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WIJKRAAD ZUID-WEST
Functie Wijkraad
De Wijkraad Zuid-West maakt deel uit van de Stichting Wijkopbouworgaan
Zuid-West (WOOZW) en is een platform van actieve bewonersgroepen en
belangstellende wijkbewoners. De Wijkraad komt vijf à zeven keer per jaar
bijeen. Tijdens deze vergaderingen wordt informatie over ontwikkelingen in de
wijk uitgewisseld en wordt door de aangesloten werkgroepen gerapporteerd
over hun activiteiten. Per keer komt ook een thema aan de orde, waarvoor
één of meer gasten worden uitgenodigd. Soms worden ook gezamenlijke
standpunten geformuleerd en vervolgens uitgedragen. De wijkraadsvergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd op de website van het wijkopbouworgaan: www.woozw.nl en in de wijkkrant. Nieuwe bewonersgroepen
kunnen zich aansluiten bij de wijkraad.
De wijkraad bepaalt het beleid van de Stichting Wijkopbouworgaan ZuidWest en kiest elke twee jaar uit zijn midden het bestuur van deze stichting.
De wijkraad draagt tevens twee leden voor voor het bestuur van de Stichting Samenwerking Opbouwwerk Oud-Zuid (SOOZ). Deze stichting is onder
andere verantwoordelijk voor de huisvesting van het Wijkopbouworgaan
Zuid-West en het daar werkzame personeel. Ook fiatteert de wijkraad het
jaarlijkse beleidsplan van Stichting SOOZ.
Door de nieuwe structuur van het opbouwwerk waarbij het professionele
werk binnen SOOZ plaatsvindt, is deze relatie zeer belangrijk geworden. In
2009 vertrok Mirko Pasman, de algemene manager van SOOZ en werd ad
interim zijn positie ingenomen door Ruud van Es tot 1 juli 2010. De samenwerking met het andere wijkcentrum dat gerelateerd is aan SOOZ, Wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt (VPC) werd iets intensiever,
omdat VPC net zoals wij enige moeilijkheden ondervonden in het kader van
de professionele ondersteuning. Via de diverse werkgroepen was er ook veel
interactie met het stadsdeel; hiervoor zij men verwezen naar de verschillende
jaarverslagen van de individuele werkgroepen.
Van sommige werkgroepen is er geen verslag, omdat deze wel deelnamen
aan de wijkraad, maar geen subsidie ontvingen via de wijkraad, dat een
verplichting geeft inzake verslaglegging.
Veel van de activiteiten van de wijkraadsleden waren gericht op zaken in het
westelijke deel van de wijk zoals het Stadionplein, de Schinkel, Begraafplaats
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Huis te Vraag en het Spijtellaantje. Daarom willen we speciaal wijzen op deze
activiteiten. Aan de Schinkel komt ook de kinderboerderij te liggen die ruimschoots de aandacht had van de wijkraad en betrokken groeperingen.
Naar aanleiding van het feit dat in 2008 vanuit de Buurtgroep Stadionplein
e.o. beroep werd gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met
nogal vreemde consequenties heeft de Wijkraad Zuid-West besloten hieraan
in 2009 aandacht te besteden. De vraag was of de bejegening van actieve
burgers middels hoge legeskosten eigenlijk alleen maar tot frustratie leidt. Indirect maakt het openbaar bestuur zo de weinige actieve burgers monddood.

De wijkraadsvergaderingen
In 2009 kwam de Wijkraad Zuid-West zes maal bijeen, te weten op 26 januari,
23 februari, 20 april, 22 juni, 28 september en 30 november. Het aantal
aanwezigen per vergadering (inclusief de notulist en de aanwezige gasten)
varieerde van 16 tot 28 met een gemiddelde van 19 à 20 aanwezigen. Het
afgelopen jaar kwamen de volgende thema’s aan de orde:

De buurtregisseurs Anita Kouwenhoven en Margriet de Vries op bezoek bij de
Wijkraad Zuid-West van 22 juni 2009.

26 januari: De ‘Vitale Wijk’, met als gasten Nel Klaasse Bos en Francien
Morriaan (Stadsdeel Oud-Zuid) en Bijdragen vanuit Zuid-West aan ‘Wij
Amsterdammers’, met als gast Anna Kamp (SOOZ, projecten Amikino en
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Mixen in Oud-Zuid);
23 februari: De Olympische Coalitie, met als gasten stadsdeelvoorzitter
Egbert de Vries, Nelleke Penninx (voorzitter Olympische Coalitie) en Saskia
Ybma (beleidsadviseur Jeugd en Sport);
20 april: Dit keer geen thema. Wel de herbenoeming van Wouter Bolte als
bestuurslid SOOZ namens WOOZW en de mededeling dat Ruud van Es,
voorgedragen door de medewerkers van SOOZ, opgenomen was in het
SOOZ-bestuur. De overige besproken onderwerpen zijn opgenomen in
onderstaande lijst van besproken onderwerpen.
22 juni: Gesprek met twee buurtregisseurs (wijkagentes), met als gasten
de buurtregisseurs Anita Kouwenhoven (Apollobuurt) en Margriet de Vries
(Minervabuurt) en De plannen voor het Olympisch Kwartier Zuid en de Citroëngebouwen, met als gasten stadsdeelvoorzitter Egbert de Vries en Gerard
Lebbing (stedenbouwkundige Stadsdeel Oud-Zuid).
28 september: De ontwikkelingen binnen SOOZ, met als gast Ruud van Es
(voorzitter SOOZ) en De nota ‘Richting opbouwwerk en positionering wijkopbouworganen’ van Stadsdeel Oud-Zuid, met eveneens als gast Ruud van Es;
30 november: De ‘virtuele wijkraad’, met als gast Erhan Demir.
Sommige thema’s bleven ook tijdens volgende vergaderingen terugkomen.
Verder kwamen bij de mededelingen en rapportages van het bestuur en van
werkgroepen de volgende onderwerpen aan de orde:
•
De ‘Frank Agterkamp wisselbokaal’ 1x
•
Het activiteitenbudget van de wijkraad 1x
•
Benoeming en verslag kascommissie 2x
•
Jaarverslag Wijkopbouworgaan Zuid-West 2008 3x
•
Website Wijkopbouworgaan Zuid-West 2x
•
Verdeling uren voor professionele ondersteuning SOOZ 1x
•
Subsidie Interculturele Dialoog
•
Jaarverslag SOOZ 2008 1x
•
Vacatures en benoeming leden bestuur SOOZ 5x
•
Nieuwe huisvesting SOOZ i.v.m. opzegging huur H. Jacobszstraat 1x
•
Overleg met andere wijkcentra in verband met de fusie van de
stadsdelen Oud-Zuid en ZuiderAmstel 3x
•
Viering 40-jarig bestaan Wijkcentrum Ceintuur 2x
•
Uitgave bundel artikelen van Arjen Looyenga door SOOZ, Wijkopbouworgaan Zuid-West en Cuypersgenootschap 6x
•
De Geveltuinendag 2009 2x
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Het inloophuis Welkom aan de Marathonweg 3x
Bewonersoverleg Marathonbuurt 1x
Renovatie Marathonbuurt 3x
Buurtoverleg Apollobuurt 1x
Oprichting bewonersgroep Surinameplein 1x
Invoering van de Wmo 1x
Opening Odensehuis (ontmoetingsplek voor mensen met dementie) 1x
Financiering werkgroep Toegankelijkheid 2x
Mishandeling joodse man bij het Olympiaplein 1x
Symposium Wet openbaarheid van bestuur 4x
Symposium Monument Indië Nederland 3x
Olympische Spelen 2028 2x
Dodenherdenking 4 mei 2x
Invoering ondergrondse afvalcontainers 2x
Verkeerslichten kruising Olympiaweg/Marathonweg 2x
Verkeerslichten kruising Parnassusweg/Stadionkade 1x
Kruising fietspad Schinkeleilanden/viaduct A10 Zuid 2x
Geluidsschermen brug A10 t.b.v. het woonbotengebied 1x
Parkeerproblemen IJsbaanpad 3x
De kinderboerderij op de Schinkeleilanden 4x
ANWB-kantoor IJsbaanpad gekraakt 1x
Website Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden 1x
Bodemvervuiling Schinkeleilanden 1x
Het Boomschorshuisje 1x
De actie voor behoud van vier arbeidershuisjes aan het Spijtellaantje 3x
Ontwikkelingen m.b.t. het Stadionplein 5x
Onthulling Timo Smeehuizenbrug bij Fons Vitae Lyceum 1x
Meidendag in Buurtcentrum Olympus 1x
Bebouwing binnentuin Parnassusweg 1x

Ontwikkelingen in de wijk
1) Planologie van de Centrale Stad en Stadsdeel Oud-Zuid;
de openbare ruimte
Zuidas
Ondanks de kredietcrisis wordt er gewerkt aan het project ‘Beethoven’ ten
noorden van de onderdoorgang van de A10 Zuid van de Beethovenstraat.
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Op dit moment is de verkeerssituatie voor fietsers nog ongewijzigd. Of dit
standpunt door de Fietsersbond, met eventuele versterking van het Bewonersplatform Zuidas en de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, daar de
oorzaak van is, is niet geheel duidelijk. Wel is reeds een groot deel van de
openbare ruimte bij de Christus Geboortekerk kaalgeslagen.
Begraafplaats Huis te Vraag, de Schinkeleilanden en
het Olympisch Stadion
Aan de Schinkel ligt een drietal ‘pre-moderne, oud-Amsterdamse’ stadselementen: de begraafplaats Huis te Vraag, met bijbehorende weide, en
het Spijtellaantje (zie www.huistevraag.nl en www.redhetspijtellaantje.nl).
Woningbouwvereniging Ymere (en in haar kielzog het stadsdeel) vindt dit
complex niet zózeer de moeite waard, dat het bewaard zou moeten blijven.
Zij vindt dat deze locatie dient te worden opgestoten in de vaart der volkeren.
Dit houdt in dat het Spijtellaantje nog steeds wordt bedreigd; waarschijnlijk is
de begraafplaats veiliggesteld, omdat die op de monumentlijst is geplaatst.
Wat er met het weiland gebeurt, is nog niet ter sprake gekomen, maar het
hoort conceptueel bij de inrichting van de begraafplaats.
Aan de andere kant van de Schinkel breidt het Olympisch Gebeuren nog
steeds verder de vleugels uit, zodat plannen voor meer sportaccommodaties meer en meer het werkelijke groen (is buiten-zijn) veranderen in sportgroen. De Wijkraad Zuid-West zal de totstandkoming van een kinderboerderij
op noordelijke Schinkeleiland toejuichen, omdat hierdoor de mogelijkheid
ontstaat een aantrekkelijke laagdrempelige familieattractie te realiseren.
Lees in dit verband de verslagen van Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden en het platform Groene Schinkeloevers.
Stadionplein
In 2008 kon men nog spreken van een doorbraak in de planologie van het
Stadionplein, omdat eindelijk betrokken burgers - in goede interactie met
deelraadsfracties - nu een resultaat voor het Stadionplein hadden bereikt dat
voor de meerderheid van de bewoners acceptabel was. Helaas blijkt in dit
jaar weer van alles teruggedraaid te zijn: lees het verslag van de Buurtgroep
Stadionplein e.o.
2) Groen- en milieuactiviteiten
Geveltuinendag, Streekmarkt en Achillesfestival
Mede door hun enthousiaste en actieve inzet hebben vrijwilligers bijgedragen
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tot de zeer geslaagde Geveltuinendag, die SOOZ in april organiseerde.
Hetzelfde geldt voor de Streekmarkt op het Stadionplein in september, die
een groot succes was. Het jaarlijkse Achillesfestival op het Van Tuyll van
Serooskerkenplein werd in kleinere omvang gerealiseerd.
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 onze Wijkraad Zuid-West 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.

Buurtschouwen, woongenot, wijkgericht werken
en interactie met het stadsdeel
Buurtschouw
Ondanks de belangstelling van bewoners voor de buurtschouwen en goede
bereikbaarheid is het initiatief van SOOZ om deze in 2009 terug te doen komen
niet bijzonder gelukt. Men begint zo hier en daar wel de totale afwezigheid van
buurtschouwen, toegankelijk voor buurtbewoners, als een gemis te ervaren.
Vrijwilligerswerk en de Wet maatschappelijke ondersteuning
We constateren dat Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid waarde hecht aan
vrijwilligerswerk, onder meer in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning. 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.
Wijksteunpunt Wonen
In 2009 was het Wijkopbouworgaan Zuid-West in het Wijksteunpunt Wonen
(WSW) vertegenwoordigd door Elly Vlasveld.
Interactie met het stadsdeel
Geregeld constateren we dat niet alle diensten van het stadsdeel even
gemakkelijk het oor lenen aan reacties uit onze wijk en geregeld bereiken
ons klachten van bewoners. De desbetreffende ambtenaren zouden een
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voorbeeld kunnen nemen aan de portefeuillehouder, die heeft getoond wel
toegankelijk te zijn. Wij menen dat de situatie vergeleken met vorig jaar enigszins is verbeterd, hoewel wij nog wel eens worden benaderd door medebuurtbewoners met klachten. We wachten af wat Stadsdeel Zuid in 2010 voor ons
in petto heeft, nu duidelijk wordt dat er zwaar moet worden bezuinigd.
Inzake het gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) werd een
symposium georganiseerd. Hoewel de gewaardeerde sprekers met reputatie
zich uitspraken voor meer openheid, bleek uit de pers en de desinteresse van
het stadsdeel, dat men er geen oor voor heeft.

Samenstelling Wijkraad Zuid-West
op 31 december 2009
[(*) werkgroepen of individuele leden met stemrecht in 2010]
Bestuur Wijkopbouworgaan Zuid-West (*)
Voorzitter
Jan Siegenbeek van Heukelom (tevens lid SOOZ-bestuur)
Secretaris
Coen Tasman
Penningmeester Peter Janssen
Lid		
Elly Vlasveld
Werkgroepen
Actiecomité Red het Spijtellaantje		
Karin Buis
Plaatsvervangster: 		
Wilma Kramer
Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden (*) Co Jongkind
Plaatsvervangster: 		
mw. C. Härtel
Bewonerscomité Olympia			
Hans Brandenburg
Bewonerscomité Vossiusbuurt (*)		
Jan Siegenbeek van Heukelom
Bomenwerkgroep (Bomenridders)		
JanKees van Dijk
Buurtgroep Stadionplein en omgeving (*) Leo Wernaert
Plaatsvervanger: 		
Coen Tasman
Genootschap Huis Te Vraag		
Bram Elsenaar
Huurdersvereniging ZuiderAmstel (*)
Louis Samson
Moskee De Vrede			
Mohamed Biserie Assaïda
Koerdisch Centrum			
T. Özguç
Plaatsvervanger: 		
K. Tastan
Natuur- en Milieugroep			
Annette Bogstra
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Platform Groen Schinkeloevers (*)
Guus Gase
Plaatsvervanger: 		
Co Jongkind
Stichting Boomschorshuisje (*)		
Fred van Kooij
Plaatsvervangster: 		
Adriana Korteweg
Vereniging Groengebied Jaagpad/Rijnsburgstraat Ben Bles
Verontruste Bewoners Marathonbuurt (*) Jacqueline Mees ten Oever
Plaatsvervanger: 		
Paul van Ede
Werkgroep Dialoog (*)			
Elly Vlasveld
Werkgroep Verkeer en Vervoer (*)		
Henri Weve
Individuele leden
Adem Bölükbas (*), bewoner/ondernemer Van Tuyll-buurt
Han van der Linden-Schadd (*), Adviescommissie Monument Indië
Nederland
Henderfina Sopacua (*), bewoonster Van Tuyll-buurt
Peter Rijers (*), bewoner Marathonbuurt
Ondersteuning door Stichting SOOZ: David van Bezooijen (notulist/
opbouwwerker)
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Algemene Belangenvereniging
de Schinkeleilanden (ABS)
Dit jaar is een mooi jaar geworden voor de Algemene Belangenvereniging de
Schinkeleilanden, mede omdat wij alweer vijf jaar bestaan!
Veilige fietspaden
Het nieuwe fietspad tussen het Amsterdamse bos en Amsterdam Zuid werd
geopend. Door onze inbreng is er een veilige oversteek bij de busbaan
gekomen en hoefde er uiteindelijk geen omleiding over een stuk van een
volkstuin te worden gemaakt. Het fietspad werd uiteindelijk volgens de
plannen van 2002 uitgevoerd en wij zijn blij dat er naar ons is geluisterd. Punt
van aandacht blijft de oversteek van het fietspad over het IJsbaanpad; deze
oversteek levert nogal eens gevaarlijke situaties op.
Ook het fietspad langs het IJsbaanpad is opnieuw geherprofileerd en ook dit
is een verbetering voor de fietsers.
Mede door ons zijn ook de bomen aan het IJsbaanpad gesnoeid; dit jaar zijn
er weinig takken afgebroken en op de fietspaden gevallen.
Kinderboerderij
Begin dit jaar werd
er in de Stadsdeelraad Oud-Zuid het
besluit genomen om
de kinderboerderij op
de Schinkeleilanden
vervolg te geven;
dit mede door onze
inbreng.
Ook hebben wij in
samenwerking
met
het Platform Groene
Schinkeloevers
en
het Wijkopbouworgaan Zuid-West de kinderboerderij op diverse momenten
onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld op de Geveltuinendag en de
Streekmarkt. Uiteindelijk konden wij op 24 oktober een mobiele kinderboerderij op het schiereiland neerzetten.
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Hierdoor is opnieuw gebleken dat meer dan 90% van de belangstellenden
vóór deze kinderboerderij is. Men vindt het wel belangrijk dat de kinderboerderij veilig moet zijn.
Wij zijn diverse mensen dank verschuldigd, met name het wijkopbouworgaan
voor hun adviezen en financiële hulp, maar ook de vrijwilligers voor hun hulp
aan het project mobiele Kinderboerderij.
Veilig pad, ook voor volkstuinders!
De volkstuinders hebben tot de reconstructie van de Schinkeleilanden 2005
altijd een prima fietspad naast de volkstuinen gehad.
Daarom hebben wij diverse malen geprotesteerd over het feit dat vooral de
oude volkstuinders nu via een slecht pad en niet via het ernaast gelegen
nieuwe voetpad naar hun volkstuin kunnen lopen, omdat er een afscheiding
door middel van een draad en een lage haag is aangebracht. Wij hebben het
bestuur van de Volkstuindervereniging hiervan op de hoogte gebracht, maar
volgens dit bestuur is er niets aan te doen. Wij zijn het hier niet mee eens en
zullen dit onderwerp opnieuw onder de aandacht gaan brengen.
Red het Spijtellaantje
Helaas heeft ons stadsdeel in oktober 2009 toch een sloop- en een kapvergunning afgeven.
De actiegroep heeft een rechtszaak aangespannen om de sloop van de vier
huisjes aan het Spijtellaantje te voorkomen. Wij blijven deze actie groep
daadwerkelijk steunen.
Jachtwerf Olympia en bestemmingsplan Groengebied Schinkel
De eigenaar van de jachtwerf Olympia is in beroep gegaan bij de Raad van
State over het nieuwe bestemmingsplan Groengebied Schinkel en dit beroep
zal in de loop van 2010 worden behandeld. Ko heeft onder persoonlijke titel
ook bezwaar aangetekend over dit bestemmingsplan, maar dit bezwaar is
helaas één dag te laat ontvangen bij de Raad van State.
Wij vinden het onbegrijpelijk dat Rijkswaterstaat een zienswijze die nota bene
een dag te laat is binnengekomen bij Amsterdam Oud-Zuid voor elkaar heeft
gekregen dat de bestemming ‘wonen op water’ is veranderd in ‘ligplaatsen
op water’.
Dit houdt onder andere in dat woonbootbewoners niet worden erkend en
dat er geen geluidswerende voorziening hoeft te komen bij de woonboten
langs de A10. Maar ook een 80-kilometerzone op de A10, die wel in heel
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Amsterdam West aanwezig is, zal er in ons gebied niet komen. Ook de
bijbootjes en andere aanhorigheden buiten de kavels van de woonboten
kunnen een probleem gaan opleveren.
Ook het ontbreken van de koppeling van het gebied rond de Schinkel en
het gebied rond Huis te Vraag is volgens ons een gemiste kans. Dit onderwerp hebben wij via het Milieucentrum Amsterdam onder de aandacht van
de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest gebracht, maar hij heeft
deze suggestie om zo de groene scheg te versterken helaas niet overgenomen in zijn structuurplan voor Amsterdam.
Parkeerproblemen in onze buurt
Dit jaar hebben wij daadwerkelijk met 75 protesthandtekeningen in de hand
ons parkeerprobleem in de Centrale Stad op de kaart gezet. Wij hebben
het voorbeeld van de Marathonorganisatie gebruikt om te laten zien dat het
parkeren een kwestie is van organiseren. Terugkijkend kan men vaststellen
dat onze actie om dit onder de aandacht te brengen is geslaagd en dat het
parkeren met name in de avonduren aan het verbeteren is.
Wij willen daarom het Marathoncomité bij monde van de heer K. Pronk en de
directie van het Frans Otten Stadion danken voor hun hulp om parkeren in
onze buurt beter te organiseren.
Uitbreidingsplannen door Pro-rail van twee naar vier sporen
(project OV SAAL)
De woonbootbewoners werden dit jaar op de hoogte gebracht over de uitbreiding van het aantal sporen van twee naar vier naast ons woonbotengebied.
Wij hebben tijdens een aantal inloopavonden aan het projectmanagement
duidelijk gemaakt dat geluidswerende voorzieningen voor de woonbootbewoners een uitgangspunt moet zijn.
Aanwezige vertegenwoordigers, hiervan op de hoogte gesteld, zullen
bekijken wat de mogelijkheden zijn. Dit mede omdat de treinen in toekomst
ook s´nachts gaan rijden en er een verdubbeling van het gebruik zal plaats
vinden.
Nieuwbouw plannen Olympisch gebied Zuid
Dit jaar werden wij op de hoogte gebracht van de plannen om ons gebied
grootscheeps te gaan verbouwen. Zo werd aangekondigd dat er op de plaats
van het oude ANWB-gebouw een dertig meter hoog gebouw komt te staan,
dat de nog jonge gebouwen aan het begin van het IJsbaanpad moeten
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worden gesloopt om ook hier hoogbouw te realiseren en dat de Sporthallen
Zuid in zijn geheel gesloopt zal worden om hier een totaal nieuwe sportlocatie
te bouwen.
Wij zullen de aankomende nieuwbouw aan het IJsbaanpad blijven volgen,
want in 1984 had men een Olympisch plan ontwikkeld, waarin was bepaald,
dat, als Amsterdam de Olympische Spelen in 1992 kreeg toegewezen, de
woonboten in ons gebied weg moesten.
Plannen voor de toekomst
Wij hebben in samenwerking met het Platform Groene Schinkeloevers dit
jaar ons gebied rond de Schinkeleilanden in kaart gebracht en naar aanleiding hiervan gaan wij ongeveer in mei 2010 een rondleiding in de omgeving van de Schinkeleilanden organiseren. Dan kunnen we veel historische
gebouwen, die rond de Schinkeleilanden verborgen liggen, aanwijzen.
Tevens hopen wij in samenwerking met Wijkopbouworgaan Zuid-West het
jeu de boules in de buurt op de kaart te zetten.
Samenwerking, Wijkraad Zuid-West, Platform Groene Schinkeloevers,
Wijkopbouworgaan Zuid-West en de ABS
Wat wij bijzonder waarderen is dat de bovengenoemde organisaties een goed
oor hebben t.a.v. wat er in onze buurt gebeurt. Ook kregen wij vaak advies
en ook financiële steun voor bijvoorbeeld de mobiele kinderboerderij. Wij zijn
bovengenoemde instanties zeer erkentelijk en dankbaar voor hun hulp.
Contactpersoon: Co Jongkind.
Zie ook www.schinkeleilanden.nl

Bewonerscomité Vossiusbuurt
De Vossiusbuurt ligt tussen de Boerenwetering, het Beatrixpark, het Zuider
Amstelkanaal en het Muzenplein en behoort zodoende bij stadsdeel
Amsterdam Oud-Zuid. De buurt is vernoemd naar het Vossiusgymnasium,
dat midden in de buurt ligt. Voor het Stadsdeel Oud-Zuid vormt de buurt een
onderdeel van de Diepenbrockbuurt.
In feite doen bewoners van onze buurt uit zichzelf al veel dat nodig is om de
leefsituatie goed te houden. De bewoners rond het Vossiusgymnasium hebben
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bijvoorbeeld regelmatig overleg met het stadsdeel en het gymnasium.
Ook lijkt de wens dat er wat wordt gedaan aan de hoge snelheden (tot 112 km
per uur!) op de Diepenbrockstraat steeds realistischer te worden. De bewoners
daar hebben nu met de RAI een prachtige oplossing gevonden tegen de taxioverlast, die bij grote congressen in de RAI geregeld optrad. Bij al deze activiteiten staat het bewonerscomité applaudisserend op de zijlijn en zijn het vooral
de eigen bewoners die hier een daad stellen waar ze trots op mogen zijn.
De buurt is 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 rond de RAI. Hoe het volgend
jaar de relatie met Stadsdeel Zuid zal worden, is sterk afhankelijk van de
verkiezingsuitslag, maar zeker is dat onze buurt dan in de kern van dit stadsdeel komt te liggen.
De invloed van de Zuidas is rondom onze buurt dit jaar weer meer zichtbaar
geworden. Bij een project van een 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 in en uit. In 2006 is men ook begonnen met het
op de schop nemen van het Scheldeplein en de Europaboulevard t.b.v. de
Noord-Zuidlijn. Op het Scheldeplein is men nu bezig met de diepbouw voor
deze verbinding.
De actie van de buurt tegen de overlast van bootjes in de Boerenwetering
op weg naar ‘Strand Zuid’, die vorig jaar succesvol verliep, hoefde nu niet
te worden herhaald omdat men de vergunning voor dit jaar goed had geformuleerd en omdat de dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam weer efficiënt
was met het toezichthouden. Door de crisis wordt er nog niet gebouwd op de
locatie waar een hotel is gepland.
In het begin van 2009 is gereageerd op de plannen van Stadsdeel Oud-Zuid
om het vuilophalen een andere structuur te geven. Gevraagd is om overleg
in de aanloop tot besluitvorming en extra aandacht voor zwerfvuil rond ondergrondse container. In het haalbaarheidsonderzoek van het Stadsdeel werd
vermeld dat onze buurt in aanmerking kwam om het vuilophalen via rijdbare
vuilcontainers (in de volksmond kliko’s) te doen plaatsvinden. Daarom werd
er een enquête uitgevoerd met een vrij geringe respons en als resultaat dat
er vrijwel evenveel respondenten vóór deze kliko’s waren als ertegen.
De overloop van auto’s uit de Rivierenbuurt is afgenomen sinds de parkeermaatregelen hier meer overeenkomen met die in de Rivierenbuurt.
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Het erfpachtgeweld slaat nu steeds meer in onze buurt toe met als gevolg dat
er steeds meer wordt verhuisd.
Contactpersoon: Jan Siegenbeek van Heukelom.

Bomenridders
In 2009 is onder meer een bomenschouw georganiseerd, in de zuidelijke
Hoofddorppleinbuurt, eind oktober. Tijdens deze schouw onder leiding van
boomdeskundige Peter van der Fluit constateerden de bomenridders dat op
verscheidene plekken in de buurt meidoorns dood waren. Deze zijn inmiddels herplant, op één na (vergeten?). Hopelijk geeft het stadsdeel de jonge
aanplant wel voldoende water in de zomer. Overigens is te veel water geven

Bomenschouw Hoofddorppleinbuurt

ook niet goed, zo vertelde de heer Van der Fluit. Een boom op de Sloterkade
kreeg van bewoners zo vaak water, dat hij niet goed wortelde en uiteindelijk
omviel. Doodgeknuffeld dus.
18

Op de Westlandgracht troffen we een grote plataan die door een storm flinke
schade had opgelopen. Aangekomen op het Aalsmeerplein zagen we dat
daar bijna alle bomen waren gekapt om plaats te maken voor de aanleg
van een rotonde. Er ontstond een discussie over de toekomstige inrichting
van het plein waarna twee bomenridders besloten zich in te zetten voor de
herplant van enkele grote bomen.
Contactpersoon: David van Bezooijen, SOOZ.

Buurtgroep Stadionplein
en omgeving
Nadat op 17 december 2008 een glas champagne was gedronken op het die
avond met enige belangrijke wijzigingen vastgestelde investeringsbesluit en
Stedenbouwkundig Plan Stadionplein, concentreerde de Buurtgroep Stadionplein en Omgeving zich in 2009 voornamelijk op twee zaken:
•
de ontwikkelingen met betrekking tot het zogenaamde Olympisch Kwartier Zuid en de toekomst van de beide Citroëngebouwen in dit kader en
•
het bestemmingsplan en de welstandscriteria voor het Stadionplein.
Het Olympisch Kwartier Zuid en de Citroëngebouwen
Met de plannen voor het Olympisch Kwartier Zuid streeft het stadsdeel er naar
het gebied rond het Olympisch Stadion en het IJsbaanpad “te laten excelleren
als stedelijk centrum van internationale allure” met als achterliggend doel: het
naar Nederland en gedeeltelijk naar Amsterdam halen van de Olympische
Spelen van 2028. Als testcase hiervoor zou het Europees Kampioenschap
Atletiek in 2014 moeten dienen. In dat verband wil het stadsdeel de Schinkeleilanden en het IJsbaanpad veranderen in een ‘sportboulevard’ met een
nieuw stadion, gymnastieklokalen, een sporthotel en hoge kantoren, waarvoor de huidige Sporthallen Zuid en de nog niet zo lang geleden gebouwde
school en kantoren zouden moeten worden gesloopt. Na vertrek van Citroën
en de verkoop van beide gebouwen aan de gemeente zou het zuidelijk Citroëngebouw ook al weer een hotel moeten worden en het noordelijke Citroëngebouw zou een culturele bestemming moeten krijgen.
Op 14 april werden deze plannen behandeld door de commissie Ruimte &
Wonen en op 22 april door de stadsdeelraad. Beide keren werd door leden
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van de buurtgroep en andere bewoners ingesproken en kritiek geleverd op
deze plannen. Kern van deze kritiek was dat de plannenmakers geheel voorbij
gaan aan de te kleine schaal van dit gebied voor zulke megalomane ambities. Bij het organiseren van de Olympische Spelen komt tegenwoordig heel
wat meer kijken dan in 1928. Toen ging iedereen nog te voet, per fiets of tram
of in een T-Fordje naar het Olympisch Stadion aan de rand van de stad. Toen
was het aantal deelnemende landen beperkt en toen was er nog geen sprake
van met terrorisme samenhangende veiligheidsrisico’s. Met deze plannen
zou ook het rafelrand-karakter van het woonbotengebied bij het IJsbaanpad
en de toch al ernstig aangetaste Schinkeleilanden geheel verloren gaan en
zou de Stadionbuurt worden opgescheept met onaanvaardbare overlast. Dat
naast het beoogde hotel op het Stadionplein zelf en het beoogde sporthotel
aan het IJsbaanpad in het zuidelijk Citroëngebouw ook nog eens een derde
hotel zou moeten komen, leek de buurtgroep toch wel wat overdreven.
Het meest verontrustende van dit alles was echter wat tijdens de commissievergadering naar aanleiding van een vraag van CDA-raadslid mevrouw
Simon aan het licht kwam. Het Dagelijks Bestuur had met het openbaar
maken van deze plannen gewacht tot de termijn voor het indienen van een
referendumverzoek over het investeringsbesluit Stadionplein was verlopen.
Zo bang was men blijkbaar voor de uitkomst van een eventueel door de
buurtgroep aan te vragen referendum.
De meerderheid reageerde echter enthousiast op beide plannen. Alleen drie
kleine oppositiepartijen stemden tegen.
Bovengenoemde ontwikkelingen met betrekking tot het Olympisch gebied
kwamen op 26 juni in een apart daglicht te staan door het overlijden van Piet
Kranenberg, de voormalige commissaris van het Olympisch Stadion, met wie
de buurtgroep in het verleden herhaaldelijk op respectvolle wijze de degens
had gekruist.
Bestemmingsplan en welstandscriteria Stadionplein
Vanaf 28 augustus lag het ontwerpbestemmingsplan Stadionplein en de nota
Welstandscriteria Stadionplein zes weken ter inzage. De buurtgroep diende
op 2 oktober een uitgebreide zienswijze in op beide stukken. Ook Fred
Schoen, één van de beide adviseurs van de buurtgroep, diende ter aanvulling hierop een eigen zienswijze in. In totaal werden er zestien ingediend. De
buurtgroep leverde in haar zienswijze kritiek op de soms onjuiste weergave
van het voorafgaande besluitvormingsproces, op de poging van het Dagelijks
Bestuur om zoveel mogelijk vast te houden aan de uitgangspunten en het
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zeer omstreden ontwerp van bureau OMA, op het onvoldoende weergeven
van de op 17 december 2008 aangenomen moties en amendementen en op
het ontbreken van enige verwijzing naar zowel het stedelijke Welstandsbeleid
als dat van het stadsdeel. Als alternatief werd aangegeven wat de buurtgroep
verstond onder ‘het best denkbare Stadionplein’.
Op 15 september bezochten leden van de buurtgroep de door het stadsdeel georganiseerde informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan; op
11 november volgde een gesprek met portefeuillehouder Egbert de Vries,
waarbij ook projectleidster Susan van der Hilst aanwezig was. Uit de door
de portefeuillehouder toegelichte reactie op de zienswijze van de buurtgroep
bleek dat deze voor hem geen enkele aanleiding bevatte om ook maar iets in
de plannen te veranderen.
Voor de buurtgroep was dat het signaal om de in het verleden vruchtbaar
gebleken contacten met de woordvoerders van de grootste deelraadsfracties
weer op te pakken. Een gesprek met de woordvoerders van de PvdA en de
VVD op 3 december leidde uiteindelijk slechts tot een geringe aanpassing
van het bestemmingsplan. Tijdens de behandeling ervan door de commissie
Ruimte & Wonen op 8 december en door de deelraad op 16 december werd
alleen het oorspronkelijk geplande kunstobject van 15 x 15 x 15 meter, dat
het zuidelijk deel van het nieuwe Stadionplein min of meer zou afsluiten van
het centrale deel van het plein, uit het plan geschrapt. Het werd nu aan het
overleg tussen stadsdeel en bewoners overgelaten om ergens op het plein
een geschikte plek voor een kunstobject te vinden. Het massieve karakter
van met name het noordelijke gebouw bleef gehandhaafd. Al met al een
teleurstellend resultaat van vele jaren werk, zowel voor de buurtgroep als
voor de overige bewoners, die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor
een goede en met de omgeving harmoniërende inrichting en bebouwing van
het Stadionplein.
Programma van Eisen Openbare Ruimte Stadionplein
Hoewel de buurtgroep nog steeds van mening is dat zowel het ontwerp voor
de openbare ruimte als dat voor de beide gebouwen op het Stadionplein
in samenhang met elkaar moeten worden uitgewerkt volgens het principe
plein stuurt gebouw, hebben haar leden toch constructief meegewerkt aan de
door het stadsdeel georganiseerde brainstormavonden over vormgeving van
de openbare ruimte op 18 mei en 16 juni. Ook werd deelgenomen aan een
overigens geslaagde wandeling langs de beeldenroute Art Zuid om inspiratie
op te doen voor het later te realiseren kunstobject op het Stadionplein. De
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resultaten van deze bijeenkomsten werden door het stadsdeel verwerkt tot
een Programma van Eisen Openbare Ruimte Stadionplein.
Een en ander moet volgens de planning in het voorjaar van 2010 leiden tot een
bouwenvelop voor de geïnteresseerde projectontwikkelaars en in het najaar
van 2010 tot een voorlopig ontwerp, dat in het voorjaar van 2011 de inspraak
ingaat. Gezien de ervaringen met de gang van zaken rond het bestemmingsplan, ziet de buurtgroep de bouwenvelop en dit voorlopig ontwerp met
weinig vertrouwen tegemoet. Ondertussen gaat het stadsdeel op zoek naar
een projectontwikkelaar die er brood in ziet om op basis van de bouwenvelop al deze plannen te realiseren en daarvoor één of meer architecten
aan te trekken. Het Bedrijfspensioenfonds Bouwnijverheid zou volgens oude
afspraken als eerste de kans krijgen om op dit aanbod in te gaan, maar dit
recht lijkt verspeeld, nu er Europees aanbesteed moet gaan worden. Aan het
zoeken van één of meer architecten is echter wel de voorwaarde verbonden
dat deze ervaring moet(en) hebben met of bereid moet(en) zijn tot interactief
werken met bewoners.
Overige contacten
Op 14 januari had de voorzitter van de buurtgroep een gesprek met de politicologiestudent Roy van der Meij, die onderzoek deed naar burgerparticipatie
met als “case” het Stadionplein.
Op 19 juni stond de buurtgroep met een drankje ten huize van Jeroen Bedaux
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en Johanneke van Dijk even stil bij wat in de afgelopen jaren wel en niet
was bereikt. Daarvoor waren ook de woordvoerders van de deelraadsfracties
uitgenodigd, met wie de buurtgroep goede contacten had opgebouwd.
Op 5 september waren de meeste leden van de buurtgroep getuige van het
sfeervolle huwelijk van haar lid Jeroen Bedaux met Johanneke van Dijk in
de Engelse kerk op het Begijnhof en bezochten zij de trouwreceptie in het
West-Indisch Huis.
Op 17 november had de voorzitter van de buurtgroep in het Olympisch
Stadion een gesprek met Jorieke Exler, directeur en programmamaakster
promotie Olympisch Gebied. Tijdens dit gesprek werden visies en standpunten uitgewisseld en werd gesproken over mogelijkheden om bewoners
meer te betrekken bij de ontwikkelingen in het Olympisch Gebied.
Ook het afgelopen jaar werden door de buurtgroep verschillende media
benaderd als daartoe aanleiding was.
Voor het in juni 2010 te verschijnen nummer van het wetenschappelijke
tijdschrift Rooilijn schreef Marinus Oostenbrink, één van de adviseurs van
de buurtgroep, een doorwrocht artikel over de gemiste kansen bij de planvorming met betrekking tot het Stadionplein met een analyse van de spanningen tussen politieke ambities, stedenbouwkundige visies en wensen van
buurtbewoners.
De buurtgroep kwam het afgelopen jaar een aantal malen bij elkaar in het
wijkcentrum Zuid-West en is ook nog steeds vertegenwoordigd in de Wijkraad Zuid-West. De buurtgroep pretendeert niet de buurt te vertegenwoordigen, maar houdt bij haar reacties op de ontwikkelingen terdege rekening
met wat er in de buurt aan wensen is geuit met betrekking tot de vormgeving
van het Stadionplein.
Perspectief 2010
De Buurtgroep Stadionplein en Omgeving zal niet alleen weer van zich laten
horen bij de behandeling van het Programma van Eisen openbare ruimte
Stadionplein door commissie en stadsdeelraad en bij de inspraak over het
Voorlopig Ontwerp Stadionplein in het voorjaar van 2011, maar ook eerder
als zij dat nodig acht. In dit verband zal zij voorstellen om ook de bewoners
een lid van het door stadsdeel en projectontwikkelaar aan te stellen supervisieteam te laten voordragen. Immers, in het verleden (omstreeks 1990)
heeft dit tot vergroting van het draagvlak voor de plannen geleid, toen naast
het stadsdeel en andere instanties ook het Vrouwenplatform Victoria en de
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buurtgroep elk een lid van de jury mocht voordragen, die de inzendingen met
betrekking tot woningbouwplannen voor het Olympisch Stadionterrein moest
beoordelen.
Contactpersoon: Coen Tasman (voorzitter)

Dodenherdenking bij monument
Apollolaan
Het monument op de Apollolaan, hoek Beethovenstraat 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.
Het
monument
is
gemaakt door Jan
Havermans in 1954.
Hanneke Groenteman,
journaliste, was in 2009
de spreekster. Zij sprak
uit eigen ervaring en
legde op aangrijpende
wijze verband tussen
de tijd toen (1940–
1945) voor Joodse
mensen en de situatie
nu voor immigranten.
Haar toespraak is te
lezen op de website
van het wijkopbouworgaan, www.woozw.nl > werkgroepen en bewonersinitiatieven> Dodenherdenking bij monument Apollolaan.
Namens het stadsdeel legde Johan Boomgaardt, de stadsdeelsecretaris,
een krans.
We schatten dat er, zoals gewoonlijk, tussen 1500 en 2000 mensen aanwezig
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waren. Achteraf kwamen er enige klachten binnen over de geluidsinstallatie;
aan de verbetering hiervan zal aandacht worden besteed.
Het 4 mei comité verzorgde ook dit jaar de kranslegging namens het Wijkopbouworgaan Zuid-West bij het monument op de Amstelveenseweg bij het
Vondelpark.
Veel informatie is te vinden op de bovengenoemde pagina van de website
van het wijkopbouworgaan.
Contactpersoon: Mariëtta De Zorzi, SOOZ.

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 platform bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners- en
belangengroepen en individuele leden. Aanvankelijk was het doel om het
toen nog bestaande ruige groen op beide Schinkeloevers te versterken en
alle volkstuinen te behouden. Dat was nodig omdat het stadsdeel plannen
koesterde om de helft van de volkstuinen en ca. 1000 bomen in dit gebied
op te offeren aan een breed fietspad over de eilanden - dat het Vondelpark
rechtstreeks met het Amsterdamse Bos zou moeten verbinden-, om alle
tennis- en voetbalsport te concentreren in het zuidelijk deel van het gebied
en om het resterende deel in te richten als een recreatiepark. Het platform
diende in maart 1999 een alternatief inrichtingsplan in, waarin het ruige
groen grotendeels behouden bleef, alle volkstuinen gespaard werden door
het fietspad te verleggen naar het Olympisch Stadionterrein en waarbij in het
noordelijk deel van dit gebied een kinderboerderij zou moeten komen. Alleen
dit laatste onderdeel van het alternatieve plan maakt nog kans om te worden
gerealiseerd.
Kinderboerderij
Op 28 januari 2009 besloot de Stadsdeelraad Oud-Zuid op initiatief van de
PvdA, het CDA, Amsterdam Anders/De Groenen en de VVD om, na jaren van
discussie en een eerdere mislukte poging om gegadigden voor een kinderboerderij te werven, alsnog ca. 2.000 m² in het noordelijk deel van de Schinkeleilanden te bestemmen voor een kinderboerderij met een beheerderswoning, een bescheiden horecafunctie en met een maatschappelijke functie,
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waarbij met name aan naschoolse opvang werd gedacht. Daarvoor moest
het bestemmingsplan worden aangepast, waarna opnieuw een inschrijfprocedure van start zou gaan en uit de gegadigden de meest kanshebbende met
betrekking tot realisatie, exploitatie en beheer van een kinderboerderij zou
worden geselecteerd.
In dit kader organiseerde het stadsdeel op 4 november 2009 een expertmeeting voor belangstellenden om meer inzicht te krijgen in de ideeën, wensen,
mogelijkheden en beperkingen vanuit ‘de markt’.
Anderhalve week eerder, op zaterdag 24 oktober 2009, organiseerde de
inmiddels vanuit het platform opgerichte werkgroep ‘Vrienden van de Kinderboerderij Schinkeleilanden’ op de plek van de toekomstige kinderboerderij

een open dag met medewerking van een mobiele kinderboerderij met
paarden, schapen en geiten. Ondanks de regen was het een geslaagde dag
omdat inzichtelijk werd gemaakt hoe een kinderboerderij hier, onder de rook
van het Olympisch Kwartier, zou kunnen functioneren. De dag werd geopend
door stadsdeelvoorzitter Egbert de Vries en de aanwezige ouders met hun
kinderen reageerden enthousiast. Tijdens deze dag werden nog eens vijftig
adhesieverklaringen ontvangen.
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Fietspad
Het brede, geasfalteerde fietspad over de eilanden werd aangelegd ten
koste van ca. 25 volkstuinen en ca. 1000 bomen, terwijl op dat moment nog
volstrekt onduidelijk was of dit fietspad aan de noordzijde zou kunnen worden
doorgetrokken naar het Vondelpark en aan de zuidkant het te nauwe viaduct
onder de Ringweg A10 een belemmering vormde voor een verbinding met
het Amsterdamse Bos. Het probleem aan de zuidkant is inmiddels opgelost.
Er komt bovendien een veilige kruising van dit fietspad met de busbaan aan
de zuidzijde van de Ringweg. Aan de noordzijde wordt een directe verbinding
langs het water met het Vondelpark nog steeds geblokkeerd door de tramlus
achter de tramremise en daarom zal het fietspad langs de Karperweg moeten
worden geleid. Verder heeft het stadsdeel woord gehouden en de ca. 1000
gekapte bomen vervangen door nieuwe boompjes.
Wandeling door historisch gebied
Binnen het platform is het plan gerezen om in het voorjaar van 2010 een
wandeling langs beide oevers van de Schinkel te organiseren. In de loop
van 2009 werden al de eerste voorbereidingen voor getroffen De route gaat
langs historische plekken en actiepunten in dit gebied, waarbij Begraafplaats
Huis Te Vraag, het Spijtellaantje, de voormalige pelgrimsroute, het sluisje in
de Schinkel, het woonbotengebied, de jachtwerf Olympia en de plek van de
kinderboerderij worden aangedaan.
Vergaderingen
Het Platform Groene Schinkeloevers kwam in 2009 minder vaak in vergadering bijeen dan in voorgaande jaren, namelijk drie keer: op 2 februari, 28 mei
en 23 september.
Tijdens deze vergaderingen is informatie uitgewisseld over de ontwikkelingen
met betrekking tot de kinderboerderij, het fietspad, de Jachthaven Olympia,
de actie voor behoud van de vier arbeidershuisjes aan het Spijtellaantje, de
herplant van de ca. 1000 gekapte bomen op de Schinkeleilanden en het
bestemmingsplan Groengebied Schinkel. Ook is er gesproken over de actie
voor behoud van de Hortus van de Vrije Universiteit en over de plannen van
het stadsdeel voor hoogbouw langs het IJsbaanpad in het kader van het
zogenaamde ‘Olympisch Kwartier Zuid’ en de plannen van het stadsdeel voor
de beide Citroëngebouwen en het Stadionplein.
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Het Platform Groene Schinkeloevers werd ondersteund door een opbouwwerker van Stichting SOOZ en is ook sinds jaar en dag vertegenwoordigd in
de Wijkraad Zuid-West.
Contactpersonen: Co Jongkind, Guus Gase en Anna Kamp.

Redactie bundel Arjen Looyenga
In 2009 werkte het
redactieteam verder aan
de bundeling en uitgave
van circa 50 artikelen
die wijlen Arjen Looyenga in Wijkkrant ZuidWest had geschreven.
De samenstelling van
het team weerspiegelt
de betrokkenheid van
verschillende
groeperingen, waaronder het
Wijkopbouworgaan ZuidWest: Jan Siegenbeek
van Heukelom (namens
SOOZ), Catharina Dissel
(namens de wijkkrant),
Coen Tasman (namens het wijkopbouworgaan), Margriet de Roever (namens
het Cuypersgenootschap), Friederike Sips (namens de ondersteuning door
SOOZ en de wijkkrant) en Jessica Polak (freelance redactiemedewerkster
voor de feitelijke uitvoering van de redactie).
Het redactieteam constateerde halverwege het jaar, dat de publicatie in 2009
niet haalbaar bleek, maar dat voorjaar 2010 dit wel zou zijn; een datum 30
maart werd gekozen. Met de uitgever Nautilus (Bert Lever) werd de lay-out
besproken en de wijze van drukken en uitgeven.
Contactpersoon: Bart Nooij, SOOZ.
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Stichting Boomschorshuisje
Precies zoals de heren Nico Dost en Egbert de Vries van Stadsdeel OudZuid beloofden in 2008, bevindt het Boomschorshuisje zich - evenals het Art
Nouveauhuis - in de bouwenvelop van project Amstelveenseweg 122. De

huisjes zullen er prijken zoals die ooit vlak daarbij aan de Amstelveenseweg
stonden. De gevel van het boomschorshuisje ligt al meer dan tien jaar op
de stadsdeelwerf te snakken naar herbouw waar mogelijk met gebruik van
elders opgeslagen oorspronkelijke bouwmaterialen. Voorlopig is het wachten
op degene die het project gaat realiseren. Volgend jaar hopen we de virtuele
foto om te kunnen zetten naar een reële!
Contactpersonen: Adriana Korteweg & Fred van Kooy.

Symposium Wet openbaarheid
van bestuur (Wob)
In het jaarverslag van 2008 maakten we melding van het feit dat een bewoner
(mr. Bedaux), gebruikmakend van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob),
verzocht had stukken in te zien, die bij besluitvorming rond het Stadionplein
waren gebruikt, maar niet beschikbaar waren voor het publiek.
Onder de titel ‘Wat heeft de burger aan de Wob?’ werd op 12 juni een symposium gehouden op de locatie Vrijburg in de Diepenbrockstraat. Het sympo29

sium was gewijd aan de vraag: “Mag de
actieve betrokkenheid van burgers worden
gehinderd door hoge kosten voor leges o.i.d.,
in het geval dat deze gebruik maakt van de
Wob?” Sprekers waren mr. J. Bedaux (burger
en advocaat), prof. A.W. Hins (hoogleraar
Mediarecht), mr. E.C.M. Jurgens (oud-lid
Eerste Kamer) en mr. E.C. Pietermaat (advocate bestuursrecht). Hieronder de samenvatting van de boodschap van dit symposium:
•
De mogelijkheid van Wob-aanvragen behoort tot de grondrechten van
de Europese burger.
•
Er komt een verdrag tussen de lidstaten van de Raad van Europa waarin
het recht op overheidsinformatie wordt geregeld.
•
Bij het archiveren van stukken zou men best meteen kunnen classificeren welke stukken toegankelijk zijn in het kader van de Wob, en dit
pro-actief aangeven. De zaak Bedaux behoort tot de uitzonderingen,
waar men vóór en achter de tafel verbaasd over is.
•
Persoonlijke beleidsopvattingen geuit in intern beraad bij het bestuurs-

•
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orgaan zijn in principe ook niet toegankelijk voor Wob-aanvragen, tenzij
door anonimiseren de verslaglegging een meer algemeen stuk kan worden.
In het kader van “public-private-partnership” moet vooral de publieke
partner goed opletten om te voorkomen dat de private partner het begrip
‘bedrijfsgeheimen’ niet te ruimhartig gebruikt.

Later is gebleken dat de weerbarstige houding van het stadsdeel wordt
ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, niet alleen
bij burgers, maar ook bij journalisten en programmamakers (D. Rogmans,
De journalist, 5 juli 2009; F. Kuitenbrouwer, NRC Handelsblad, 23 november
2008, Opinie p7).
Het aantal belangstellenden voor het symposium was ca. 45 personen.
Contactpersoon: J. Siegenbeek van Heukelom.

Welkom
Bij Welkom zijn veel vrijwilligers betrokken; daarom is hier ook een jaarverslag, geschreven door vrijwilligers, opgenomen.
Na een aanvankelijk wat aarzelende start kijken alle aan Welkom verbonden
groepen en personen met een goed gevoel terug op het jaar 2009. We hebben
Welkom zien uitgroeien tot een plek die zijn plaats in de buurt langzaam maar
zeker heeft veroverd. Dit heeft geresulteerd in meer bezoekers tijdens de
open inloopdagen en buurtgerichte activiteiten. Niet alleen in kwantitatieve
zin, maar ook in kwalitatief opzicht zien wij een stijgende lijn. Dat wil zeggen
dat wij vaak van bezoekers krijgen te horen, hoezeer zij Welkom waarderen.
Naast het feit dat de basisactiviteit van Welkom, de open inloop, succesvol
blijkt te zijn, zijn wij ook zeer trots op dat Welkom steeds intensiever gebruikt
wordt door buurtgroepen, zoals o.a. het autismecafé, de bewonersgroep
Olympia en de winkeliers van de Marathonweg.
Leden van de initiatiefgroep hebben een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget
gevraagd en gekregen om het eenjarig bestaan feestelijk te vieren. Op 19
december zijn er ruim 120 mensen, buurtbewoners maar ook mensen uit de
politiek geweest om hun felicitaties over te brengen en een glas glühwein te
heffen. Dit feestje liet, wat ons betreft, nog eens extra zien hoe Welkom bij de
buurt hoort: mensen reageerden erg enthousiast en benutten de gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en te spreken. Kortom, binnen een jaar zijn er via
Welkom allerlei netwerkjes en kruisbestuivingen tot stand gebracht.
We durven wel te stellen dat Welkom in grote mate bijdraagt aan de sociale
cohesie in de buurt. Toch willen wij ook een kritische kanttekening plaatsen.
Wat wij al eerder hebben geconstateerd is dat het aantrekken van allochtone
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buurtbewoners bij Welkom geen sinecure is. Wij hebben hier de afgelopen
periode veel aandacht aan besteed. Regelmatig worden mannen en vrouwen
op straat door zowel het opbouwwerk alsook door de gastvrouwen en –heer
benaderd. De reacties zijn altijd positief maar tot een daadwerkelijk bezoek
komt het echter niet. Daarnaast hebben wij samen met SOOZ geprobeerd

de interculturele groepen Amikino en Mixen in Oud-Zuid zoveel mogelijk te
betrekken bij Welkom. Het blijft echter moeilijk om allochtone buurtbewoners
aan het project te binden. Uiteraard blijven we verder pogingen hiertoe ondernemen. Conform de lijn van het nieuwe opbouwwerk zien wij een sterk toenemende zelfstandigheid van de vrijwilligers van Welkom en een afnemende
behoefte aan inzet van professionele krachten. Hiermee levert Welkom een
belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de Wmo, namelijk dat actieve
burgers andere burgers ondersteunen in hun ontwikkeling naar participatie.
Blijft over de vraag hoe de toekomst van Welkom eruit ziet. Wij kunnen
alleen maar constateren dat Welkom in korte tijd zijn bestaansrecht wel heeft
bewezen. Ook voor de toekomst heeft het veel potentieel.
Een overzicht van de activiteiten: Open Inloop op maandag: 14.00-16.00
uur (tekenen), dinsdag: 10.00-14.00 uur, woensdag: 10.00-14.00 uur en
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donderdag: 12.00-16.00 uur. Vertelcafé: één keer per maand op donderdagavond, boetseren: één keer per 14 dagen tijdens de dinsdagopenstelling,
Spaans zangkoor: één keer per 14 dagen. Verder nog diverse buurtoverleggen en Autisten woongroep en ouders.
Namens de Verontruste Bewoners van de Marathonbuurt.
Contactpersonen: Paul van Ede en Jacqueline Mees ten Oever.

Werkgroep Verkeer en Vervoer
Zuid-West
De Werkgroep Verkeer en Vervoer Zuid-West bespreekt knelpunten wat
betreft het verkeer en het openbaar vervoer in de wijk Zuid-West. Het
vergroten van de verkeersveiligheid is daarbij het uitgangspunt. De veiligheid
van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, de voetgangers en fietsers,
staat daarbij voorop.
De werkgroep kwam zes keer bij elkaar, in de maanden januari, maart, mei,
juni, september en november. Eind 2009 telde de werkgroep vijf leden. De
heer T. van den Heuvel, die nog niet zo lang deel uitmaakte van de werkgroep, is in juni overleden.
Belangrijke, regelmatig op de agenda terugkerende onderwerpen dit jaar
waren onder meer
•
de moeilijke oversteek voor met name de fietsers, van de Amstelveenseweg bij het Olympisch Kwartier (ter hoogte van de Afroditekade),
•
de verkeerscirculatie in de Van Tuyll van Serooskerkenbuurt,
•
de herinrichting van de openbare ruimte van het Stadionplein,
•
de onveilige oversteek van de Parnassusweg, hoek Stadionkade en
•
het parkeren van de auto voor invaliden.
Het idee voor een stadsdeelbreed Platform Verkeer krijgt helaas niet
voldoende steun van andere verkeersgroepen in Oud-Zuid. De werkgroep is
daarop actief op zoek gegaan naar nieuwe leden en heeft daarvoor persoonlijk mensen benaderd. Toe nu tot heeft dit nog niet geresulteerd in de nodige
uitbreiding van de werkgroep.
Contactpersoon: Henri Weve.
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Colofon
Uitgave: Stichting Wijkopbouworgaan Zuid-West, juni 2010
Foto’s en tekening: archief werkgroepen en archief SOOZ
De contactpersonen van de werkgroepen zijn te bereiken via
Wijkopbouworgaan Zuid-West / SOOZ
Achillesstraat 85
1076 PX Amsterdam
Telefoon: 020-662 03 89
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