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Inleiding
Als bestuur van Wijkraad Zuid-West zijn we blij weer een jaarverslag te kunnen presenteren. Met
vereende krachten, maar vooral in de overtuiging dat het werk van een wijkraad zinvol is en ook voor
de toekomst een goede rol zal kunnen spelen bij het versterken van de organisatie van
wijkbewoners, is het gelukt een jaarverslag over onze activiteiten in 2014 samen te stellen. Het
resultaat hebt u nu in handen of op beeldscherm.
Functie Wijkraad
De Wijkraad Zuid-West is een platform van actieve bewonersgroepen en belangstellende en
betrokken wijkbewoners. Het werkgebied van de wijk wordt begrensd door: Beethovenstraat,
Noorder Amstelkanaal, Valeriusterras, Cornelis Krusemanstraat, Amstelveenseweg, Surinameplein,
Westlandgracht, Henk Sneevlietweg, A10, Amstelveenseweg, Zuider Amstelkanaal en
Boerenwetering.
De Wijkraad komt 5 á 7 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 er ook vaak een thema aan de orde, waarvoor een of meer
gasten worden uitgenodigd. De wijkraadsvergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd op
de website van de wijkraad (http://www.woczuidwest.nl/). Nieuwe bewonersgroepen kunnen zich
aansluiten bij de wijkraad.
De in 2014 actieve bewonersgroepen waren:


Actiecomité Red het Spijtellaantje

zie blz. 12



Algemene Belangenvereniging De Schinkeleilanden

zie blz. 11



Bewonerscommissie Olympia

zie blz. 5



Buurtgroep Stadionplein en omgeving…………………………………………………………………zie blz. 6



Bomenridders Zuid-West…………………………………………………………………………………….zie blz. 10



Stichting Boomschorshuisje

zie blz. 9



Zij in Zuid

zie blz. 4



4 mei comité Zuidwest - Dodenherdenking bij monument Apollolaan

zie blz. 7

Veel van de activiteiten van de wijkraadsleden waren gericht op ontwikkelingen in het westelijk deel
van de wijk zoals het Stadionplein, het Spijtellaantje en Marathonbuurt.
Het bestuur van Wijkraad Zuid-West bestond in 2014 uit Peter Janssen, voorzitter, Guus Gase,
secretaris en Leo Wernaert, penningmeester.
Tijdens de vergadering van 22 oktober liet Peter Janssen weten dat hij met ingang van 2015 het
voorzitterschap neerlegt, omdat hij buiten Amsterdam gaat wonen.
Wijkraadsvergaderingen
In 2014 kwam de Wijkraad Zuid-West zes keer bijeen, en wel op
12 februari 2014
2 april 2014
25 juni 2014
18 september 2014
22 oktober 2014
3 december 2014

Op de wijkraadsvergadering van 12 februari was als gastspreker aanwezig Adinda de Baat van Puur
Zuid. Zij vertelde over het beleid met betrekking tot het ontwikkelen van informele
ondersteuningsdiensten in de wijk.
De vergaderingen van de wijkraad vonden in 2014 plaats in het Odensehuis, Hygieastraat 4.

In memoriam Han van der Linden-Schadd
Op 27 juni 2014 overleed Wijkraadslid mr. Hannie van der Linden-Schadd.
Han werd in 1922 geboren in het huis naast gebouw Felix Meritis op de Keizersgracht. Als echte
Amsterdamse voelde zij zich zeer betrokken bij het wel en wee van de stad en later ook van onze
wijk.
Als jonge vrouw was Han in 1947 als vrijwilligster naar het toenmalige Nederlands-Indië gegaan en
diende daar bij het Vrouwenbataljon.
Jarenlang woonde Han aan de Van Tuyl van Serooskerkenweg en toen ze verhuisde naar de
Ruysdaelstraat in het Museumkwartier bleef ze voortdurend de ontwikkelingen in de wijken ZuidWest en Vondelpark-/Concertgebouwbuurt op de voet volgen. Han was ook een trouwe bezoekster
van de Wijkraadsvergaderingen, waar haar positieve inbreng zeer welkom was. Lange tijd was ze lid
van het Dagelijks Bestuur van Wijkopbouworgaan Zuid-West en als vice-voorzitster zat ze ook menige
Wijkraadsvergadering voor.

Tweede van links: Han van der Linden-Schadd
Op grond van haar ervaringen in het voormalige Nederlands-Indië was ze nauw betrokken bij de
naams- en functieverandering van het voormalige Van Heutszmonument in Monument Indië
Nederland. In 1997 had zij als bewoonster in een brief aan het Stadsdeel Zuid al aangedrongen op
een dergelijke naams- en functieverandering en daarmee liep zij vooruit op acties van andere
bewoners en van de lokale partij Amsterdam Anders/De Groenen voor naams- en functieverandering
van het monument. Vanzelfsprekend nam ook Han deel aan de hoorzittingen onder leiding van Rob
Aspeslagh van het Instituut Clingendael en vervolgens van de door het Stadsdeel ingestelde Adviesen Begeleidingscommissie Monument Indië Nederland. Deze commissie had als belangrijkste taak:
het opstellen van een tekst, waarin de geschiedenis van het monument en de naams- en

functieverandering ervan goed tot hun recht zouden komen. In de nieuwe naamgeving kwam nu de
nadruk te liggen op de gehele koloniale periode van Nederland in Indonesië.

Monument Indië Nederland
Een korte tekst werd aangebracht op de achterzijde van het monument. Tijdens de bijeenkomst in de
Willem de Zwijgerkerk op 17 december 2007 ter gelegenheid van de oplevering van het
gerestaureerde monument kreeg Han dan ook van Egbert de Vries, voorzitter van Stadsdeel Zuid, het
“eerste exemplaar” uitgereikt van het hiervoor uitgegeven boekje (zie hiervoor het jaarverslag 2007
van de Wijkraad Zuid-West).
Tijdens de wijkraadsvergadering van 18 september 2014 werd Han herdacht:
“Tijdens de zomervakantie is Han overleden. Zij was sinds mensenheugenis lid van de Wijkraad ZuidWest, maar ook van de Wijkraad Vondelpark-/Concertgebouwbuurt. Zij was zeer geïnteresseerd in de
lokale democratie. Ook het thema verkeer en vervoer genoot haar belangstelling. Daarbij wees zij
onder meer op de zeer geringe snelheidswinst in relatie tot de grote nadelen, die het opheffen van
tramhaltes met zich meebracht. Han was ook zeer betrokken bij de verandering van het voormalige
Van Heutszmonument in Monument Indië Nederland.”
Verschillende Wijkraadsleden haalden tijdens deze vergadering herinneringen aan Han op.
In Han heeft de Wijkraad een zeer gewaardeerd en gerespecteerd lid verloren. Laten we de
gedachtenis aan haar en haar inzet hoog houden.

Ledenwerfcampagne in De Echo en op de markt.
Peter Janssen, voorzitter van de wijkraad, kondigde in oktober aan dat hij zou gaan verhuizen en
Amsterdam verlaten. Per 1 januari 2015 zou hij zijn functie als voorzitter neerleggen. Dat bracht de
noodzaak van vernieuwing en verjonging van de wijkraad nog weer eens extra in beeld. Co Jongkind
startte een actie om leden te gaan werven. Samen met Coen Tasman en Frans Schouwenaar schreef
hij een artikel, dat geplaatst werd op de voorpagina van De Echo. Van dit artikel werd ook een
pamflet gemaakt, waarmee Co en 1e secretaris Guus Gase op de zaterdagmarkt op de Marathonweg

en bij de vestiging van Albert Heijn aan de Stadionweg hebben gefolderd en mensen hebben
aangesproken met de vraag of zij de wijkraad kenden en of zij mee wilden gaan doen
Pamflet:

Wijkopbouworgaan Zuid-West,
P/a Sloterkade 37C,
1058 HE Amsterdam.
Telefoon: 020-6691245
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Onderwerp:

Nieuwe leden gezocht voor de wijkraad Zuid- West

Beste buurtbewoners,
de Wijkraad Zuid West bestaat meer dan 50 jaar en heeft als doel het bevorderen van de
betrokkenheid van bewoners bij ontwikkelingen in de Stadionbuurt, Hoofddorppleinbuurt,
Schinkelbuurt tot de grens van het Vondelpark en tot aan de Beethovenstraat.
De wijkraad is een buurtplatform waar actuele zaken uit de verschillende wijken ter sprake
komen en initiatieven van actieve bewoners en onafhankelijke bewonersgroepen
besproken worden. Deze kunnen door de Wijkraad Zuid West ook ondersteund worden.
Zaken op het terrein van verkeer, zorg, openbare ruimte, milieu, woningbouw en
huurzaken zijn belangrijke onderwerpen die al vele jaren in onze wijkraad aan de orde zijn
geweest.
Helaas is ook de wijkraad Zuid West de laatste jaren zwaar getroffen door de bezuinigen
en hebben wij veel van onze organisatorische kracht moeten inleveren. Dat is jammer
omdat er heel veel in onze buurt gaat veranderen zoals:
 woningbouw op het Havenstraatterrein,
 bebouwing met hoogbouw op het Stadionplein,
 grote veranderingen bij de afslag van de A10 naar de Amstelveenseweg,
 bouw van een zeer hoog sporthotel op het IJsbaanpad,
 hoogbouw t.o. de ingang van het Vondelpark,
 toenemende verkeersdrukte in ons gebied,
 zorg over de toekomst van goed en betaalbaar openbaar vervoer,
 de zorg die van Den Haag naar de gemeentes komt en nog veel meer belangrijke
buurtzaken die ons in onze mooie buurt gaan raken.
Nieuwe leden gezocht voor wijkraad Zuid West in Amsterdam Zuid.
Het algemene bestuur van de Wijkraad Zuid West bestaat uit vertegenwoordigers van
werk- en bewonersgroepen uit bovengenoemde buurten. Het dagelijks bestuur bestaat uit
dhr. Peter Janssen, voorzitter, (telefoon 020- 6691245), dhr. Guus Gase, secretaris
(telefoon 020-7703247), en dhr. Leo Wernaert, penningmeester(telefoon 020-6645675).

Waar wijkraad Zuid West in het bijzonder mee te maken heeft, is de vergrijzing in onze
wijkraad en daarom zoeken wij nieuwe betrokken buurtbewoners die hun buurtzaken in
de wijkraad willen brengen en kracht willen geven om deze buurtzaken verder bij de
diverse instanties en organisaties onder de aandacht te brengen.
Wij komen 6 of 7 keer per jaar bij elkaar om actuele zaken in onze wijk te bespreken.
Mocht u belangstelling hebben voor de wijkraad Zuid West dan kunt u meer informatie
vinden via www.woczuidwest.nl en/of bellen met de secretaris, dhr. G. Gase, telefoon
020-7703247; adres: Turnerstraat 12 - 2 hoog, 1076 VD Amsterdam.
De volgende wijkraadsvergaderingen zijn op 10 september, 22 oktober en 3 december
2014 om 20.00 uur. U bent altijd van harte welkom en de koffie staat klaar.
Adres: Odensehuis, Hygieastraat 4, t.o. clubhuis voetbalclub Swift, aan het Olympiaplein.
Schriftelijk aanmelden kan ook. Vul dan onderstaand uw gegevens in.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik heb interesse in het werk van de Wijkraad Zuid West.
Naam:
Adres:
Emailadres:
Handtekening:
Versturen aan dhr. G Gase, Turnerstraat 12- 2 hoog, 1076 VD Amsterdam.

Het resultaat van het verschijnen van het artikel in De Echo en het flyeren van Co en Guus was dat er
op de wijkraadsvergadering van 22 oktober drie nieuwe geïnteresseerde gasten aanwezig waren.
Wilma de Haas, Pim Wijers en Yvonne Reijers.

Verslagen van de verschillende werkgroepen:


Dodenherdenking bij monument Apollolaan (4 mei comité Zuid-West)

Zoals ieder jaar organiseerde het 4 mei comité Zuid-West op 4 mei 2014 de jaarlijkse
dodenherdenking bij het oorlogsmonument op de Apollolaan, hoek Beethovenstraat. Jan Siegenbeek
van Heukelom is lid van dit 4 mei comité Zuid-West en vertegenwoordigt dit comité in de wijkraad.
Hij is als zodanig nauw betrokken bij de organisatie van de herdenking.
Het oorlogsmonument is gemaakt in 1954 door J. W. Havermans ter nagedachtenis aan de 29
slachtoffers van een vergeldingsactie van de bezetter, die 10 jaar eerder op 24 oktober 1944 hier
gefusilleerd werden. Op 23 oktober 1944 werd de beruchte SD officier en inquisiteur H. Oehlschläger
door het verzet geliquideerd. Als represaille werden uit de Weteringschansgevangenis 29
gevangenen ’s ochtends vroeg naar de Apollolaan gebracht en gefusilleerd op de plaats waar nu het
monument staat.

Bij de plechtigheid droegen leerlingen van de Eerste Montessorischool ‘De Wielewaal’

eigengemaakte gedichten voor. Namens Stadsdeel Zuid werd een krans gelegd.
Spreker was dit jaar Ronald Sanders, hoofd van de Eerste Montessorischool ‘de Wielewaal’ in de
Corellistraat.
Koperblazers speelden daarna twee coupletten van het Wilhelmus en de Last Post.
Na de 2 minuten stilte was er gelegenheid om weer met elkaar te spreken.


Bewonerscommissie Olympia

2014 is voor bewonerscommissie Olympia een heel druk jaar geweest, omdat de renovatie van de vijf
blokken woningen van Ymere aan de Olympiaweg en omgeving volop gaande was. In dat proces
speelt een bewonerscommissie een cruciale rol omdat ze voor de bewoners waarom het gaat, een
aanspreekpunt zijn voor klachten, suggesties en een luisterend oor in een periode vol overlast,
spanningen en onrust. Naar de projectbegeleiders van Ymere en de uitvoerders van HEMUBO en
andere bedrijven was het heel belangrijk om aan te geven en blijvend aan te kaarten dat er bewoners
– en soms heel kwetsbare bewoners – bij betrokken zijn en dat het zaak is om voortdurend rekening
te houden met hun welzijn. De leden van Olympia hebben hun uiterste best gedaan om dit proces op
een goede manier te begeleiden.
Ook is er voortdurend toezicht gehouden op de werkzaamheden en de voortgang daarvan. Bewoners
hebben vanuit hun eigen positie vaak een goed oog voor de consequenties van verbouw en
renovatie. Het is belangrijk dat dat gehoord wordt en dat er rekening mee wordt gehouden.
Verder speelde bij deze renovatie een rol dat Ymere er op uit was zoveel mogelijk woningen te
verkopen. Dat betekende dat ze in het voortraject, in de voorgesprekken met zittende bewoners,
hun best deden om andere woongelegenheid beschikbaar te hebben, zodat er voor deze mensen een
aantrekkelijk aanbod was om te gaan verhuizen. Voor een deel van de zittende bewoners was het
ook aantrekkelijk om weg te gaan. Als stadsvernieuwingsurgenten kwamen ze in aanmerking voor
woningen waar ze op een andere manier geen toegang toe gehad zouden hebben. En ze ontliepen
daarmee de grote overlast en onrust van twee keer verhuizen of tijdelijk op een wisselwoning te
moeten zitten. Het resultaat is dat van de 600 woningen in de complexen er na de renovatie 325
waren verkocht en daarmee uit de voorraad van redelijk goedkope sociale huurwoningen waren
verdwenen. De leden van Olympia begrepen de overwegingen van bewoners die van dit aanbod
gebruik maakten en ondersteunden hen ook soms in die keuze, maar zagen met lede ogen aan dat er
zoveel minder woningen beschikbaar bleven voor mensen die zijn aangewezen op sociale huur. Dit
raakt aan een veel groter probleem, nl. de grootschalige verkoop van sociale huurwoningen. Aan dit
probleem is in 2014 ook in de wijkraad regelmatig aandacht besteed.

Op 25 september 2014 organiseerde Ymere in samenwerking met Olympia een feest op de
Marathonweg voor de hele Marathonbuurt als afsluiting van de renovatie. In december 2014 werden
de laatste gerenoveerde woningen opgeleverd.
Van april 2013 tot 1 februari 2014 stelde Olympia haar vergaderruimte onder het poortje naar de
Theseusstraat beschikbaar aan de stichting ‘WELKOM in de Stadionbuurt’, die door ondoordacht
organiseren van het stadsdeel niet over een geschikte ruimte kon beschikken. ‘WELKOM in de
Stadionbuurt’ is een buurthuiskamer waar een open inloop wordt georganiseerd voor
buurtbewoners. Diverse bewoners van de te renoveren panden hebben daar ook een luisterend oor
gevonden voor de problemen waar ze tegenaan gelopen waren tijdens de renovatie.
Met het oog op de komende renovatie van het pand werd die overeenkomst weer beëindigd.


Bomenridders Zuid-West

Mag ik me even voorstellen? Ik ben JanKees van Dijk en lid van de Boomridders Zuid-West. Zo’n tien
jaar geleden volgde ik een eenvoudige cursus voor boomridders die door Wijkcentrum Vondelpark/Concertgebouwbuurt werd aangeboden. Een boomridder neemt op zich om zoveel mogelijk in de
gaten te houden of er dode, zieke of omgewaaide bomen zijn in de buurt. B.v. bomen die aan de
iepziekte lijden. Ik woon in de Hoofddorppleinbuurt. Dus ik houd de bomen in die buurt nauwkeurig
in de gaten.
Bij de vroegere “Slager Beer’ staat weer een nieuwe boom. Bij Ton Overmars’ slijterij moet nog een
nieuwe boom komen. Op de Rijnsburgerstraat ter hoogte van begraafplaats ‘Huis Te Vraag’ war er
iepziekte en werden er vijf bomen gekapt. Ook hier is herplanting noodzakelijk. In de Rietwijkerstraat
zijn na de herinrichting mooie magnoliabomen (Cobus) geplant. Hoera!!

3 bomen in het asfalt aan de Theophile de Bockstraat
Zoals het niet moet is te zien bij het fietspad vanuit het Vondelpark naar de Theophile de Bockstraat.
Hier metselde de gemeente een boom in het asfalt!! De boom groeit nu, maar binnen een paar jaar
gaat ie dood. Zo zijn er vele gevallen in de wijk.
Hebt u klachten? U kunt mij bellen ’s morgens voor 9 uur of ’s avonds laat. Ook een briefje in de
brievenbus is oké.
P.S. Assistentie gevraagd bij het in de gaten houden van onze bomen.
Telefoonnummer en adres van JanKees zijn te vinden bij het overzicht van de werkgroepen.


Algemene Belangenvereniging De Schinkeleilanden

Tot verdriet van velen is de Algemene Belangenvereniging De Schinkeleilanden in 2014 aan
onderlinge onenigheid te gronde gegaan, mede door toedoen van een andere vereniging. Juist in het
jaar dat ze haar 10-jarig bestaan hoopte te vieren. Dit betekent dat de ABS als het ware nu in de
koelkast is gezet, maar ook dat er niet geschroomd zal worden - indien er weer belangrijke
ontwikkelingen zijn – de ABS weer uit de koelkast te halen.



Stichting Boomschorshuisje

Geschiedenis boomschorshuisje en mogelijke herbouw
Aan het begin van de Amstelveenseweg stond tegenover het Vondelpark in het verleden een aantal
panden met een bijzondere architectonische betekenis. Een daarvan ter hoogte van het huidige
nummer 104 was het Boomschorshuisje.
In 1878 kwam dit pand in bezit van de in rustiekwerken gespecialiseerde familie Oostwegel. De
Oostwegels brachten als reclameplaatje voor hun vakmanschap aan de voorgevel van het huisje
boomstronken en takken aan en bedekten deze vervolgens met cement en boomschors. Een eeuw
later (1998) moest het huisje helaas worden gesloopt omdat het voor een groot deel buiten de
nieuwe rooilijn van de Amstelveenseweg stond. Stadsdeel Zuid was zich bewust van de unieke
cementtechniek van de voorgevel en heeft deze in drie delen opgeslagen op hun werf aan de
Generaal Vetterstraat. Het inwendige van het huisje is toen volledig beschreven en gedocumenteerd.

In hetzelfde jaar (1998) is de Stichting
Boomschorshuisje opgericht met het doel
activiteiten te ontwikkelen die leiden tot
wederopbouw van het Boomschorshuisje.
Helaas is het niet mogelijk gebleken het huisje
op te nemen in de nieuwbouw die binnenkort
zal worden gerealiseerd aan de
Amstelveenseweg op de plek van het
voormalige GGD-gebouw of elders in de
Schinkelhavenbuurt.

Nog altijd is de stichting actief in het zoeken naar een geschikte plek voor de herbouw van het
boomschorshuisje. Menhir Architecten heeft een fraai ontwerp gemaakt voor de bouw van twee
herenhuizen in de Haagse stijl met daarnaast het Boomschorshuisje. Dat zou qua stijl prima passen
op het Jacob Marisplein, waar de huisnummers 12, 14 en 16 nooit voltooid zijn nadat het bouwplan
van 1916 geen doorgang vond. De tijd zal leren of dit plan ooit gerealiseerd kan worden. Dat hoort u
dan in het Jaarverslag van 2015.

Het boomschorshuisje in 1939

en de plaats waar het gestaan heeft.



Actiecomité Red het Spijtellaantje

De wijkraad heeft zich geruime tijd bezig gehouden met de toekomst van vier arbeidershuisjes uit
1897 aan het Spijtellaantje, die eerst gesloopt zouden worden, maar o.a. door toedoen van het
actiecomité een grote opknapbeurt hebben gekregen.

Dat daarmee de huisjes definitief gered zijn van de sloop blijkt allerminst zeker. Op 3 december 2014
meldt Karin Buys in de wijkraad dat ondanks de rechterlijke uitspraak Ymere nu toch begonnen is
met een onderzoek naar de fundering. Ymere zou drie villa-achtige gebouwen op de plek willen
neerzetten. Er zijn ook veel bomen gekapt. Een aantal in verval geraakte loodsen, die stonden op
grond van de gemeente, zijn gesloopt. Op de plek van deze loodsen zijn vier zelfbouwkavels gemaakt.



Buurtgroep Stadionplein en omgeving

De laatste twee jaarverslagen van de in 1978 door bewoners uit de Stadionbuurt opgerichte
Buurtgroep Stadionplein en Omgeving dateren alweer van 2011 en 2012. Het is echter niet tot een
officiële publicatie van deze twee verslagen gekomen omdat ze bestemd waren als bijdragen aan de
betreffende jaarverslagen van Stichting Wijkopbouworgaan Zuid-West, maar na 2010 zijn er geen
jaarverslagen meer van dit wijkopbouworgaan verschenen.
In 2014 is na decennia van plannenmakerij en besluitvorming daadwerkelijk begonnen met de
bouwwerkzaamheden op het Stadionplein, dat wil zeggen met het afgraven van een bouwput voor
de parkeergarage onder het aan de noordzijde van het plein te verrijzen woonblok met 30% sociale
huurwoningen en 70% vrije sector woningen, horeca, de daar terugkerende Febo-snackbar en een
ondergrondse filiaal van Albert Heijn. Met de bouw van het Zuidblok kon echter in 2014 nog niet
worden begonnen omdat het lange tijd niet lukte een exploitant te vinden voor het hier te realiseren
culinair centrum met hotel en parkeergarage.

De Buurtgroep Stadionplein en Omgeving en haar beide adviseurs, de architecten Fred Schoen en
Marinus Oostenbrink, hebben altijd op grond van stedenbouwkundige argumenten gepleit voor
behoud van een open Stadionplein met slechts een minimale bebouwing aan de noordzijde. Wij
hebben ons daarom ook altijd verzet tegen het vrijwel volbouwen van het Stadionplein met twee
grote bouwblokken. Ook heeft de Buurtgroep zich altijd verzet tegen het plan om de geheel door
ouders beheerde en tot ieders tevredenheid functionerende kinderspeelplaats in de middenberm
van de Van Tuyll van Serooskerkenweg tussen Stadionplein en Jasonstraat te vervangen door een
nieuw in te richten speelplaats. Dat geld had beter aan iets anders besteed kunnen worden.
Na de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 kregen de betrokkenen bij het Stadionplein te
maken met andere gesprekspartners op gemeentelijk en stadsdeelniveau, zowel door een
herverdeling van bevoegdheden tussen bestuurders op gemeentelijk en stadsdeelniveau als door een
veranderde politieke samenstelling van de vertegenwoordigende organen op beide niveaus. In plaats
van met een 29 leden tellende deelraad Zuid en een Dagelijks Bestuur van vier portefeuillehouders
met beleidsbevoegdheden kregen wij nu te maken met een 15 leden tellende Bestuurscommissie

met drie dagelijks bestuursleden met vrijwel uitsluitend adviserende bevoegdheid en louter belast
met uitvoering van door de Gemeenteraad vastgesteld beleid.
Portefeuillehouder Egbert de Vries (PvdA) maakte in Stadsdeel Zuid plaats voor bestuurscommissielid
Sebastiaan Capel (D66) en projectmanager Ineke Harder maakte plaats voor haar opvolgster Ingrid
van Leeningen. De achter ons liggende korte periode overziende, kan gezegd worden dat de
contacten met Sebastiaan Capel meer ruimte voor een dialoog leken te bieden dan de contacten met
zijn voorganger. Typerend voor de PvdA-bestuurder was bijvoorbeeld dat hij twee destijds door de
deelraad Zuid aangenomen moties met betrekking tot de beide bouwblokken gewoon naast zich
neerlegde. Het betrof een motie met betrekking tot markering van de zichtas van de
Amstelveenseweg in het Noordblok en een motie betreffende een keuze uit verschillende varianten
van het Zuidblok, waarvan één zonder een luifel, die voor Stadionpleinbewoners het uitzicht op het
resterende deel van het Stadionplein belemmert. Desalniettemin benadrukte ook het nieuwe
bestuurslid Sebastiaan Capel dat hij gebonden was aan het uitvoeren van eenmaal genomen
besluiten.

De Buurtgroep benadrukte in contacten met het Stadsdeel dat zij als bewonersgroep weliswaar al die
jaren de vinger aan de pols had gehouden wat het Stadionplein betreft, maar dat zij niet namens de
bewoners van de Stadionbuurt kon spreken. Bovendien was het aantal actieve leden van de
Buurtgroep de laatste jaren als gevolg van verhuizing en door actiemoeheid teruggelopen tot vier
bewoners, waarvan twee Stadionpleinbewoners. Daar stond tegenover dat, naast de twee onmisbare
adviseurs Fred Schoen en Marinus Oostenbrink, een aantal andere bewoners rondom het
Stadionplein zich actiever begon op te stellen naarmate de plannen het stadium van uitvoering
naderden. Daarom drong de Buurtgroep er op aan dat er een breder samengestelde Overleggroep
Stadionplein tot stand kwam, die als gesprekspartner voor het Stadsdeel kon dienen. In 2014 was er
vijf keer sprake van een gesprek tussen de Overleggroep en het Stadsdeel. Van een echt overleg was
tijdens deze bijeenkomsten nauwelijks sprake. Deze gesprekken verliepen weliswaar in een prettige
sfeer en de Overleggroep werd ook correct geïnformeerd over de laatste stand van zaken met
betrekking tot het Stadionplein en de Citroëngebouwen. Ook mochten er wat marginale
kanttekeningen geplaatst worden bij het concept-verkeerscirculatieplan en het plan voor
herinrichting van de openbare ruimte en bovengenoemde kinderspeelplaats. Maar van wezenlijke
invloed van bewoners op al deze plannen was geen sprake. Daarom werden deze gesprekken dan

ook zowel door het Stadsdeel als door de Overleggroep beschouwd als zogenaamde
“bijpraatmomenten”. Naast deze gesprekken in het Stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan
of in “Welkom” aan het Stadionplein was er ook sprake van twee informatieavonden. Op 4 maart
vond er in het Olympisch Stadion zo’n bijeenkomst plaats over het ontwerp voor de openbare ruimte
Stadionplein en Van Tuyll van Serooskerkenweg en op 21 mei waren bewoners uitgenodigd voor een
informatieavond in de Bibliotheek aan de Laan der Hesperiden over het conceptverkeerscirculatieplan.
Op verzoek van de fracties van Zuid- en Pijpbelangen, D66 en VVD werd het “Definitief Ontwerp
openbare ruimte en verkeer Stadionplein” geagendeerd voor de commissie Algemene Zaken &
Ruimtelijke Ordening van de Bestuurscommissie Zuid. Deze fracties pleitten ook voor een flexibeler
opstelling naar de bewoners met betrekking tot de uitwerking en bijstelling van het conceptontwerp. Namens de Buurtgroep werd tijdens deze vergadering ingesproken over dit agendapunt en
daarin werd betoogd dat van de door deze fracties bepleite flexibele opstelling eigenlijk geen sprake
was. Als bewoners werden we keer op keer geconfronteerd met voldongen feiten.
Wat waren deze feiten?
De Febo-snackbar en de zaterdagmarkt zijn voor de duur van de bouwwerkzaamheden, dus tot
medio 2016, verplaatst naar andere, tijdelijke locaties: de Febo-snackbar naar een plek bij de in- en
uitrit van de parkeergarage onder het Olympisch Stadion en de zaterdagmarkt naar de
Marathonweg.
Op 28 februari 2014 was de omgevingsvergunning voor het Noordblok verleend, waarna Bouwbedrijf
M.J. de Nijs en Zonen BV in opdracht van Bouwinvest Development BV kon beginnen aan het
afgraven van een bouwput voor de parkeergarage onder het Noordblok.
Maar bij deze werkzaamheden werd op één plek een hoeveelheid asbest aangetroffen. De
graafwerkzaamheden werden stilgelegd om eerst alle asbest te kunnen verwijderen. Vanaf 18
september konden de werkzaamheden weer worden hervat. Bij deze graafwerkzaamheden werden
restanten van een boerderij gevonden, die hier vroeger gestaan had. De Buurtgroep pleitte er voor
deze restanten, indien historisch interessant, voor het publiek toegankelijk te maken. Bestuurslid
Sebastiaan Capel beloofde dit te zullen onderzoeken. Maar volgens de Archeologische Dienst van de
Gemeente Amsterdam betrof het hier geen interessante vondsten.
De start van de graaf- en bouwwerkzaamheden voor het Zuidblok liep vertraging op omdat de
beoogde hotelexploitant zich terugtrok. Maar in de loop van 2014 werd een nieuwe exploitant voor
het Zuidblok gevonden en dat bleek ook Bouwinvest Development BV te zijn. Het hele gebied van het
Stadionplein plus directe omgeving leek in handen te zullen komen van deze projectontwikkelaar,
toen later bekend werd dat de beide Citroëngebouwen, na vertrek van Citroën naar Amsterdam
Zuidoost, waren overgenomen door Bouwinvest. In het zuidelijk Citroëngebouw wordt een
restaurant gevestigd en in het noordelijk Citroëngebouw wordt binnenkort in ieder geval tijdelijk en
hopelijk permanent een kunsthal geopend.
Het weinig hoopvolle perspectief met betrekking tot het Stadionplein bij de aanvang van 2014 was
aanleiding voor architect Fred Schoen, één van de twee adviseurs van de Buurtgroep, om een
reddingspoging te wagen door middel van een artikel in Het Parool van 31 januari 2014 en door een
petitie “Een open Stadionplein” op internet te starten. Deze petitie werd op 22 juni officieel en
omlijst met toespraken en media-aandacht aangeboden aan Sebastiaan Capel, voorzitter van de
bestuurscommissie Zuid. Om dit initiatief een juridische basis te geven opereerde men als “Stichting
Een Open Stadionplein i.o.”. Fred Schoen was er in geslaagd een aantal mensen van naam te
verenigen in een “comité van aanbeveling”, onder wie de columnist Henk Hofland, de oud-PPRpoliticus Eric Jurgens, Berlages kleinzoon Max van Rooy, architectuurhistoricus Vincent van Rossem,
oud-wethouder Hans Spoelstra en voormalig CDA-deelraadslid Agnes Simon. Fred Schoen werd
bovendien bijgestaan door de deskundige en zeer actieve Egbert Rozeboom, die o.a. zijn sporen
verdiend had met een geslaagde actie voor een respectvolle herinrichting van het Mercatorplein.

Namens deze stichting i.o. werd door hen op 17 oktober een raadsadres ingediend bij de
gemeenteraad van Amsterdam met een verzoek tot herijking van de stedenbouwkundige en
cultuurhistorische waarde van het Stadionplein als onderdeel van het Plan-Zuid van H.P. Berlage. Dit
raadsadres werd voorzien van een zeer overtuigende toelichting en een gedegen
stedenbouwkundige analyse, getiteld “Op waarde geschat”. Ook werd op 13 november door hen
ingesproken tijdens een vergadering van de stedelijke commissie Jeugd en Cultuur.
Op 16 december voerden Fred Schoen en Egbert Rozeboom een gesprek met het Bureau
Monumentenzorg Amsterdam, waarin zij wezen op een aantal tegenstellingen in de beschrijvingen
van de plandocumentatie met betrekking tot het Stadionplein. Ook riepen zij zoveel mogelijk
buurtbewoners en andere betrokkenen op om niet alleen de petitie te ondertekenen, maar ook om
bezwaarschriften in te dienen tegen de omgevingsvergunning voor het Zuidblok zodra deze in 2015
zou worden verleend.
Er valt weinig te zeggen over de kansen voor het al dan niet grondig herzien van de
herinrichtingsplannen voor het Stadionplein en het plantsoen met speelplaats op de Van Tuyll van
Serooskerkenweg, maar 2015 lijkt hoe dan ook een beslissend jaar te worden voor het Stadionplein
en voor de Citroëngebouwen, te meer daar de in 2016 in het Olympisch Stadion te houden Europese
Kampioenschappen Atletiek blijven zorgen voor druk op de ketel.
Contactpersoon: Coen Tasman, voorzitter Buurtgroep Stadionplein en Omgeving


Zij in Zuid

ZINZ staat voor Zij In Zuid.
Zij is een multiculturele vrouwengroep in Amsterdam Zuid.
Zij organiseert Tai Chi, workshops, excursies en andere leuke bijeenkomsten voor en door vrouwen.
Zij verzorgt elke 1e en 3e vrijdag van de maand Tai Chi met PietYin. Van 13.30 tot 14.30 uur.
Zij houdt elke 1e en 3e vrijdag van de maand een informatiemiddag voor belangstellenden van 15.00
- 15.30 uur.
Zij heeft een actieve kern die 1x per maand op de 1e of de 3e vrijdag van de maand vergadert.
Zij verzorgt elke laatste vrijdag van de maand een workshop, een excursie of een andere leuke
bijeenkomst.
Zij woont in het Huis van de Wijk Olympus, Hygieaplein 10, 1076 RT Amsterdam, 2e etage.
Zie hier, in een notendop, de doelstelling van onze groep. Een club kunnen we het niet noemen,
iedereen is vrij om te komen. Dat is zichtbaar bij de diverse activiteiten. Neem de Tai Chi groep,
iedere 1e en 3e vrijdag van de maand of de Qi Quong, 2e vrijdag van de maand. Hier veel trouwe
volgsters, de echte liefhebsters.
Daarna is er thee en meestal infomiddag, waarbij de groep zich automatisch uitbreidt.
De laatste vrijdag is er ruimte voor diverse activiteiten, een workshop, een excursie.
In 2014 ondernamen we bijv. een bos- en strandwandeling, culturele uitstapjes zoals museum- en
galeriebezoek. Een aantal maal werd er samen gekookt, en op het culinaire vlak namen we deel aan
de langste vegetarische tafel, bij schitterend weer op het Museumplein
Tijdens workshops was er ruimte voor hand- en nagelverzorging, hoofd- en gezichtsmassage en yoga.

Het jaar sloten we af met een high tea, bij een van de deelneemsters thuis, een welvoorziene tafel
met fantastische home-made lekkernijen.
Vanuit de groep ontstaan allerlei privé initiatieven. Een aantal vrouwen zette zich in voor de collecte
van het Oranjefonds. Ook wordt er regelmatig hulp geboden bij Buurtbuik, een maaltijd-initiatief op
zaterdag in Huis van de Wijk Olympus. Ook via de Facebook pagina ontstaan veel kleine contacten,
afspraakjes voor film, marktbezoek en wordt er levendig informatie uitgewisseld over (gratis) uitjes
en andere tips.
Voor 2015 wordt deelname aan de maandelijkse rommelmarkt gepland om ons kleine huishoudpotje
te spekken.
Voor contact en info: tel. 06-42105971 / ZijInZuid@outlook.com
Overzicht van de werkgroepen en contactgegevens.
Actiecomité Red het Spijtellaantje
Contactpersoon: Karin Buys, E: kat.floris@hotmail.com
Algemene Belangenvereniging De Schinkeleilanden
Voor informatie: Co Jongkind, tel. 06 39103912, E: jac.p.jongkind@live.nl
Bewonerscommissie Olympia
Contactpersoon: Hans Brandenburg, tel. 06 43265910
Bomenridders Zuid-West
Contactpersoon: JanKees van Dijk, Jacob Marisstraat 3-1 hoog, tel. 020-6171915
Buurtgroep Stadionplein en omgeving
Contactpersoon: Coen Tasman, voorzitter, tel. 020-6713435, E: tasmancoen@zonnet.nl
Stichting Boomschorshuisje
contactpersoon: Fred van Kooij, E: fvankooij@planet.nl
ZINZ Zij in Zuid
Voor contact en info: tel. 06-42105971, E: ZijInZuid@outlook.com
4 mei comité Zuidwest - Dodenherdenking bij monument Apollolaan
Contactpersoon: Mariëtta De Zorzi, E: m.dezorzi@soozamsterdam.nl
Telefoon 06-83170915 (maandag, dinsdag en donderdag)

Aandachts-/actiepuntenlijst van Wijkraad Zuid West voor 2015.
Op de vergadering van de wijkraad van 30 oktober 2013 werd door Co Jongkind een lijst aangeboden
van aandachts- en actiepunten, waar de wijkraad de komende tijd mee aan de slag zou kunnen.
Hieronder de lijst, bijgewerkt voor 2015.


Kiezen nieuw slagvaardig bestuur Wijkraad Zuid West, o.a. voorzitter en secretaris.



Overdracht diverse voorzitterszaken, zoals bankrekening, website WOOZW, KvK.



Jaarverslag wijkraad 2014.



Reglementen /statuten Wijkraad Zuid West doornemen en evt. aanpassen en de
doelstelling van de wijkraad bepalen. (Hele Wijkraad)



Volgen afname van sociale huurwoningen en in stand houden betaalbaar wonen in
Zuid. (Hans Brandenburg)



Volgen Havenstraatterrein nieuwbouw 500 woningen en kinderboerderij. Over drie
jaar moeten de ondernemers van het Havenstraatterrein af zijn.



Volgen wat er gaat gebeuren met de ex Citroen gebouwen op het Stadionplein.



Volgen voortgang nieuwbouw op het Stadionplein.



Volgen hergebruik voormalig Huis van Bewaring Havenstraat.



Volgen nieuwbouw sporthotel IJsbaanpad.



Volgen voortgang herbouw Boomschorshuisje.



Volgen voortgang 120 jaar oude huisjes aan het Spijtellaantje.



Volgen overgang zorg van staat naar gemeente.



Wijkraadkrant/bulletin maken en publiciteit regelen bv. op de markt of bij de
bibliotheek gaan staan om nieuw bloed in de wijkraad te krijgen.



Volgen nieuwbouw oprit A 10 Amstelveenseweg.



Volgen inkrimping openbaar vervoer m.n. opheffen lijnen 24 en 16.



Gevolgen EK Atletiek 2016 in het Olympisch Stadion.



Volgen verkeersveiligheid in onze buurt.



Subsidie voor wijkraad aanvragen.



Zwerfvuil rond containers voor vuil en plastic afval.



Status bomen snoeien, herplanting na kappen van bomen en schade aan auto’s door
vallende takken.



Spreekuren Stadsdeel Zuid bezoeken.

 Lawaai en wildplasoverlast tijdens bv. Kings Day en andere evenementen zoals house
parties.


Lawaaioverlast van Schiphol.



Volgen luchtvervuiling-door fijnstof in onze buurt. Schiphol kost 12 maanden van je
leven en A10 kost 6 maanden van je leven door fijnstof in onze buurt.



Volgen dagelijkse file door wachttijden voor parkeergarage onder Olympisch Stadion.



Volgen zwervers die langs snelweg en in andermans bootje slapen.



Parkeergeld in Zuid dit jaar 25% omhoog en volgens brief 10% omhoog.



Volgen hoogbouw tegenover ingang Vondelpark aan Amstelveenseweg.



Punten die door de leden van de wijkraad worden aangedragen.
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Colofon:
Dit jaarverslag is verschenen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Wijkraad Zuid-West.
De redactie was in handen van Frans Schouwenaar. Coen Tasman en Leo Wernaert hebben
teksten gecorrigeerd en voorstellen voor de redactie gedaan. Beiden zijn leden van de Wijkraad.
Foto’s werden geleverd door Co Jongkind, lid van de wijkraad en Hilke Krohn.
Het drukken werd verzorgd door drukkerij

