museumtram verdwenen ten 
behoeve van een hier aan te leggen fietspad.  
 

 
 
Ook zijn hier ca. 1000 bomen gekapt ten behoeve van dit fietspad, 
voor de aanleg van een tennispark in het meest zuidelijke deel van 
het gebied en voor de aanleg van een kunstmatig parkje in het 
noordelijk deel van dit gebied. Van het oorspronkelijke ruige groen is 
niets meer over. Het typische stadsrandkarakter van dit gebied 
maakt in snel tempo plaats voor een parkje met grasveldjes, waar 
de bewoners van het Olympisch Kwartier hun honden kunnen 
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uitlaten en waar werknemers van de nabij gelegen bedrijven en 
kantoren hun lunchpauze kunnen doorbrengen. 
 
Het afgelopen jaar is het Platform Groene Schinkeloevers slechts 
twee maal bijeen gekomen, één maal om de AT5-documentaire 
over de Schinkeleilanden met John Jansen van Galen te bekijken 
en één maal voor een toelichting door Jos Maas op de stand van 
zaken met betrekking tot de kinderboerderij in het meest noordelijke 
deel van de Schinkeleilanden. Een kinderboerderij op deze plek was 
een oude wens van het platform. 
 
Een van de laatste elementen van het stadsrandkarakter, de uit 
1905 daterende jachthaven Olympia, dreigt opgeofferd te worden 
aan de op het Voetbaleiland aan te leggen inloopbaan. Zonder een 
dergelijke inloopbaan kan het nabij gelegen Olympisch Stadion zijn 
A-status niet behouden. Aanvankelijk had het stadsdeel nagelaten 
deze jachthaven op te nemen in het bestemmingsplan voor de 
Schinkeleilanden. Op grond van een uitspraak van de Raad van 
State werd het stadsdeel alsnog verplicht om dit verzuim te 
herstellen. Na jaren van moeizame onderhandelingen leek het 
afgelopen jaar een voor beide partijen aanvaardbaar compromis in 
zicht te komen: een terp met gras er op, waarin ’s winters de boten 
opgeslagen en gerepareerd zouden kunnen worden. Daarmee zou 
de ietwat rommelig ogende jachthaven behouden kunnen blijven 
zonder dat de liefhebbers van een keurig parkje zich daaraan 
zouden storen. Maar het stadsdeel brak de onderhandelingen af 
omdat een in de loop van 2007 te nemen besluit over de inloopbaan 
te weinig ruimte laat voor bovengenoemd compromis. Voor Joop 
Takkenberg, de 76-jarige eigenaar van de jachthaven, was daarmee 
de hoop op een wat rustiger oudedag vervlogen. Op 22 december 
raakte hij te water en de volgende dag overleed hij. Daarmee 
verloren de ABS en het Platform Groene Schinkeloevers een trouw 
en toegewijd lid. Op 30 december werd hij gecremeerd.  
 
In de loop van 2007 zal het door het stadsdeel gewenste park 
geleidelijk aan gestalte krijgen, evenals het fietspad langs het spoor 
van de Museumtram. Het Platform Groene Schinkeloevers zal er 
daarbij nauwlettend op toezien dat het stadsdeel zijn belofte 
waarmaakt en meer bomen in dit gebied herplant dan het er gekapt 
heeft. Ook zal het platform de initiatiefnemers van de kinderboerderij 
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blijven steunen bij het realiseren van hun ontwerp, dat naar het 
oordeel van het platform een veel aantrekkelijker aanwinst voor dit 
gebied zal zijn dan het ontwerp van het stadsdeel. Over de aanleg 
van de inloopbaan moet de stadsdeelraad nog een besluit nemen. 
Dat wordt een wel heel pijnlijk besluit. 
 
5. Algemene Belangenvereniging de Schinkeleilanden 
Het jaar 2006 kenmerkte zich vooral door het volgen van de 
uitvoeringsplannen op de Schinkeleilanden die eind 2005 zijn 
gestart.  
 
Inloopbaan 
De plotselinge invoering van de inloopbaan, opgedrongen door de 
centrale stad op het Voetbaleiland, en de gevolgen hiervan heeft 
veel aandacht en tijd gevergd van onze vereniging. Helaas zal in de 
zomer van 2007 met de aanleg van de inloopbaan worden 
begonnen en dit zal o.a. weer ten koste gaan van ongeveer 80 
berken en andere bomen. Volgens ons hadden deze prachtige en 
gezonde bomen juist kunnen worden gebruikt voor het snelle herstel 
op de nu totaal lege Schinkeleilanden.  
Tevens hebben wij gevraagd naar een mogelijkheid om de 
inloopbaan in de winter als natuurschaatsbaan te kunnen gebruiken. 
Een groot aantal raadsleden vond dit geen slecht idee. Gelukkig 
blijft de pas vernieuwde kinderspeelplaats bestaan. 
 
Reconstructie Jachthavenweg 
Verder stond de reconstructie van de Jachthavenweg in 2006 op de 
planning. Dit baarde ons grote zorgen omdat deze reconstructie 
weer onnodige bomenkap zou opleveren. Gelukkig voor de 
bewoners is deze vernieling van flora en fauna aan de 
Jachthavenweg mede door onze inbreng in samenwerking met het 
Platform Groene Schinkeloevers en de wijkraad afgeblazen. 
 
Woonboten 
Ook de wildgroei van m.n. te grote woonboten, de exploitatie van 
een hotelboot en woonboten die niet voldoen aan de regels van het 
woonbotenbeleid van het stadsdeel - geldig tot 2008 - kostte ons 
actie, tijd en aandacht. Tijdens een in mei gehouden hoorzitting 
hebben wij hierover onze zorg uitgesproken; hierna hebben wij niets 
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meer van het stadsdeel gehoord. Ook de grote uitstroom van vaste 
woonbootbewoners baart ons grote zorgen. 
 
Parkeerprobleem IJsbaanpad en Jachthavenweg 
Op de diverse inspreekavonden van Amsterdam Oud-Zuid hebben 
wij wederom aandacht voor het toenemende parkeerprobleem 
tijdens de diverse evenementen gevraagd. De vorige raad en ook 
de huidige raad zijn niet van plan om voor dit probleem een 
oplossing te zoeken.  
 
Kinderboerderij 
Ook hebben wij veel aandacht besteed aan een eventueel te 
bouwen kinderboerderij op het schiereiland. Ook dit hebben we 
gedaan in zeer goede samenwerking met het Platform Groene 
Schinkeloevers. 
Dit gebied baart ons grote zorgen voor de toekomst, mede omdat 
het ons duidelijk werd dat het stadsdeel geen zin heeft om zijn eigen 
plan voor een kinderboerderij uit te voeren. Dit tot grote 
teleurstelling van de ABS.  
 
Baggeren aan het IJsbaanpad 
Begin van het jaar hebben wij een gesprek met de toenmalige 
wethouder J. Blaas gehad. Dit naar aanleiding van o.a. het 
parkeerprobleem bij de tijdelijke ligplaatsen achter het Olympisch 
Stadion. Wij hebben hem toen ongeveer 50 protesthandtekeningen 
aangeboden en gevraagd of er zes tijdelijke parkeerplaatsen 
konden worden aangelegd mede omdat er onduidelijkheden waren 
en er op niet afgesproken plaatsen bekeuringen werden 
uitgeschreven. Extra parkeerplaatsen zou door de heer Blaas 
bekeken worden, en de mensen die een bekeuring hadden 
gekregen adviseerde hij om in beroep te gaan.  
Ook zou hij ons schriftelijk afmelden t.a.v de aanleg van 
parkeerplaatsen. Helaas hebben wij niets meer van de heer Blaas 
vernomen. Wel zijn een aantal bekeuringen van de mensen die in 
beroep zijn gegaan teruggedraaid. 
 
Het baggeren aan de Jachthavenweg heeft een enorme achterstand 
opgelopen door een incident met de baggerzuigmachine.  
Het verzoek van het Jaagpad om ook hier te baggeren is maar 
gedeeltelijk ingevuld.  
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Terug kijkend naar het gehele baggerproject moeten wij vaststellen 
dat het op velerlei zaken verbeterd kon worden maar het 
parkeerprobleem was de top blunder temeer omdat er genoeg 
tijdelijke parkeerplaatsen te creëren waren. 
 
Jachtwerf Olympia 
Dit onderwerp is in alle wijkraadvergaderingen wel even aan de orde 
geweest; de onduidelijkheid voor de eigenaar maar ook die voor de 
ligplaatshouders was een punt van zorg. Helaas is aan het einde 
van het jaar de eigenaar van de jachtwerf overleden.  
 
Voorzitter ABS Joop Takkenberg overleden 
Eind 2006 is Joop Takkenberg op zijn jachtwerf te water geraakt en 
enkele uren later overleden. Hij werd 76 jaar. De enorme inzet van 
Joop op allerlei gebieden heeft ons bijzonder geboeid. Joop was 
overal en altijd aanwezig en zorgde ervoor dat onze problemen en 
andere zaken altijd onder de aandacht werden gebracht. Hij sloeg 
geen wijkraad, platform, raads- of commissievergadering over.  
Zelfs was hij dit jaar nog beschikbaar voor een plaats op de 
verkiezingslijst van Amsterdam Anders/De Groenen en haalde ook 
zijn stemmen.  
Ook de gezelligheid op zijn werf was zeer bijzonder, hij was altijd 
gelukkig als er een aantal mensen met elkaar op de werf zaten te 
praten over het wel en wee van de wereld. Ook was Joop niet te 
beroerd om mensen in nood tijdelijk te helpen, ook al was dit niet 
zonder risico voor hem zelf.  
Natuurlijk had Joop een bijzonder handvat, maar wij zijn deze 
markante man veel dank verschuldigd vanwege zijn grote inbreng 
en kijk op het leven. Wij wensen Joop een behouden vaart toe.  
 
Samenwerking met het Platform Groene Schinkeloevers en de 
wijkraad 
Het aflopen jaar zijn wij, de ABS en het Platform, op de juiste 
momenten bij elkaar gekomen en ondanks de zware tegenvallers 
was er sprake van eendracht en solidariteit en was het bijzonder 
aangenaam om aan deze bijeenkomsten te mogen deelnemen.  
Met name Coen Tasman, David van Bezooijen, Guus Gase en 
Peter Janssen zijn wij zeer erkentelijk voor hun inbreng, steun, visie 
en hulp. Maar ook het advies van Milieu- en natuur-advocaat Anne 
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Jonkhoff, via de wijkraad geregeld, was voor de ABS een goede 
zaak. Wij zijn daarom de wijkraad ook dank verschuldigd.  
 
6. Bomenwerkgroep Zuid-West 
Bij problemen met bomen vragen bewoners regelmatig om hulp of 
advies van de bomenridders. Zij bellen naar het wijkcentrum met 
vragen als: Wat moet ik doen bij dreigende kap van een geliefde 
boom? Hoe kan ik een mooie binnentuin veiligstellen? Hoe kan ik 
bomen of zelfs een hele tuin tot monument laten verklaren? Welke 
nieuwe bomen kan je kiezen om zieke bomen in de straat te 
vervangen? Lopen bepaalde bomen gevaar om om te waaien? 
 
De bomenridders van de Bomenwerkgroep Zuid-West helpen 
kapvergunningen aan te vechten, soms in samenwerking met de 
Wijkcentra Vondelpark/Concertgebouwbuurt en Ceintuur, zoals bij 
de dreigende kap van monumentale bomen in de tuin van het 
Rijksmuseum. 
Geslaagd is onze actie om twee grote zomereiken - achter het 
Olympisch Stadion - op de monumentale bomenlijst geplaatst te 
krijgen. 
De statuten van het wijkopbouworgaan zijn inmiddels zodanig 
uitgebreid dat de bomenridders meer kans maken om bij het 
indienen van bezwaarschriften als belanghebbend te worden 
aangemerkt. Bovendien staat ook Milieudefensie achter ons omdat 
de Natuur- en Milieugroep, waar de bomenridders onderdeel van 
zijn, als lokale werkgroep bij Milieudefensie is aangemeld. 
 
7. Buurtgroep Stadionplein en omgeving 
De Buurtgroep Stadionplein en omgeving werd in 1978 opgericht als 
bewonersgroep, die zich in wilde zetten voor meer leefbaarheid in 
de Stadionbuurt met als eerste actiedoelen: herinrichting van het 
ook toen al jaren verwaarloosde Stadionplein en het realiseren van 
een markt op dit plein. Daartoe werden aanvankelijk door de 
buurtgroep, in nauwe samenwerking met het Wijkopbouworgaan 
Zuid-West en het toenmalige Buurthuis Zuid, jaarlijks 
Stadionpleinfestivals georganiseerd. De Stadionpleinmarkt werd in 
mei 1984 geopend. Sindsdien bleef de buurtgroep zich inzetten voor 
herinrichting van het Stadionplein als plein voor alledaags gebruik 
en buurtoverstijgende evenementen en als entree tot het Plan-Zuid 
van Berlage. Ook zette de buurtgroep zich van begin af aan in voor 
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woningbouw op het Olympisch Stadionterrein. De buurtgroep 
bestaat uit een in de loop der jaren wisselend aantal bewoners en 
enkele participerende architecten.  
 
Het Plan van Eisen als compromis 
Nadat op 21 december 2005 door de Stadsdeelraad Oud-Zuid een 
Plan Van Eisen was vastgesteld, stond het jaar 2006 in het teken 
van de opdrachtformulering voor het ontwikkelen van een visie op 
het Stadionplein en de keuze van een ontwerper hiervoor. Het 
bovengenoemde Plan van Eisen was een verre van bevredigend 
compromis tussen hoogbouw en laagbouw, maar het was het 
moeizaam bereikte resultaat van vele jaren overleg, inspraak en 
politiek debat. Het kwam neer op bebouwing van een deel van het 
Stadionplein ten noorden van de Van Tuyll van Serooskerkenweg 
tot vijf bouwlagen (15 meter), waarvan de helft aan de westkant 
verhoogd mocht worden tot acht bouwlagen (24 meter), met 75 
woningen voor ouderen, waarvan 40% sociale woningen. De 
mogelijkheid van een hotel (een wens van de VVD) werd geschrapt 
uit dit Plan van Eisen, onder het plein zou een parkeergarage voor 
bewoners en bezoekers en een supermarkt komen; de rest van het 
plein zou worden ingericht als een fraai, groen plein voor zowel de 
buurt als de stad. De buurtgroep, en met haar ook veel bewoners, 
had zich in de daaraan voorafgaande inspraak sterk gemaakt voor 
een veel bescheidener vorm van bebouwing in de vorm van een 
klein paviljoen langs de noordrand van het plein, maar vond 
desondanks dat voorlopig moest worden vastgehouden aan dit 
compromis als uitgangspunt voor de te ontwikkelen visie. 
 
De opdracht en de visie van Floris Alkemade 
Er werd een begeleidingsteam van deskundigen geformeerd voor 
de opdrachtformulering, het zoeken van ontwerpers, het kiezen van 
één daarvan en het uitbrengen van een advies aan het Dagelijks 
Bestuur (DB) van Oud-Zuid. Reeds tijdens zijn eerste bijeenkomst 
op 5 april 2006 koos dit begeleidingsteam er voor om bij de 
opdrachtformulering uit te gaan van een ruimer kader dan waarin 
het Plan van Eisen voorzag. Op dat moment waren de 
deelraadsverkiezingen van 7 maart al achter de rug, maar het 
nieuwe DB werd pas op 12 april gekozen. De nieuwe 
portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Egbert de Vries (PvdA), 
greep niet in en steunde het begeleidingsteam juist in zijn streven 
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om in de opdrachtformulering meer ruimte te laten voor de te 
benaderen ontwerpers. Het DB nam ook het advies van het 
begeleidingsteam over om uit de drie benaderde ontwerpers 
architect Floris Alkemade van Bureau O.M.A. te kiezen en hem te 
vragen om zijn visie in overleg met bewoners en andere 
betrokkenen verder uit te werken tot een schetsontwerp. 
De ideeën van Floris Alkemade weken echter op belangrijke punten 
zo sterk af van het Plan van Eisen, dat hierover grote onrust 
ontstond in de buurt.  
 

Hij stelde namelijk 
voor om het 
Stadionplein zowel 
aan de noord- als 
aan de zuidkant te 
bebouwen met 
verdubbeling van 
het bouwvolume, 
aan de zuidkant een 
hoteltoren van 54 
meter neer te 
zetten, het plein in 
het midden door 

middel van een poortgebouw af te schermen van de 
Amstelveenseweg en dus ook van het Olympisch Stadionterrein, het 
resterende kwart van het Stadionplein te vergroten door het stuk 
van Tuyll van Serooskerkenweg met een goed functionerend 
speelplaatsje in te lijven en op de plek van het speelplaatsje een 
Rietveld-paviljoen neer te zetten. Portefeuillehouder Egbert de Vries 
juichte dit idee om het Stadionplein een kwartslag te draaien toe als 
zijnde een geniale vondst. 

Foto: Coen Tasman. 

 
Onrust en kritiek 
Nog niets vermoedend nodigde de buurtgroep de nieuwe 
portefeuillehouder uit voor een kennismakingsgesprek, dat op 4 juli 
plaats vond. Tijdens de zomermaanden werden de geruchten over 
de keuze van het DB voor een sterk van het Plan van Eisen 
afwijkende visie evenwel steeds luider. Deze geruchten werden 
bevestigd tijdens een bijeenkomst van een klankbordgroep van 
enkele bewoners op 14 september, waarbij portefeuillehouder De 
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Vries hen inlichtte over de visie van Floris Alkemade. Ondanks 
verzoeken daartoe, weigerde hij de visies van de twee andere 
ontwerpers aan de openbaarheid prijs te geven. De buurt moest het 
maar doen met de keuze van het DB. 
Niet alleen de buurt, maar ook de oppositiepartijen in de deelraad 
reageerden met heftige kritiek. Amsterdam Anders/De Groenen en 
de Vereniging Oud-Zuid zagen hierin aanleiding om tijdens de 
deelraadsvergadering van 27 september een interpellatiedebat over 
het Stadionplein te houden. Zij kregen hierbij zelfs steun van de 
VVD en op verzoek van deze drie partijen werd er op 11 oktober 
bovendien een extra deelraadsvergadering aan gewijd.  
De buurtgroep en veel buurtbewoners gaven blijk van hun 
verbijstering over deze visie, die zo sterk afweek van wat er in 
december 2005 besloten was, door in te spreken tijdens commissie- 
en deelraadsvergaderingen, met spandoeken en het ophalen van 
handtekeningen tijdens de Streekmarkt op het Stadionplein op 23 
september, tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep op 24 
oktober en tijdens de “dialoog”-avond in het Frans Ottenstadion op 
1 november, waar Floris Alkemade nogmaals zijn ideeën voor het 
Stadionplein toelichtte.  
 

Dialoogavond op 1 november 2006. Foto: Coen Tasman. 
 
De circa 120 bewoners die op deze avond aanwezig waren, lieten in 
overgrote meerderheid blijken dat ze niet gediend waren van zoveel 
en zo hoge bebouwing en van aantasting van het speelplaatsje en 
stuurden Floris Alkemade naar huis met de opdracht om de door de 
buurt aangedragen suggesties voor invulling van het Stadionplein 
nader uit te werken in verschillende varianten. Tijdens deze 
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bijeenkomst verspreidde de buurtgroep een notitie met suggesties 
voor oplossingen binnen het kader van het Plan van Eisen. 
 
Wet Openbaarheid Bestuur 
De Buurtgroep ondervond veel steun van andere buurtbewoners, 
die door middel van huis-aan-huis verspreide informatie en door 
middel van e-mail regelmatig op de hoogte werden gehouden van 
de ontwikkelingen en van de reactie daarop van de buurtgroep. Eén 
van deze bewoners had, met een beroep op de Wet Openbaarheid 
Bestuur, alle stukken met betrekking tot de opdrachtformulering en 
de keuze van de drie ontwerpers opgevraagd bij het stadsdeel. 
Daaronder bevonden zich ook de op schrift gezette visies van de 
twee afgewezen ontwerpers. Tijdens de Wijkraadsvergadering van 
27 november overhandigde hij de buurtgroep een dossier met 
kopieën van deze stukken. Deze nu in de openbaarheid gebrachte 
stukken vormden voor GroenLinks en Amsterdam Anders/De 
Groenen aanleiding om tijdens de deelraadsvergadering van 
20 december vragen te stellen over de reactie van het DB op de 
wens van het Begeleidingsteam om bij de opdracht aan de 
ontwerpers af te wijken van het op 21 december 2005 vastgestelde 
Plan van Eisen. Dit krijgt nog een vervolg in de vorm van schriftelijke 
vragen. 
 
Overige contacten 
Het afgelopen jaar heeft de Buurtgroep Stadionplein en omgeving 
negen maal vergaderd in het wijkcentrum en leverde, net als in 
voorgaande jaren, een vertegenwoordiger in de Wijkraad en een 
bestuurslid van de Wijkraad. Tijdens de wijkraadsvergadering van 
27 november hield de buurtgroep een presentatie van de stand van 
zaken met betrekking tot het Stadionplein. 
Evenals voorgaande jaren kwam de buurtgroep ook in 2006 weer 
verschillende malen in de publiciteit door artikelen in De Echo, het 
Amsterdam Stadsblad en Het Parool. Ook werd op 3 maart 
deelgenomen aan een symposium “Olympisch Gebied gaat voor 
Goud” en op 29 mei aan een “story telling”-bijeenkomst in het 
Olympisch Stadion. Hieruit is de zogenaamde “Olympische Coalitie” 
van bij het Olympisch Gebied betrokken instellingen ontstaan, 
waarvan de buurtgroep overigens geen deel uitmaakt. 
 
Perspectief 2007 en daarna 

 26



Voor begin februari en begin maart 2007 staan weer twee 
buurtbijeenkomsten met architect Floris Alkemade gepland, 
waaraan ook weer twee bijeenkomsten van de klankbordgroep van 
bewoners en winkeliers vooraf zullen gaan. De buurtgroep zal 
daarbij letten op de mate waarin de door de buurt aangedragen 
suggesties verwerkt zijn in verschillende varianten. Ook zal de 
buurtgroep van zich laten horen tijdens een door Amsterdam 
Anders/De Groenen en de VVD in januari 2007 te organiseren 
bijeenkomst voor bewoners en andere betrokkenen, waarbij de twee 
afgewezen ontwerpers in de gelegenheid worden gesteld om hun 
visies op het Stadionplein toe te lichten. Eind maart 2007 dient het 
schetsontwerp gereed te zijn, waarna in de zomermaanden de 
inspraak hierover kan plaatsvinden. Als het aan het DB ligt, dan 
wordt door de Stadsdeelraad al in september 2007 een zogenaamd 
“investeringsbesluit” genomen. Nieuwe bestuurders houden van 
aanpakken in het besef dat je door moet pakken om in een 
bestuursperiode van vier jaar iets op je conto te kunnen schrijven. 
 
8. Bewonerscomité Vossiusbuurt 
De Vossiusbuurt ligt tussen de Boerenwetering, het Beatrixpark, het 
Zuidelijk Amstelkanaal en het Muzenplein en behoort zodoende bij 
Stadsdeel Oud-Zuid en is vernoemd naar het Vossiusgymnasium 
dat midden in de buurt ligt. Voor het stadsdeel vormt de buurt een 
onderdeel van de Diepenbrockbuurt. De buurt is echter door zijn 
ligging in een aantal opzichten zeer betrokken bij het beleid van 
Stadsdeel ZuiderAmstel. In dit geval gaat het meestal om twee 
zaken: de Zuidas en de parkeermaatregelen RAI. 
De invloed van de Zuidas is in de Vossiusbuurt dit jaar weer meer 
zichtbaar geworden. Bij een project van dergelijke kolossale 
omvang is het uitwaaierend effect zo groot dat het eigenlijk alle 
buurten binnen een straal van circa vijf kilometer beïnvloedt. De 
bereikbaarheid van de buurt wordt vooral aangetast doordat de af- 
en opritten van de A10 verstopt raken: je komt de buurt met de auto 
moeilijk uit. In 2006 is men ook begonnen met het Scheldeplein en 
de Europaboulevard op de schop te nemen t.b.v. de Noord-Zuid-lijn. 
Daarbij werden 382 oude platanen gesloopt!  
Door actie van de buurt is de overlast van Strand Zuid in de 
Boerenwetering aanzienlijk minder geworden. Een belangrijk aspect 
hierbij is dat de Dienst Binnenwater Beheer Amsterdam beter 
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toezicht houdt en kan houden nu hun botenbestand van twee naar 
vijf is uitgebreid. 
De overloop van auto’s uit de Rivierenbuurt is nog steeds zo groot 
dat de eigenlijke bewoners geregeld geen plaats kunnen vinden 
binnen de ruimte die conform de parkeervergunning is toegewezen. 
Door de Diepenbrockstraat (die onderdeel is van de stadsroute 
S109) wordt nog steeds zo hard gereden dat van tijd tot tijd in- en 
uit-parkerende auto’s van bewoners worden aangereden. 
De parkeermaatregelen tijdens RAI-hoogtijdagen door de 
organisatie van de RAI en stadsdeel ZuiderAmstel, als dragende en 
stuwende factoren, hebben nog steeds een gunstig effect voor de 
leefbaarheid in onze buurt. 
 
Eind 2006 is in de Apollohal een fittness-centre gekomen. Daar zijn 
we zeer blij mee. Zo neemt de tevredenheid van onze buurt over 
deze totale verandering uitsluitend toe! 
 
9. Werkgroep Ouderenhuisvesting 
Nu ouderen zoveel mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen is 
het belangrijk dat er meer aangepaste woningen komen, die ook 
nog betaalbaar blijven. Wij pleiten ervoor om veel seniorenwoningen 
in nieuwbouwprojecten onder te brengen. Veel oudere woningen 
zijn niet geschikt voor zorg aan huis. 
Afgelopen jaar is er door het stadsdeel een prijsvraag uitgeschreven 
waarin iedereen goede ideeën voor het aanpassen van bestaande 
woningen kon inzenden. "Door het raam naar binnen" van de 
woningcorporatie de Alliantie, heeft een prijs gewonnen en in de 
Van Ostadestraat is al een begin gemaakt met een verbouwing van 
twee benedenwoningen volgens dit principe. 
Ook de toewijzing van woningen is een probleem. Ouderen in Zuid 
wonen veelal in woningen van particulieren. Die doen niet mee als 
het gaat om de voorrangsregeling "van groot naar beter", dat wil 
zeggen als je een groot huis van een woningbouwvereniging inruilt 
voor een kleiner, krijg je voorrang bij toewijzing. We hebben ook 
geen stadsvernieuwingsprojecten meer. Ook deze mensen hebben 
voorrang. En Zuid is zeer gewild, terwijl er weinig aanbod is. 
Het een en ander is in het begin van 2006 besproken met 
wethouder E. Jaensch, die Wonen in zijn portefeuille had en na de 
verkiezingen in december met stadsdeelvoorzitter de heer De Vries 
en zijn ambtenaar de heer Lebbing. 
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In de tussentijd zijn er ook brieven naar de fracties gegaan over dit 
onderwerp. 
We willen bewerkstelligen dat de politiek ervan doordrongen is dat 
je maatregelen op tijd moet nemen en daarna de Wet op de 
Maatschappelijke Ondersteuning pas in werking kunt stellen. 
Ouderen in Zuid willen graag zoveel mogelijk in hun buurt blijven 
wonen, waar ook de kennissen zich bevinden, die als mantelzorgers 
in eerste instantie kunnen worden ingezet. 
Een aantrekkelijk aanbod voor ouderen zal ook een bijdrage leveren 
aan de dynamiek van de hele Amsterdamse woningmarkt. 
 
10.    Werkgroep Dialoog 
De werkgroep Dialoog vroeg de Wijkraad in 2006 een bedrag van 
ongeveer 400 euro te doneren voor het organiseren van een extra 
socratische gesprekstraining door J. Kessels. De Wijkraad was 
daartoe bereid.  
De argumentatie was vooral dat de dialoog goed functioneert als 
middel om verschillende bevolkingsgroepen in het stadsdeel met 
elkaar in contact te brengen. Om de dialoog optimaal gestalte te 
geven is het noodzakelijk dat veel deelnemers op de hoogte zijn van 
de Socratische techniek die gebruikt wordt. Dat doel is bereikt met 
de extra cursus, waaraan meer dan 25 mensen hebben 
deelgenomen.  
Dialoog wordt nu gehouden in het Koerdisch Centrum, de 
Marokkaanse Moskee De Vrede in de Legmeerstraat, de Turkse 
Selimye-moskee en het Surinaamse Café Mansro. Bovendien wordt 
aangesloten bij de Dag van de Dialoog die de gemeente 
organiseert. Vele buurtbewoners nemen met regelmaat deel, 
anderen komen zo nu en dan eens meepraten. Enkele wethouders 
en deelraadsleden grijpen de gelegenheid aan te horen wat er 
onder de burgers leeft in Oud-Zuid.  
 
Een kleine illustratie van een dialoogavond: In het Koerdisch 
Centrum zat ik na een heerlijke maaltijd aan een tafel met uitsluitend 
vrouwen, te praten over het thema Geluk. We waren al snel 
uitgekomen bij de kinderen en hoe blij je bent als het goed met hen 
gaat, en hoe gelukkig je je voelt als op zondagochtend aan het 
ontbijt blijkt dat het hele gezin weer veilig de week doorgekomen is 
en je het fijn vindt bij elkaar te zijn. Onderwijl hoorde ik naast mij aan 
een andere tafel praten over hetzelfde thema, waarbij ik eerwraak, 

 29



moord en andere ernstige zaken hoorde noemen. Na afloop vroeg ik 
de voorzitter van de Legrneer moskee hoe de dialoog was gegaan 
bij hem aan tafel. Of men intensief over de islam gesproken had en 
hij zaken had willen verduidelijken. "Nee", zei hij "ik heb gezegd dat 
het gaat om je eigen relatie met God; is die in orde dan heb je nooit 
problemen en ben je altijd gelukkig".  
Een mooi voorbeeld van het inzicht en de kennis die je in een 
dialoog in Oud-Zuid kunt opdoen.  
Inmiddels wordt er ook regelmatig een mogelijkheid geboden om de 
Socratische dialoog verder te oefenen en te verdiepen. Veelal is 
daar een deskundige bij aanwezig.  
Het programma voor 2007 toont aan dat de Dialoog een vast 
onderdeel is geworden van “Wij Amsterdammers”.  
 
11.    Wijkinitiatief Stadionkade 
In 2006 ontving het Wijkinitiatief Stadionkade subsidie van het 
stadsdeel én de Wijkraad Zuid-West. Daarom hieronder het verslag 
van onze activiteiten 2006.  
Doelstellingen van Wijkinitiatief Stadionkade zijn 
- het creëren van een schone groenstrook in de openbare ruimte 
- het bevorderen van sociale contacten van buurtbewoners 
- het bevorderen van contacten onder ouderen 
- het bevorderen van betrokkenheid van de bewoners 
- het vergroten van sociale controle 
- het stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheden t.o.v. 
deze omgeving.  
 
Samenstelling van de werkgroep 
Ons initiatief is tot stand gekomen naar aanleiding van het verzoek 
van vele buurtbewoners er voor te zorgen dat het grasveld aan de 
Stadionkade weer gebruikt zou kunnen worden door mensen. Die 
gelegenheid werd in juli 2005 door stadsdeel Oud-Zuid geboden in 
de vorm van een wijkinitiatief.  
Hierbij willen wij even de opmerking plaatsen dat wij geen 
werkgroep vormen, maar gewoon drie buurtbewoners zijn die een 
plan hebben ingediend. De initiatiefneemsters zijn Ingeborg Buijs, 
Anouk Potsdammer en Wil Klinkenberg.  
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Activiteiten in 2006 
Nadat het project is uitgevoerd werd op 10 juni 2006 het 
recreatieveldje feestelijk geopend. Hiervoor ontvingen wij een 
bijdrage van 300 euro van het wijkopbouworgaan Zuid-West. Deze 
bijdrage is gebruikt voor de feestelijke aankleding van de opening. 
Er werd "champagne"en "kinderchampagne" geschonken. Verder 
waren er hartige hapjes en sappen, die geleverd werden door de 
eigenaar/buurtbewoner van een cateringbedrijf aan de Stadionkade.  
 

 
Opening op 10 juni 2006. Foto: Wil Klinkenberg 
 
Verdere activiteiten 
Van het wijkopbouworgaan kregen wij zakjes wilde bloemenzaad en 
eco-bloembollen, die waren overgebleven van de streekmarkt.  
Deze bloembollen hebben wij in december gepoot, daarvan zien wij 
nu al de eerste sprietjes bovenkomen. Het is een verrassing wat wij 
er werkelijk van gaan zien in de lente. In het voorjaar zullen wij de 
wilde bloemen zaaien.  
Een jaarlijks doorlopende activiteit is het medebeheer. Dit komt neer 
op het schoonhouden van het veld, waarbij wekelijks de 
prullenbakken worden geleegd en zo'n tien buurtbewoners met 
bezems en vuilknijpers het zwerfafval opruimen.  
 
Wij houden een warm pleidooi voor deze kleinschalige 
wijkinitiatieven!!!  
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12. Drijvende (vogel-)eilanden Westlandgracht 
In de Westlandgracht ligt een aantal drijvende eilandjes die begroeid 
zijn met moerasplanten. Een aantal bewoners bekommert zich om 
de eilandjes en de vogels. Het Natuur- en milieuteam ondersteunt 
de groep.  
In januari 2006 zijn we, op initiatief van de opbouwwerker, 
begonnen met het opstellen van een enquête en we hebben die in 
de buurt van de Westlandgracht verspreid. De vragen waren 
voornamelijk gericht op het werven van vrijwilligers. Daar kwamen 
uiteindelijk vier nieuwe vrouwelijke vrijwilligers op af. Jammer 
genoeg geen mannen, want soms hebben we om de eilandjes weer 
aan elkaar te sjorren nog best een paar sterke handen nodig.  
Dat bleek al gauw het geval toen in februari tijdens een flinke 
voorjaarsstorm een van de eilandjes lossloeg en met behulp van 
een schipper moest worden opgehaald en weer vastgemaakt. Zelf 
hadden we toen trouwens nog geen bootje om dat te doen. Elke 
storm is een bedreiging voor de eilandjes die midden op de 
Westlandgracht liggen. De eilandjes zijn daardoor in de loop der 
jaren toch flink beschadigd geraakt en plantjes weggespoeld. 
Inmiddels was door het stadsdeel geld toegezegd voor enkele 
vervangende eilandjes. We konden daarom met de nieuwe 
vrijwilligers niet veel aan de eilandjes zelf doen. We besloten 
daarom in het voorjaar samen een vogelfeest te organiseren om 
opnieuw aandacht voor de eilandjes in de buurt te vragen.  
Ook gingen we 12 juni het water op, met een geleend bootje, om de 
rommel van de eilanden op te ruimen, waaronder plastic zakken, 
lege melkpakken en zelfs een pak kippenbouten!  
Zoals u wel zult weten zijn de eilanden oorspronkelijk bedoeld om 
het water te zuiveren en niet om vogels op te laten broeden. De 
vogels - futen, eenden, waterhoedjes, aalscholvers, nijlgansen etc. - 
kunnen op de Westlandgracht verder nergens terecht, terwijl het 
grote water een grote aantrekkingskracht op hen uitoefent. De 
kaden zijn te hoog en op het terrein van het voormalige 
Andreasziekenhuis wordt gebouwd. Vandaar dat wij geld vroegen 
om een paar extra vogeleilandjes in het water bij de andere eilanden 
aan te leggen. Inmiddels is dat in het najaar gebeurd. En nu voor 
het begin van het voorjaar van 2007 gaan we aan de slag om 
vogelhuisjes te timmeren om de vogels enige beschutting te bieden 
op het open water.  
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Begin van de zomer hebben we als werkgroep een vogelfeest 
georganiseerd om ook daar weer bekendheid aan te geven in de 
buurt. We verspreidden weer folders, deze keer ontworpen door een 
van de groepsleden, in de buurt. We zorgden zelf voor salades en 
chips etc. en kregen van het wijkopbouworgaan wat geld om 
frisdranken en versiering te kopen. Ook zetten we een collectebus 
neer, die, gezien de lage opkomst, niet meer dan 10 euro bevatte 
aan het eind van die prachtige zomerdag.  
Dat er niet veel mensen op af kwamen - maar een stuk of tien - 
kwam mede doordat er op 18 juni ook een belangrijke 
voetbalwedstrijd op de televisie was. Mensen die hadden toegezegd 
te zullen komen, kwamen uiteindelijk daarom niet. Ondanks dat was 
't een gezellig buurtfeestje.  
Een eilandje dat niet te zeer beschadigd was stond eind van de 
zomer toch nog in volle bloei. Eind van het jaar 2006 stond in het 
teken van het zoeken naar een geschikt bootje waar inmiddels geld 
voor was toegezegd door de wijkraad. Door persoonlijke 
omstandigheden waren we daar nog niet aan toegekomen. We 
hebben verschillende initiatieven genomen die geen van alle 
resultaat opleverde. Eindelijk op Marktplaats vonden we een 
geschikt bootje en een aardige eigenaar die ons het voor een 
schappelijke prijs wilde verkopen. Nu kunnen we het water opgaan 
wanneer we willen. Heel blij zijn we daarmee, dat is logisch.  
Wij willen nog wel even benadrukken dat al dit werk niet zo goed 
van de grond was gekomen zonder de inzet van onze 
opbouwwerker David van Bezooijen! 
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Wijkopbouworgaan Zuid-West 
 

Publieksservice 
 
1. Baliedienst 
Het gezicht van het wijkcentrum naar de buurt werd in 2006 
gevormd door een vast team van drie medewerkers, die met raad 
en daad proberen de buurtbewoners zo veel mogelijk ter wille te 
zijn. Dat varieert van de weg wijzen naar het Maatschappelijk Werk 
op het Van Tuyllplein, tot het uitlenen van de fietspomp of 
straatbezem, het verstrekken van de gratis huis-aan-huis-bladen die 
nog steeds heel slecht worden bezorgd, het contact leggen met de 
buurtregisseur en het stadsdeel, doorverwijzen naar andere 
instanties of spreekuren in de buurt en het ontvangen van onze 
vrijwilligers. 
Natuurlijk is het team nooit te beroerd om een oudere buurtbewoner 
te helpen met het schrijven van een brief of de aanvraag van een of 
ander pasje. Kortom, men weet ons te vinden!  
Hoogtepunten zijn de dagen rond activiteiten die door het 
wijkcentrum worden georganiseerd, met als topper de 
geveltuinendag. Het wijkcentrum verandert dan tijdelijk in een loods 
vol met kruiwagens, schoppen, kratten met planten, zakken met 
bollen, knippende en plakkende vrijwilligers en gestresste 
opbouwwerkers. Een gezellige chaos waarin de baliemedewerker 
van dienst fungeert als de spreekwoordelijke spin in het web. 
 
2. Informatie en advies 

Wijkkrant 
Volgens planning zijn er dit jaar zes wijkkranten van ieder zestien 
pagina’s uitgebracht. Veel ruimte was er voor projecten van het 
wijkcentrum en activiteiten van de diverse werkgroepen. De natuur- 
en milieuactiviteiten, zoals de geveltuinendagen, maar ook de 
streekmarkt, kregen veel aandacht.  
In de redactie zaten zeven vrijwilligers. Helaas heeft één redactielid 
afscheid moeten nemen, omdat ze in de stadsdeelraad was 
gekozen.  

 34



Het wijkopbouworgaan levert de ondersteuning voor de 
redactievergaderingen en verzorgt de lay-out. Eind 2006 zijn de 
eerste gesprekken gevoerd over een nieuwe vormgeving van de 
wijkkrant. 
 

Wijkgids 
Ook dit jaar kregen de bewoners van Oud-Zuid weer een nieuwe 
wijkgids, genaamd Wegwijzer, in de brievenbus. Ook dit jaar is er 
weer druk overlegd over welke informatie in de wijkgids moest 
worden opgenomen.  
In de redactie van de gids zijn het stadsdeel en de drie wijkcentra 
vertegenwoordigd.  Het redactionele werk voor de drie wijkcentra en 
afstemming met het stadsdeel is voor een groot deel in handen van 
Wijkopbouworgaan Zuid-West. 
In januari 2007 is de gids huis-aan-huis verspreid in Oud-Zuid. 
 

Website 
In 2006 heeft de website een belangrijkere plaats ingenomen bij de 
PR van activiteiten van het wijkopbouworgaan. Nieuw is een 
activiteitenladder, waarop veel van wat er gebeurt op het gebied van 
cultuur, muziek, kinderactiviteiten, lezingen en natuur in Zuid-West 
is opgenomen. 
Projecten die (tijdelijk) veel aandacht trekken, worden opgenomen in 
het menu, zodat het voor bezoekers gemakkelijk is om te zoeken. 
Hoeveel bezoekers de website trekt, wordt nog niet geregistreerd. 
 

Algemeen spreekuur (woonspreekuur) 
Het woonspreekuur maakt deel uit van het Wijksteunpunt Wonen 
Oud-Zuid. Huurders uit de Stadion- en Beethovenbuurt konden er 
op dinsdagavond terecht met al hun vragen op huur- en 
woongebied. 
Het in 2004 gestarte spreekuur kende een langzame start. In 2005 
leek het bezoekersaantal op de goede weg. Maar in 2006 bleef het 
aantal bezoekers ver achter bij de verwachtingen, dit ondanks de 
nodige publiciteit in de wijkkrant en huis-aan-huis verspreide folders.  
Het spreekuur werd verzorgd door vrijwilligers en werd begeleid 
door een medewerker van het wijkopbouworgaan. 

 35



 
Buurt/ 
soort probleem 

Van 
Tuyllbuurt 

Marathon-
buurt 

Overige 
buurten 

Totaal 

Onderhoud/renovatie 6 2  8 
2 Servicekosten/watergeld 2   

Splitsen   2 2 
Huurverhoging/verlaging  1 1 2 
Juridisch 5 1 1 7 
WOZ-waarde 3 6 4 13 
Overig 8 5 3 16 
Totaal 24 15 11 50 
 
 

Dienstverlening aan werkgroepen, 
vrijwilligers en bestuur 
 
1. Bewonersondersteuning en werkgroepen 

Werkgroep Verkeer en Vervoer 
De werkgroep Verkeer en Vervoer vergaderde in 2006 zes maal. 
Ook dit jaar is meegewerkt aan de Matrix Wegen van het stadsdeel. 
De verkeerscirculatie in de Van Tuyll van Serooskerkenbuurt nam 
een belangrijke plaats in op de vergaderingen. Samenwerking 
tussen de drie werkgroepen verkeer in Oud-Zuid begint 
langzamerhand van de grond te komen. 
 

Platform Groene Schinkeloevers  
Het opbouwwerk heeft voor het Platform Groene Schinkeloevers 
tweemaal, in februari en in november, de verslaglegging van de 
bijeenkomsten verzorgd. Verder is door het opbouwwerk enkele 
keren contact gelegd tussen leden van het platform en het bureau 
voor milieurechtshulp, en is met de leden overlegd over de strategie 
van het platform. 
 

Bomenwerkgroep Zuid-West 
Samen met Wijkcentrum Ceintuur en Wijkopbouwcentrum 
Vondelpark-Concertgebouwbuurt verzorgde het wijkcentrum dit jaar 
weer de opleiding voor beginnende en gevorderde Bomenridders. 
Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer 
bomenkeuze, kapvergunningen en herplant. Het wijkcentrum krijgt 
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steeds meer vragen over bomen en bomenkap van bewoners. Deze 
worden doorgegeven aan de Bomenridders. Verder heeft het 
opbouwwerk de Bomenridders geholpen bij het versturen van een 
mailing over een excursie naar Almere. Tenslotte heeft het 
opbouwwerk samen met een bomenridder, een straatbewoner en 
het stadsdeel een enquête gehouden over de vervanging van 
bomen in de Warmondstraat. 
 

 
“De Bomenridders van Amsterdam Zuid West willen 
graag méér bomenridders welkom heten om ons te 

helpen bij acties voor het behoud en de bescherming 
van onze zo onmisbare bomen! Samen met de 

Bomenridders van Concertgebouw/Vondelparkbuurt 
en De Pijp strijden we voor het behoud van de 
monumentale bomen bij het Rijksmuseum die, 

desondanks, dreigen te worden gekapt i.v.m. de 
werkzaamheden voor de verbouwing. 

Ons verzoek aan het stadsdeel om twee grote 
zomereiken achter het Olympisch Stadion op de lijst 

van Monumentale bomen te plaatsen, is 
gehonoreerd. Daarmee zijn deze bomen (in principe) 

beschermd tegen kap.” 
Diedje van Leeuwen 

 
 
 

Bewonersondersteuning ad hoc 
De Wijkraad kent de uren bewonersondersteuning toe. In overleg 
met het bestuur van de wijkraad is bovenstaande verdeling tot stand 
gekomen. Er zijn tevens uren beschikbaar voor ad hoc 
ondersteuning van werkgroepen. In overleg met de wijkraad zijn 
deze in 2006 besteed aan het onderhouden van contacten met 
allochtone organisaties: Koerdisch Centrum en Moskee De Vrede. 
In de beschikking voor de interculturele dialoog was hier geen 
ruimte voor. Beide organisaties hadden bestuurswisselingen en dat 
kostte extra inspanning van de opbouwwerker. Daarnaast zijn deze 
uren besteed aan het betrekken van de interculturele werkgroep bij 
de wijkraad. Tenslotte zijn er uren gebruikt voor extra activiteiten 
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streekmarkt, zoals het bezoeken van scholen en het organiseren 
van fietstochten voor de open boerderijendag. 
 

 
2. Wijkraad 
Het opbouwwerk heeft voor de Wijkraad Zuid-West de 
verslaglegging gedaan en de vergaderingen inhoudelijk 
ondersteund door overleg over thema's en strategie. Ook 
vergaderingen van het bestuur van de wijkraad werden 
ondersteund. Daarnaast is het overleg georganiseerd tussen het 
bestuur van het opbouwwerk en het bestuur van de wijkraad. 
Er waren zes vergaderingen van de wijkraad in 2006. 
 
 
3. Dodenherdenking Apollolaan 
Zoals ieder jaar werd de herdenking op de Apollolaan weer door 
een kleine 2000 mensen bezocht. Op één incident na, een mevrouw 
die struikelde over een snoer, verliep het zonder problemen. 
Spreker was de heer Henk van Os, oud-directeur van het 
Rijksmuseum. Zijn toespraak is na te lezen op de website van het 
wijkopbouworgaan, www.woozw.nl. 
 
 
Wijkgericht werken/bewonersondersteuning
 
1. Buurtoverleggen en medebeheer 

Legmeerplein 
In oktober 2005 is het Legmeerplein grondig ‘op de schop gegaan’. 
Voor de opbouw en herinrichting van het plein was echter 
onvoldoende zorggedragen, zowel van de kant van het opbouwwerk 
als van de kant van het stadsdeel. Bij bewoners ontbrak het 
vervolgens aan motivatie en inzet. De afdeling Natuur- en milieu 
heeft hier, met steun van de afdeling Wijkgericht Werken, een 
intensieve ondersteuning moeten leveren. 
 

Theophile de Bockstrook 
Het was in eerste instantie de bedoeling om in de Theophile de 
Bockstrook in het najaar van 2006 een buurtoverleg te organiseren, 
maar na overleg met betrokkenen is besloten om dit op een later 
tijdstip te doen. De planvorming rond de strook heeft aan het eind 
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van het jaar een nieuwe impuls gekregen, er is een informatieavond 
georganiseerd door het stadsdeel.  
Door het opbouwwerk wordt gewacht totdat de planvorming, 
halverwege 2007, is afgerond. Dan zal in een rustiger sfeer een 
buurtoverleg kunnen worden opgezet. 
 

Buurtoverleg Olympisch Kwartier 
Het Olympisch Kwartier nadert zijn voltooiing; er zijn inmiddels zo’n 
400 woningen bewoond. Voor veel betrokkenen bij het wijkgericht 
werken, is het een gebied waarvan men weinig weet. Daarom 
organiseerde Wijkopbouworgaan Zuid-West op 23 november een 
buurtoverleg. Het doel ervan was enerzijds kennis maken met de 
bewoners en hun mening over een aantal zaken te weten komen. 
Anderzijds wilde het stadsdeel en wij zich aan de bewoners 
voorstellen en hen betrekken bij (toekomstige) ontwikkelingen. 
 

 
 
De bijeenkomst kende een zeer geringe opkomst. De belangrijkste 
reden daarvoor was waarschijnlijk dat de tevredenheid onder de 
bewoners zeer hoog is. Dat hebben gesprekken met mensen die 
beroepsmatig in het gebied werken bevestigd. 
Het verder ontwikkelen van een buurtoverleg lijkt nu niet zinvol. Wel 
zullen de bewoners van het Olympisch Kwartier nadrukkelijk worden 
betrokken bij de planontwikkeling voor het Stadionplein. 
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 Olympische coalitie 
Het Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid heeft eind 2006 een groot 
aantal organisaties die ‘iets’ te maken hebben met ‘het Olympisch 
gebied’ bijeengebracht. Tot die organisaties behoren onder meer: 
de stichting Olympisch Stadion, de VU, de Rietveldacademie, BPF 
Bouwinvest en ING. Het stadsdeel, de Dienst Ruimtelijke Ordening, 
Van Dooren Advies en het wijkcentrum nemen eveneens deel. 
Doelen van de coalitie zijn onder meer: 

 binding tussen bewoners, overheid, bedrijven en instellingen 
vergroten; 

 samenhang Olympisch Gebied (stadion, Stadionplein, 
stadionterrein en schinkeleilanden) versterken, in relatie tot de rest 
van Amsterdam waaronder de Zuidas. 
 
Na een drietal plenaire bijeenkomsten is er een ‘kernploeg’ 
geformeerd. Die zal begin 2007 een bedrijfsplan opstellen en 
middelen trachten te vinden dat te realiseren. 
De specifieke rol die Wijkopbouworgaan Zuid-West in de coalitie en 
kernploeg heeft, is het adviseren en helpen bij het vormgeven van 
communicatie met en participatie van bewoners. 
 
 
2. Wijkoverleggen  
 Wijkoverleg Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt 
In het begin van het jaar is samen met de wijkcoördinator Corinne 
Sieger een wijkoverleg georganiseerd voor organisaties die actief 
zijn in de Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt. Hierbij waren zeer veel 
professionals aanwezig. Communicatie, netwerken en informatie 
waren belangrijke onderwerpen. Ook de invoering van de WMO 
bleek een punt waarover de aanwezigen graag informatie wilden 
ontvangen. Door de reorganisatie binnen het stadsdeel, en het 
vertrek van de wijkcoördinator, is er geen vervolg gekomen op dit 
overleg. 
 
 Stadionbuurt 
Er zijn twee wijkoverleggen in de Stadionbuurt 2006 geweest: in 
april en november. Het wijkopbouwwerk was daarbij aanwezig. 
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3. Schouwen 
 Toegankelijkheid 
Als vervolg op een bewonersbijeenkomst in 2005 over 
toegankelijkheid van de openbare ruimte in de Hoofddorpplein- en 
Schinkelbuurt is in juni een tweede bijeenkomst georganiseerd. Dit 
is samen met de wijkcoördinator gedaan. Na het eerste overleg in 
2005 bleken er al een aantal zaken goed te lopen. Opnieuw is er, 
samen met een bewoonster een fotoreportage gemaakt over de 
‘struikelblokken’ voor minder-validen. Een aantal knelpunten zijn 
inmiddels verholpen. 
 
 
4. Overig 

Achillesfestival 

 

De harde kern van het 
Achillesfestival stond in januari te 
trappelen om alweer het derde 
festival op het Van Tuyllplein te 
organiseren. Buurtwinkeliers en 
het Olympisch Stadion werden 
door het team benaderd om het 
festival mede te sponseren. Op 
het terras van café Kim zaten 
bezoekers broederlijk naast 
elkaar om de 5000 flyers te 
nieten. Hoogtepunt op het 
festival, dat op zaterdag 15 juli 
werd gehouden, was het 
optreden van Achilles in 
hoogsteigen persoon, wat leidde 
tot menig leuk fotomoment. Zo’n 
300 buurtbewoners hebben 
genoten van de optredens. 

“Achilles”’ met een buurtbewoner. 
Foto: Rob Evers.

 
 

Excursie Burgerlijke Stand 
In samenwerking met wijkcoördinator Stephany van Veen zijn er 
vanuit taalgroepen van buurthuis Cascade achttien, niet-
Nederlandstalige vrouwen door de afdeling Burgerlijke Stand van 
het stadsdeel ontvangen in de vergaderzaal van het 

 41



stadsdeelkantoor aan de Koninginneweg. Wethouder Lieke 
Thesingh en haar ambtenaren gingen in op vragen vanuit de groep 
over alle officiële zaken die zich in een mensenleven kunnen 
afspelen; van geboorteaangifte tot overlijdensakten. Na afloop 
gingen alle dames, voorzien van een leuke informatiemap over alles 
wat met de burgerlijke stand te maken heeft, huiswaarts. 
 

Natuur en milieu 
 

1. Platform Milieu/Lokale Agenda 21 
Denk mondiaal, handel lokaal, oftewel verbeter de wereld en begin 
in je buurt. Dat is het motto van het Platform Milieu. In dit platform 

werken bewoners, ambtenaren, politici, 
en medewerkers van de wijkcentra 
samen aan het verwerkelijken van dit 
ideaal. De streekmarkt, Ecokids en 
aandacht voor luchtverontreiniging zijn 
voorbeelden hoe leden van het platform 
zich inzetten voor duurzame ontwikkeling. 
In de werkgroepen worden deze ideeën 

uitgevoerd. In 2006 kwamen we zeven keer bij elkaar. Er is 
gesproken over Water (met Florrie de Pater), de Ecokids, de 
Streekmarkt, fietsen in de stad versus luchtvervuiling en de 
toekomst van het platform. 
 

 
“De vrijwilligers van het Platform Milieu/Lokale Agenda21 
willen zich inzetten voor een beter milieu, om te beginnen 

in ons eigen stadsdeel. Na een leerzame 
informatieavond over klimaatverandering door Florrie de 

Pater, hebben we ervoor gekozen om iets te doen ter 
verbetering van onder meer de luchtkwaliteit.  

Voor een gezond en gelukkig bestaan is een goed milieu 
van het grootste belang!”  

Diedje van Leeuwen 
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2 Werkgroep Natuur- en Milieu en Milieuspecial 
 Werkgroep Natuur- en Milieu 
De Natuur- en Milieugroep fungeert als de ruggengraat van het 
natuur- en milieuwerk. Er zijn ongeveer 25 vrijwilligers die helpen bij 
acties. Op de vergaderingen komen gemiddeld 15 mensen. De 
jaarlijkse excursie ging 
naar de Duinboeren in 
Brabant: Sprankenhof en 
de Cottagetuin. Hier 
konden we ideeën 
opdoen voor onze 
streekmarkt bij de 
vlierbessenwijngaard 
Sprankenhof en ideeën 
voor onze groenprojecten 
in de cottagetuin.  
De werkgroep organiseert 
themabijeenkomsten met 
interessante sprekers en is actief op de geveltuinendag (derde 
zaterdag van april) en de streekmarkt (derde zaterdag van 
september). Bijeenkomsten in 2006 gingen onder meer over de 
schinkeleilanden, landbouw, geveltuinen, de streekmarkt, 
waterontharding en bewonersgroen (met Vincent Vulto). 

 
Natuur-en Milieugroep aan het werk bij de 
voorbereidingen voor de streekmarkt.

 
Milieuspecial 

In februari verscheen de Natuur- en Milieuspecial Oud Zuid. Deze 
werd huis-aan-huis verspreid in het hele 
stadsdeel. In 2006 was er in de special 
bijzondere aandacht voor medebeheer en 
voor de deelraadsverkiezingen. 
 

 
 

3 Geveltuinen 
Geveltuinendag 

Op 23 april vond op twee plaatsen in het 
werkgebied een geveltuinenactie plaats, 
waarbij inheemse vaste planten, klimplanten 
en kruiden werden verkocht. Ook konden 
buurtbewoners advies krijgen, aarde 
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ophalen en zand brengen en hulp krijgen bij het aanleggen van hun 
nieuwe geveltuin. In totaal zijn 45 nieuwe geveltuinen aangelegd. 
 

 
Vrijwilligers adviseren klanten over de planten. 
 

Geveltuin Najaarsactiedag 
De geveltuinen-najaarsactiedag is gecombineerd met de 
streekmarkt uitgevoerd. Er waren nog nooit zoveel bollen verkocht! 
 

 
Bob Reijders en Ruth Itturriagha brengen de eco-bollen  
van Hoeve Vertrouwen aan de man/vrouw. 
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Onderhoud geveltuinen 

Vrijwilligers van het wijkcentrum hebben dit jaar in alle buurten van 
het stadsdeel, met uitzondering van de Marathonbuurt en de 
Apollobuurt, de geveltuinen geschouwd. Mensen bij wie de geveltuin 
extra aandacht nodig had, zijn persoonlijk geadviseerd of kregen 
een briefje in de bus. De resultaten werden verwerkt in een rapport 
en de buurtbeheerders ontvingen een lijst van langdurig 
verwaarloosde tuinen met het advies deze te verwijderen. 
In totaal werden er 1667 geveltuinen geschouwd, slechts 128 
daarvan bleken verwaarloosd of niet onderhouden. Meer dan 1100 
geveltuinen bleken er goed bij te staan.  
 

 
“Ik vind het belangrijk dat burgers zorg dragen en  

aandacht hebben voor het groen (in de publieke ruimte).” 
Maria Verkleij 

 
 
 

Geveltuin- en snoeicursus 
Op 14 oktober is een gecombineerde cursus snoeien en geveltuinen 
gehouden. 
 
4 Duurzaamheidsprojecten 
 Kleurrijk Duurzaam 
De activiteiten binnen Kleurrijk Duurzaam zijn een voortzetting van 
het project dat in 2004-2005 is uitgevoerd en door VROM werd 
gesubsidieerd. Tijdens bijeenkomsten worden allochtonen 
gemotiveerd om meer betrokken te raken bij het natuur- en 
milieuwerk van het wijkcentrum. De focus lag op diverse 
vrouwengroepen, vooral vanwege de link tussen huishouden, 
gezondheid en milieu. In november hebben is de wereldmaaltijd 
georganiseerd. De vrijwilliger Banguin heeft hiervan een uitgebreid 
verslag gemaakt. 
In april werd een kookles gegeven met voorlichting over voeding. In 
juni was er een excursie Eten uit de natuur en Kleine Aarde. In 
november werd een workshop Cosmetica gegeven, was er 
voorlichting over oneerlijke voedselverdeling, en was er een Turkse 
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moedergroep, er vond een dialooggesprek plaats over oneerlijke 
voedselverdeling en er was een wereldmaaltijd. 
 

 
Ulfiye en Umahana in actie op de streekmarkt 
 

 
Wereldmaaltijd 
 
 Ecoteams 
In 2006 is een doorstart gemaakt met het ecoteam-project. Het doel 
van het project was om ecocoaches op te leiden met een training 
over milieuvriendelijk huishouden. In het eerste kwartaal is er een 
goed bezochte informatiebijeenkomst georganiseerd en in april ging 
een groep van tien mensen van start met de training. Na de 
inhoudelijke trainingen volgden zij tevens een gehele dag waarin zij 
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leerden hoe zij zelf groepen konden begeleiden. Het doel van het 
project was dat de opgeleide coaches zelf nieuwe groepen zouden 
opstarten en trainen. Op deze manier kan de kennis over 
milieuvriendelijk huishouden worden 
doorgegeven. 

 

Na de zomer waren vijf mensen 
opgeleid tot ecocoach. Voor deze 
groep is een excursie naar milieu-
educatiecentrum De Kleine Aarde 
georganiseerd. De groep zou in het 
najaar startten met het zelf geven 
van trainingen. Vanwege het 
uitvallen van enkele deelnemers is 
dit maar met mate gerealiseerd. 
Een van de ecocoaches, Pauline 
van Tets, organiseerde samen met 
Saskia Grootegoed van het 
wijkcentrum twee voorlichtingen bij 
Turkse en Marokkaanse 
moedergroepen bij buurthuis 
Olympus. 

Excursie Eten uit de natuur in   
Op 20 juni gingen een aantal 
deelnemers van de ecoteams en enkele vrijwilligers de 
Schinkeleilanden in voor een cursus Eten uit de Natuur. Een gids 
van IVN begeleidde de middag. Na afloop werd er met de 
ingrediënten heerlijk gekookt bij het educatiecentrum van De 
Oeverlanden.  

De Oeverlanden 

 
Streekmarkt 

Als vervolg op de voorbereidingen v
2004 en de succesvolle stree
2005 is het project Proef de Streek in 
2006 van start gegaan. Om de 
streekmarkt mogelijk te maken moest 
in mei ingesproken worden over de
vergunningen. Vooral het uitkopen
van parkeerplekken was een 
probleem. Tevens raadde het oude 
Dagelijks Bestuur meerdere 

an 
kmarkt 
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streekmarkten af vanwege het ontbreken van juridische kaders. De 
streekmarkt werd georganiseerd met externe subsidies van 
Landschap Laag Holland, Dienst Milieu en Bouwtoezicht, VSB 
Fonds. Ander belangrijk 
feit was de oprichting van 
de Groene Participatie 
Maatschappij op 23 
september 2006 met hulp 
van subsidie van de 
Koninklijke 
Nederlandsche 
Heidemaatschappij en 
projectleiding van Kees 
Stuurop van het Landelijk 
Centrum Opbouwwerk. 
In de zomer kreeg de 
organisatie te kampen met personele problemen, die dankzij de 
geweldige inzet van een vrijwilliger konden worden opgelost. De 
streekmarkt was een groot succes! 
Op 15 en 29 november is in de deelraad ingesproken voor het 

nieuwe programma 
Proef de Streek in 
2007. Met succes: de 
raad beloonde de 
inspanningen met 
een extra subsidie 
voor vier jaar met 
€ 15.000 jaarlijks! 

Boer Kuiper ondertekent de verklaring van de GPM 
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5 Overige groenprojecten openbare ruimte 
Medebeheer floatlands/eilanden in de Westlandgracht 

Begin 2006 spraken de initiatiefneemster van het medebeheer en 
de opbouwwerker af om de energie eerst te richten op het uitbreiden 
van de werkgroep. Er moesten toch meer mensen zijn die het leuk 
vinden om af en toe 
met een bootje de 
gracht op te gaan en 
aan de eilandjes te 
werken? Samen 
stelden ze een enquête 
op die in de buurt werd 
verspreid. Dit had 
succes: een aantal 
nieuwe mensen meldde 
zich. De werkgroep telt 
nu vijf enthousiaste en 
creatieve leden die in 
2006 op allerlei manieren bezig zijn geweest met de 
Westlandgracht: naast het onderhouden van de eilandjes 
organiseerden ze bijvoorbeeld ook geheel zelfstandig een buurtfeest 
en maakten ze een mooie poster en flyer. 

 
Vrijwilligers trachten de eilanden  
drijvende te houden.

Vervolgens bleek dat een deel van de eilandjes zo oud en versleten 
was, dat opknappen en inplanten geen zin had. Ze moesten 
vervangen worden. Dat bleek echter nog niet zo gemakkelijk Er was 
veel overleg met het stadsdeel voor nodig en vooral veel geduld. 
Voordat het stadsdeel het benodigde geld gevonden had, was het 
goede seizoen voor het aanleggen van de nieuwe eilandjes voorbij. 
Deze actie is dus uitgesteld tot het voorjaar van 2007. 
De opbouwwerker heeft ook met het stadsdeel overlegd over het 
plaatsen van een informatiepaneel. De vrijwilligers waren het al snel 
eens over een goede tekst. Hopelijk staat er in 2007 een mooi 
informatiepaneel aan de Westlandgracht. 
 
 
6 Medebeheer parken 
 Natuurwerkdagen westelijke Schinkeloever 
In 2006 was er een enthousiaste  
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groep van tien 
personen. Dat is nog 
te weinig, want niet 
alle mensen kunnen 
iedere natuurwerkdag 
aanwezig zijn. 
Daarom is een 
kerngroep van vijftien 
mensen nodig. De 
opkomst is sterk 
afhankelijk van het 
weer en het goede 
moment, dus niet in 
vakantietijd. Er zijn 

vijf werkdagen georganiseerd. Op 4 november is er een 
natuurwerkdag met kinderen georganiseerd. Hierbij heeft Michiel 
Koper ondersteuning verleend. 

 
“Iets terug te geven aan de Natuur  

 
Vrijwilligers tijdens de pauze.

waaraan wij zoveel te danken hebben!” 
Harry Kasman 

 
 
 

Woestduinplantsoen 
Op het Woestduinplein werd de extra geveltuinendag in de 
Hoofddorppleinbuurt gehouden. Op 4 november is er een 
natuurwerkdag georganiseerd. Vijftien vrijwilligers hielpen met 
snoeien, schoonmaken en bollen poten. 
 

Binnentuin Sloterkade 
Het wijkcentrum en - 
initiatiefneemster/beheerster 
van de binnentuin aan de 
Sloterkade - Tineke Caland 
organiseerden op 17 september 
een zondagmiddagconcert met 
twee violisten in de binnentuin. 
Vierentwintig mensen kwamen 
een kijkje nemen en 
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verwonderden zich over de prachtige, door Tineke Caland 
eigenhandig aangelegde binnentuin, compleet met vijver. Een 
buurtbewoner meldde zich spontaan aan als donateur. Andere 
bewoners gaven zich op voor het medebeheer. 
 

Legmeerplein 
Het opbouwwerk heeft veel extra tijd geïnvesteerd om dit 
medebeheerproject weer vlot te trekken. Naast zes bijeenkomsten 
met bewoners (vier vergaderingen, een overleg tussen een 
delegatie van de werkgroep en het stadsdeel en een werkdag voor 

bollen poten) is er 
ook veel overlegd 
met het stadsdeel 
over de inrichting 
van het plein. De 
opbouwwerker was 
minimaal eens per 
maand, maar soms 
ook vaker, 
aanwezig op het 
plein. Ondanks alle 
tegenslag is er nog 
steeds een actieve 
kerngroep en zijn 

er andere bewoners die graag met het groen aan de slag willen. 
Dankzij de gezamenlijke inspanningen van bewoners, stadsdeel en 
opbouwwerk ziet het plein er nu veel beter uit dan een jaar geleden. 

 
Het Legmeerplein, eind 2006. Foto: Pieter de Boer. 

 
 
Kruidentuin Van Tuyllplein 

Een succes kan de kruidentuin op het Van Tuyll van 
Serooskerkenplein inmiddels wel worden genoemd: er is zelfs een 
wachtlijst van geïnteresseerde buurtbewoners. Onder leiding van 
groendeskundige Rob Evers werden regelmatig op de 
zaterdagochtenden gezamenlijke werkdagen gehouden, maar ook 
individueel werd er veel getuinierd. Soms staat er iets in een vak 
wat niet geheel thuis is te brengen als kruid (broccoli, 
bananenboom, tomaten!) maar de kruidenpolitie heeft toegezegd in 
2007 strenger toezicht te gaan houden. Beheerders en de wijkraad 
hebben zich in juli hard gemaakt voor de aanleg van een 

 51



watertappunt bij de tuin. Door de aanhoudende droogte moest er ’s 
avonds soms twee uur lang worden gesproeid. Ondanks 
toezeggingen van het stadsdeel is het tappunt nog niet gerealiseerd. 
Leuk is dat tijdens het onderhoud van de kruidentuin er soms ook 
spontane opschoonacties op het van Tuyllplein ontstaan. 
Opbrengst: zes grote vuilniszakken met zwerfvuil! 
 

 
Een spontane schoonmaakactie. Foto: Rob Evers 
 

Excursies 
Luilakontbijt 

Op Luilak (3 juni, de zaterdag voor Pinksteren) organiseerde het 
wijkcentrum een Luilakontbijt/fietsexcusrsie naar de 
medebeheerprojecten in Zuid-West. 
Twaalf mensen meldden zich op het Van Tuyllplein, alwaar ze een 
smakelijk ontbijt kregen geserveerd om vervolgens per fiets een 
aantal groene juweeltjes - al dan niet drijvend (vogeleilandjes in de 
Westlandgracht) - te bezoeken. 
 

Geveltuinenschouwers 
Op 22 juni heeft het wijkcentrum voor de vrijwilligers, die jaarlijks de 
geveltuinen schouwen, een excursie door de buurt georganiseerd. 
Bedoeling was om meer inzicht te krijgen op welke criteria er wordt 
geschouwd; wat de ene schouwer een natuurlijke tuin noemt, kan 
de ander heel lelijk vinden. Zes mensen hebben er aan 
deelgenomen. 
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Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit 

Een aantal mensen hadden ’t al ontdekt, maar voor de anderen was 
het een verrassing: de Hortus Botanicus van de VU. Negen mensen 
die actief zijn in medebeheerprojecten van het wijkcentrum kregen 
24 oktober een privé-rondleiding van Arend van de Beld, 
kruidenexpert bij de hortus. Op onze website, www.woozw.nl staat 
een klein verslag met foto’s van deze excursie. 
 
 

8. Wereldmaaltijd 
Bangin Yussif heeft als onderdeel van zijn opleiding Cultureel 
Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam de 
Wereldmaaltijd 2006 mede georganiseerd. De Wereldmaaltijd is een 
maaltijd met een hoeveelheid voedsel, welke iedereen zou kunnen 
eten, als het voedsel op de wereld gelijk verdeeld was. 
 
Yussif: “Drie jaar geleden werd ik gevraagd om te gaan koken voor 
de wereldmaaltijd. Ik heb meteen ja gezegd. Maar veel wist ik toen 
nog niet over de wereldmaaltijd.  
Op 16 oktober 2003 werd de eerste wereldmaaltijd georganiseerd. 
Tijdens de avond van de maaltijd heb ik meer kennis over het doel 
van de maaltijd gekregen. Toen heb ik kunnen meemaken wat zo’n 
maaltijd voor mensen kan betekenen. De wereldmaaltijd is niet 
alleen gezellig eten, maar ook het bespreken van belangrijke 
thema’s en mensen met elkaar kennis laten maken. En samen de 
gang van zaken rondom (wereld)voedsel bespreken. Bijvoorbeeld 
de herkomst van voedsel, het vervoer, de teeltwijze en eerlijke 
handel kunnen onderwerp van gesprek vormen. 
 
Nu, drie jaar verder, mocht ik zelf een wereldmaaltijd gaan 
organiseren. Ik vond het geweldig om dit te doen. Er deed een 
groep van elf enthousiaste vrijwilligers mee, verdeeld over een 
groep die voor de zaalversiering zorgde en een groep die in de 
keuken werkte. Hoewel de meeste vrijwilligers elkaar van te voren 
nog niet kenden, waren twee voorbereidingsvergaderingen 
voldoende om een hecht team te smeden. 
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Eén van de gespreksleiders tijdens de wereldmaaltijd.  
Foto: Margot de Langen 
 
Leden van de werkgroep dialogen traden op als gespreksleider. 
De ingrediënten die voor de maaltijd zijn gebruikt, zijn de 
hoeveelheden die beschikbaar zijn als al het voedsel, dat wereldwijd 
wordt geproduceerd, eerlijk verdeeld zou zijn over alle 
wereldbewoners. 
Aan onze wereldmaaltijd zijn geen vleesproducten toegevoegd. Met 
de beschikbare ingrediënten hebben we een vegetarisch 
driegangenmenu samen kunnen stellen.  
 
 

Additionele activiteiten 
1. Halve Maan 
In september 2004 is de Halve Maan gerealiseerd. Het is een 
openbare ruimte op de ‘kop’ van het Olympiaplein in Stadsdeel 
Amsterdam Oud Zuid. Die ruimte is speciaal ingericht voor jongeren 
van 13-18 jaar die niet in georganiseerd verband sport bedrijven. 
Niet lang na de opening heeft Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid het 
initiatief genomen tot de oprichting van een ‘Overleggroep Halve 
Maan’. Doelen zijn onder meer: 
het gebruik van het terrein te stimuleren en te bewaken; 
de betrokkenheid van gebruikers en buurt erbij te vergroten. 
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Behalve verscheidene 
afdelingen van het stadsdeel, 
nemen jongerenwerk, 
sportbuurtwerk, 
voetbalvereniging Swift, 
SouthWatch, incidenteel de 
politie, bewoners en het 
opbouwwerk deel aan de 
overleggroep. 
In februari 2006 is het door het 
Rijk gefinancierde BOS-project 
van start gegaan. 
Hoofduitvoerders zijn het 
Sportbuurtwerk en het ROC. 
Zo’n 20 jongeren volgen nu een 
praktijkgerichte opleiding die tot 
het MBO-diploma leidt. Onder 
begeleiding leren de jongeren 

straatfeesten, sport- en spelactiviteiten te organiseren. De Halve 
Maan maakt deel uit van hun werkterrein en de overleggroep zal 
proberen nauw met hen samen te werken. 
 

 
 
Bij het ontwerp van de Halve Maan was in 2003 een ‘Ontwerpteam’ 
van jongeren ingesteld. In opdracht van het stadsdeel heeft 
Wijkopbouworgaan Zuid-West samen met Jongerenwerk Zuid een 
evaluatie van deze werkwijze gehouden. De belangrijkste resultaten 
waren dat de jongeren zeer tevreden waren over het eindresultaat 
van het ontwerpproces. Ook het proces zelf en de interactie met de 
professionele ontwerpers was, voor beide partijen, tot volle 
tevredenheid verlopen. 
Het Sportbuurtwerk heeft, soms samen met A.V.V. Swift, het 
merendeel van de evenementen georganiseerd. In juni is een grote 
‘Olympia Moon Party’ gehouden.  
Voor 2007 zal bijzondere aandacht uitgaan naar het betrekken van 
omwonenden bij de activiteiten op de Halve Maan. De mogelijkheid 
van het openstellen van het zogenaamde vierde veld speelt daarbij 
een belangrijke rol. 
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2. Interculturele dialoog 
De aanleiding voor de interculturele dialoog was de moord op Theo 
van Gogh. Ook in Oud-Zuid maakte de lokale overheid zich zorgen. 
De toenmalige wethouder Laurien van den Hoven omschreef het als 
volgt: ‘het lijkt alsof allochtonen en autochtonen jarenlang naast 
elkaar hebben geleefd.’ Terwijl het in de samenleving zou moeten 
gaan over samen leven. Maar hoe we dat moeten doen weten we 
eigenlijk niet zo goed. Het stadsdeel startte daarom met de 
Campagne ‘Wij Amsterdammers in Oud Zuid.’ Een van de 
doelstellingen hierbij is het voeren van een dialoog tussen de 
overheid en de burgers en tussen de burgers onderling. Maar wat 
een dialoog is en hoe een dergelijk gesprek verloopt weet men vaak 
niet. Het Wijkopbouworgaan Zuid-West is daarom gestart met het 
organiseren van dergelijke gesprekken. 
 
De dialogen zijn opgezet in de geest van Socrates. In het gesprek 
gaat het om het onderzoeken en analyseren van een fundamentele 
vraag en niet zozeer om het poneren van meningen. Deze methode 
biedt de vrije ruimte zodat elke deelnemer zich veilig voelt om te 
zeggen wat hem of haar op het hart ligt. 
Om meer mensen te bereiken zijn er vrijwilligers getraind tot 
gespreksleider. Dit wordt gedaan onder leiding van een 
professionele filosoof: Jos Kessels van het Nieuwe Trivium.  
 
In de eerste helft van 2006 zijn er maandelijks op verschillende 
plekken interculturele dialogen georganiseerd. Er zijn twee 
trainingen door Jos Kessels gegeven aan beginners en een training 
aan gevorderden. De dialogen werden goed bezocht, soms wel 
vijftig deelnemers, gemiddeld 35. De gesprekken waren soms 
moeilijk maar de deelnemers vonden het over het algemeen zinnig. 
Het Wijkcentrum Zuid-West coördineert de bijeenkomsten in 
samenwerking met Wijkcentrum Ceintuur. 
 
Enkele voorbeelden. In januari stond in HTIB de vraag centraal: 
Burgers die worden bedreigd in mijn omgeving: wat kan ik doen? Er 
werden vier voorbeelden besproken. Een voorbeeld gaf een 
Nederlandse vrouw die met een groep een architectuurexcursie had 
in de Diamantbuurt. Zij werden uitgescholden door allochtone 
jongeren. 
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Op 16 februari werd in de Selimiye Moskee een dialoog 
georganiseerd door de jongerenvereniging van deze moskee in 
samenwerking met het wijkcentrum. De vraag was Burgers die 
bedreigd worden in mijn omgeving: wat kan ik doen? Een Turkse 
man vertelde: “Ik werk in een metaalfabriek en mijn baas spreekt mij 
aan omdat ik een baard draag.” 
Een Nederlandse man: “Ik bemoeide me met een ruzie. Toen trok 
een man een mes en ik voelde mij zo machteloos.” 
In maart was in moskee De Vrede de hoofdvraag Wat willen wij 
overdragen aan onze kinderen en hoe doen wij dit? Een 
Marokkaanse man vertelde: “Als je goed voor je kinderen zorgt, 
ontwikkelen zij zich tot goede burgers. Betrokkenheid van ouders bij 
school is belangrijk. De school begint bij de ouders.” 
 

Organisatie en personeel 
 
1. Bestuur 

Dagelijks Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur van het wijkcentrum Zuid-West vergaderde - 
ondersteund door interim manager Freek Walther - in 2006 vijf maal. 
Voor 1 april 2006 moest de Stichting Samenwerking Opbouwwerk 
Oud Zuid worden opgericht om – op verzoek van het stadsdeel – 
tijdig een subsidieverzoek en offerte voor 2007 te kunnen indienen. 
De nieuwe stichting werd opgericht door twee maal twee 
bestuurders van beide instellingen. Pas per 1 januari 2007 zou deze 
stichting echt van start gaan. Om het aantal vergaderingen te 
beperken werd vanaf 1 juli, vooruitlopend op het formele 
samenwerkingsverband gezamenlijk vergaderd met het Dagelijks 
Bestuur van wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt 
om samen vorm te geven aan het samenwerkingsverband met 
wijkopbouworgaan Zuid-West. Pas op 18 december 2006 werd 
duidelijk dat de samenwerking van beide wijkcentra definitief 
doorgang kon vinden.  
 
Tot 1 juli nam Freek Walther het management op bijzonder 
plezierige wijze waar. Gelukkig was het stadsdeelbestuur bereid hier 
financieel aan bij te dragen. Daarna heeft - vooruitlopend op de 
samenwerking per 1 januari 2007 - Frank Agterkamp het 
management van WOOZW waargenomen, in nauwe samenwerking 
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met Rob Sjouken. Het bestuur van WOOZW is blij dat Frank bereid 
was het management van de nieuwe organisatie op zich te nemen 
en ook dat Rob en Frank zo goed kunnen samenwerken.  
Voor het personeel was 2006 opnieuw een lastig jaar. Vanaf eind 
2002 wordt er gestreefd naar een nieuwe organisatie, welke door 
politieke en andere perikelen buiten onze eigen organisatie alsmaar 
niet tot stand komt. Dat kan niet anders dan gevolgen hebben voor 
de arbeidsrust en –motivatie. Gelukkig heeft het personeel zich daar 
goed door heen geslagen en heeft men zich niet laten afhouden van 
vernieuwende werkzaamheden. In de loop van 2006 is de 
samenwerking met het personeel van Vondelpark-
Concertgebouwbuurt goed op gang gekomen. In al die onrust zijn 
ook de prestatieafspraken met het stadsdeel ruim nagekomen. Een 
van die afspraken, het organiseren van een tweede streekmarkt op 
het Stadionplein, is – opnieuw – zo succesvol geweest dat verwacht 
kan worden dat daarop in volgende jaren op diverse manieren kan 
worden voortgeborduurd. Het is voor de wijkcentra – die hier samen 
de schouders onder gezet hebben - belangrijk om zo nu en dan ook 
met dit soort publiekstrekkers aan de weg te timmeren.  
 

Samen met de Vondelpark-Concertgebouwbuurt in het 
‘Twee-Besturenoverleg’ 
Het twee-besturenoverleg staat voor het overleg van de Dagelijkse 
Besturen van wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt 
en wijkopbouworgaan Zuid-West. Het twee-besturenoverleg wordt 
ondersteund door de managers van beide wijkcentra. De twee 
dagelijkse besturen vergaderden in 2006 negen keer gezamenlijk. 
Vanaf 1 juli veranderde de status van het overleg. Op die datum 
werd de algemeen manager van wijkopbouwcentrum Vondelpark-
Concertgebouwbuurt tevens aangesteld als algemeen manager van 
wijkopbouworgaan Zuid-West. Vooruitlopend op het formele 
samenwerkingsverband dat op 1 januari 2007 gestalte heeft 
gekregen in de vorm van de Stichting Samenwerking Opbouwwerk 
Oud-Zuid (SOOZ) werd besloten dat het twee-besturenoverleg 
vanaf 1 juli fungeerde als het bestuurlijk overleg van beide 
wijkcentra, waarin ook de formele beslissingen werden genomen 
voor beide wijkcentra.  
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Gezamenlijk overleg met Wijkcentrum Ceintuur 
Na het afhaken van wijkcentrum Ceintuur in oktober 2005 als 
partner in het samenwerkingsverband van de drie wijkcentra in 
stadsdeel Oud-Zuid nam de frequentie van het drie-besturenoverleg 
in vergelijking met voorgaande jaren sterk af. De drie dagelijkse 
besturen van de wijkcentra kwamen in 2006 vier keer bij elkaar. In 
het overleg werden de plannen van de nieuwe wethouder Welzijn, 
Eddy Linthorst, voor de wijkcentra besproken, werd aandacht 
besteed aan de financiële regelingen met betrekking tot Huurteam 
Zuid, dat vanuit het pand van het wijkcentrum aan de Hendrik 
Jacobszstraat opereert, en kwamen een aantal algemenere zaken 
aan bod die betrekking hebben op de functionele samenwerking van 
de drie wijkcentra. 
 
Stuurgroep Wijksteunpunt Wonen Oud Zuid 
Op 13 april werd het convenant Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid 
ondertekend door de besturen van de drie wijkcentra in het 
stadsdeel, de besturen van beide Huurdersverenigingen in het 
stadsdeel en een vertegenwoordiger van de woonspreekuren. 
Hiermee zijn alle functies die betrekking hebben op 
bewonersondersteuning in relatie tot huren en wonen ondergebracht 
in één organisatie. In organisatorische zin een voor de hand 
liggende en goede ontwikkeling. Het juridisch werkgeverschap van 
de medewerkers van Huurteam Zuid was vooruitlopend op de 
vorming van het steunpunt al eerder (1juli 2004) van 
wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt naar 
wijkcentrum Ceintuur overgegaan. Er werd begin 2006 een 
stuurgroep Wijksteunpunt Wonen ingesteld. In de stuurgroep komen 
onder andere de voortgang van het werk, nieuwe ontwikkelingen, 
begrotingen en de beschikkingen voor het werk ter sprake. 
In het verslagjaar werd Wijkopbouworgaan Zuid-West in de 
stuurgroep vertegenwoordigd door An Huitzing. Het functioneren 
van de stuurgroep verliep aanvankelijk moeizaam. In het verloop 
van het jaar werd duidelijk dat Wijkcentrum Ceintuur, waar het 
Wijksteunpunt Wonen onderdeel van uitmaakt, in ernstige financiële 
moeilijkheden verkeert. Dat heeft ook negatieve gevolgen gehad 
voor het Wijksteunpunt Wonen. Aan het einde van het jaar bleek dat 
er gesneden moet worden in de personele capaciteit van het 
Wijksteunpunt Wonen om een gezonde financiële huishouding te 
garanderen. De komende twee jaar is er vanuit de Centrale Stad 
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een incidentele subsidie van ca. € 70.000,- per jaar beschikbaar 
gesteld voor het Wijksteunpunt Wonen, net als voor die 
wijksteunpunten in andere stadsdelen. In die twee jaar kan daardoor 
een extra inspanning geleverd worden om het steunpunt te 
reorganiseren en mogelijk andere financiers 
(woningbouwcorporaties) te vinden. 
 
 
2. Personeel 
In 2006 bestond het personeel uit: 

 Frank Agterkamp (vanaf 1 juli 2006) 
 David van Bezooijen 
 Selwyn Evers 
 Fred Gersteling (in dienst vanaf 1september 2006) 
 Caroline van Goor (uit dienst 26 mei 2006) 
 Saskia Grootegoed 
 Joke Jongejan 
 Anna Kamp (in dienst vanaf 28 augustus 2006) 
 Steven Luttikhuis (in dienst tot en met 30 juni 2006) 
 Caroline Moore 
 Bart Nooij (in dienst 1 oktober 2006) 
 Friederike Sips 
 Freek Walther (extern; tot 1 juli 2006) 
 Mariëtta de Zorzi 
 Rob Sjouken 
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3. Financiële gegevens 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2006 (x € 1)  

 
ACTIVA  

31-12-2006 31-12-2005 
Materiële vaste activa  
Inventaris  €        12,966  €        19,896 
    
Vlottende activa  
Subsidiënten  €        67,683  €        56,222 
Kortlopende vorderingen  €        7,675  €        29,149 
Liquide middelen  €      133,836  €      108,388 

 €      209,194  €      193,759 
 

 €      222,160  €      213,655 
 
 

PASSIVA  
31-12-2006 31-12-2005 

Eigen vermogen  
Vrij besteedbaar eigen vermogen  
Algemene reserve  €        50,694  €        43,626 
Bestemmingsreserves  €          1,235  €             486 
Totaal eigen vermogen  €       51,929  €        44,112 
Vastgelegd eigen vermogen  
Bestemmingsfondsen  €        24,146  €        16,622 

 
 €        76,075  €        60,734 

 
Totaal eigen vermogen 

Voorzieningen  €          2,180  €          1,635 
 

Kortlopende schulden  
Subsidiënten  €        75,753  €      100,859 
Loonverplichtingen  €        34,098  €        25,979 
Overige schulden en nog te betalen kosten  €        34,054  €        24,448 

 €      143,905  €      151,286 
 

 €      222,160  €     213,655 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2006 (x € 1) 
 

BATEN Realisatie Realisatie 
2006 2005 

  
Budgetsubsidie  €      231,829  €      201,978 
Overige subsidies  €      185,539  €      196,679 
Overige baten  €          3,465  €          2,374 
Baten voorgaande jaren  €                  -  €          2,400 

 €      420,833  €      403,431 
 
 

LASTEN Realisatie Realisatie 
2006 2005 

  
Personeelslasten  €      141,243  €      123,365 
Huisvestingslasten  €        15,027  €        16,385 
Bureau- organisatielasten  €        33,761  €        19,554 
Activiteiten- en publiciteitslasten  €      121,709  €      183,982 
Bijzondere activiteitenlasten  €        93,752  €        76,279 
Lasten voorgaande jaren  €                  -  €             390 

 €      405,492  €      419,955 
Saldo staat van baten en lasten  
Voordelig (nadelig)  €        15,341  €      (16,524) 

 
Bestemming saldo staat van baten en 
lasten 

 

Toevoeging aan bestemmingsfonds 
personele risico's 

 €          8,250  €          8,000 

Onttrekking aan bestemmingsfonds 
personele risico's 

 €                  -  €      (16,677) 

Onttrekking aan bestemmingsfonds 
inventaris 

 €           (726)  €        (5,666) 

Onttrekking aan bestemmingsreserve 
wijkkrant 

 €                  -  €        (2,749) 

Toevoeging aan bestemmingsreserve 
wijkraad 

 €             383  €                  - 

Toevoeging aan Achilles Festival  €             366  €             486 
Toevoeging aan algemene reserve  €          7,068  €               82 

 €        15,341  €      (16,524) 
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Colofon 
 
© Wijkopbouworgaan Zuid-West, maart 2007 
 
Foto’s: archief Wijkopbouworgaan Zuid-West, tenzij anders 
vermeld. 
 
Foto omslag: Achillesfestival 2006. Foto: Rob Evers 
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