Wijkraad Zuid-West: verslag 25 juni 2007
Aanwezig: Jan Siegenbeek van Heukelom (voorzitter Wijkopbouworgaan Zuid-West, WOOZW), Guus Gase (platform
Groene Schinkeloevers), Louis Samson (Huurdersvereniging ZuiderAmstel), Henri Weve (Werkgroep Verkeer), Han van
der Linden-Schadd (Monument Indië Nederland), Fred van Kooij (Stichting Boomschorshuisje), Co Jongkind (Algemene
Belangenvereniging Schinkeleilanden), Paul van Ede (Verontruste Bewoners Marathonbuurt), Jacqueline Mees ten Oever
(Verontruste Bewoners Marathonbuurt), Ben Bles (bewoner Jaagpad, gast), Marion Bakker (werkgroep
ouderenhuisvesting), Henderfina Sopacua (bewoner Stadionbuurt), Peter Janssen (penningmeester WOOZW), Coen Tasman
(secretaris WOOZW), David van Bezooijen (verslag)
Gast: Edwin de Jong (Huurdersvereniging Zuid/Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid)
Afmeldingen: Diedje van Leeuwen (bomenridders), Peter Reijers, Elly Vlasveld (Werkgroep dialogen)

1) Opening en berichten van verhindering. De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door Jan
Siegenbeek van Heukelom. Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Theo van Eck, lid van de
werkgroep verkeer.
Frank Agterkamp (algemeen manager van SOOZ) was uitgenodigd om te vertellen wat zijn visie
is op het opbouwwerk, maar hij is vanwege een andere vergadering vanavond verhinderd. Hij zal
in november komen.
Er wordt een voorstelrondje gehouden.
2) Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld. Op deze vergadering zal enige tijd worden ingeruimd om te praten
over de plannen die de portefeuillehouder van het stadsdeel heeft over de ‘ontvlechting’ van de
wijkcentra en het opbouwwerk.
3) Ingekomen post
Jan Siegenbeek van Heukelom vindt dat de postlijst in deze vorm niet voldoet. De tekst is
nauwelijks leesbaar. Sommige zaken die er op staan, zijn niet voor de wijkraad bedoeld. De
postlijst moet toegankelijker worden voor de leden en het bestuur van de wijkraad.
Han van der Linden-Schadd vindt dat de postlijst voortaan weggelaten mag worden. Wel zou ze
willen dat de wijkraad over belangrijke ingekomen stukken juist meer informatie krijgt.
Besloten wordt dat het bestuur een voorstel maakt voor de behandeling van de post voor de
wijkraad en dit bespreekt met David van Bezooijen en Rob Sjouken.
4) Verslag wijkraadsvergadering 23 april 2007
Tekstueel: pag. 3, de ABS is de Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden, geen stichting.
N.a.v. pag. 1, punt 5: Coen Tasman meldt dat Henri Weve en hij tijdens de commissievergadering
hebben ingesproken over de verkeersproblemen in de Stadionbuurt. De portefeuillehouder wil nu
praten met de verkeersgroep.
Henri Weve vult aan:
-op de kruising Parnassusweg/Stadionkade komen extra drempels, maar geen verkeerslichten;
-over het Stadionplein moet nog met de portefeuillehouder gesproken worden;
-er komen drempels in de Courbetstraat.
Jan Siegenbeek van Heukelom is verbaasd dat er drempels in de Parnassusweg komen. In de
Diepenbrockstraat lukt het niet om drempels te krijgen. De bewoners krijgen steeds te horen dat er
geen drempels mogen liggen in doorgaande wegen. De brandweer zou er tegen zijn. Hij hoopt dat
het lukt in de Parnassusweg, dat geeft hoop voor de Diepenbrockstraat.
Henri Weve vertelt dat er tegenwoordig drempels zijn die niet de hele breedte van de weg beslaan,
waardoor brandweerauto’s (met een brede wielbasis) en fietsers ze zonder vertraging kunnen
passeren.
N.a.v. pag. 1, punt 5: Han van der Linden-Schadd vindt dat het loket Zorg en Samenleven niet
slecht bereikbaar is.
N.a.v. de uitspraak op pag. 2 dat niet duidelijk is waar de oude bewoners heen moeten als
huurwoningen verkocht worden, meldt Han van der Linden-Schadd dat ‘koop geen huur breekt’.
Huurders kunnen dus niet worden gedwongen te vertrekken. Sommige huiseigenaren proberen
echter wel hun huurders weg te pesten. Louis Samson meldt dat huurders die last hebben van hun
huisbaas, hulp kunnen krijgen van het ‘Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag’ bij het Amsterdams
Steunpunt Wonen.
N.a.v. pag. 3, rapportage Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden, meldt Co Jongkind dat
hij met het Stadsdeel afspraken heeft gemaakt over de compensatie voor de te kappen bomen bij
het IJsbaanpad. Er zullen in de buurt acht extra bomen worden geplant.
N.a.v. pag. 4, rapportage Comité Vossiusbuurt, meldt Jan Siegenbeek van Heukelom dat de RAI
probeerde af te wijken van de eerdere afspraken voor het beperken van de overlast van bootjes van
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Strand Zuid. Dankzij actie van bewoners houdt het Stadsdeel ZuiderAmstel zich nu aan de
toezeggingen en gaat de brug nu om 21:00 uur dicht in plaats van om 23:30, zoals de RAI wilde.
5) Mededelingen Bestuur WOOZW
Ontvlechting
Jan Siegenbeek van Heukelom zegt dat het bestuur overrompeld was door de benoeming van een
projectleider ‘ontvlechting wijkcentra’ door het Stadsdeel. Het bestuur vindt het van essentieel
belang dat er een koppeling blijft bestaan tussen de wijkcentra en de SOOZ. Hierdoor kan het
wijkcentrum controleren of de SOOZ aan zijn doelstellingen voldoet. Bovendien ontwikkelt
SOOZ ook vaak activiteiten die voor de wijkcentra interessant zijn.
Op 20 juni werd de zaak besproken in de raadscommissie. Jan heeft een brief geschreven met als
strekking dat het ongewenst is dat het stadsdeel in de voorgestelde constructie zowel
opdrachtgever als subsidiënt wordt. Het gevaar bestaat dat het stadsdeel de actieve bewoners als
opdrachtgever van het opbouwwerk verdringt.
Peter Janssen doet verslag van de commissievergadering: Het voorstel van de portefeuillehouder
stuitte op veel verzet. De raadsleden waren verbaasd dat 100.000 euro wordt uitgetrokken om
wijkcentrum Ceintuur als het ware onder curatele te kunnen stellen. De meeste raadsdelen vonden
dat het Stadsdeel niet ‘met het mes op tafel’ moet onderhandelen.
Ben Bles vertelt dat hij vroeger secretaris was van wijkcentrum Ceintuur. Het lijkt volgens hem
alsof de geschiedenis zich herhaalt. Eerdere plannen voor een fusie van de wijkcentra zijn
afgeketst op de rechtspositie van het personeel. Met dit soort plannen wil het stadsdeel de sociale
infrastructuur om zeep helpen. Hij stelt voor niet te veel tijd te verspillen aan overleg met en strijd
tegen het stadsdeel, maar dat de wijkraden zelf een burgerinitiatief nemen om de zaken goed te
regelen. Dan hoef je je niet te vermoeien met partijpolitiek, maar kan je gewoon aangeven wat je
nodig hebt om te kunnen functioneren.
Jan Siegenbeek van Heukelom reageert dat het bestuur de samenwerking tussen de wijkcentra
vanuit het oogpunt van personeelsbeleid een goede zaak vindt.
Guus Gase zegt dat portefeuillehouder Linthorst veel overtuigingskracht heeft en tot nu toe overal
goed mee wegkwam, maar dat hij het nu moeilijk krijgt.
Paul van Ede vraagt of de portefeuillehouder niet nog een tegemoetkoming achter de hand heeft.
Jan Siegenbeek van Heukelom vermoedt ook een onderhandelingsspel met hoge inzetten bij het
begin. Het is echter de vraag of een eventuele tegemoetkoming van Linthorst ver genoeg zal gaan.
Fred van Kooij vindt de brief van het bestuur goed. Hij stelt voor deze ook te sturen aan het
Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel, met het verzoek de opdracht van de projectleider te
veranderen. Wist de deelraad overigens zelf wel dat deze opdracht al uitgegeven was?
Waarschijnlijk zijn zij ook overvallen, denkt hij.
Coen Tasman meldt dat komende woensdag en donderdag tijdens de bespreking van de
Voorjaarsnota waarschijnlijk een motie zal worden ingediend om de opdracht te wijzigen in
‘adviseren’ en ‘verkennen’.
Guus Gase wil op termijn de SOOZ evalueren. Hij denkt dat de bewoners erop achteruit zijn
gegaan door het instellen van deze stichting.
Status OAR in wijkraad
De OuderenAdviesRaad (OAR) is een officieel orgaan en kan als zodanig geen lid zijn van de
wijkraad. Bob Bakker is zelf natuurlijk wel welkom op de wijkraadsvergaderingen. Wegens
verhuizing naar een ander stadsdeel zal hij niet meer meedoen aan de wijkraadsvergaderingen.
Stuurgroep Wijksteunpunt Wonen
An Huitzing zat in deze stuurgroep. Het bestuur van de wijkraad zal vragen of ze als deskundige
in de stuurgroep wil blijven (maar niet meer als vertegenwoordiger van het wijkcentrum).
Vertrek Joke en Gert Jan
Veel mensen hebben gereageerd. Het is een groot verlies voor ons. Jan Siegenbeek van Heukelom
meldt dat Joke waarschijnlijk de Socratische dialogen voortzet vanuit haar nieuwe werkplek bij de
protestantse diaconie.
6) Budgetaanvraag SOOZ 2008
Opmerkingen over de aanvraag:
Men vindt de aanvraag slecht leesbaar. Ook zijn de aanwezigen verbaasd dat er geen
verantwoordelijke van de SOOZ aanwezig is om de aanvraag toe te lichten en dat de aanvraag al
verstuurd is aan het stadsdeel zonder voorafgaande goedkeuring.
Coen Tasman:
Pag. 1, subsidie WSW: Coen vraagt of de subsidie niet rechtstreeks naar SOOZ kan worden

2

Wijkraad Zuid-West: verslag 25 juni 2007
overgemaakt in plaats van via Ceintuur. En bij de basisondersteuning: wat wordt precies bedoeld
met ‘projectmatig ondersteunen’? Wat is de looptijd van zo’n project? Een jaar of kan het ook
meer zijn?
Pag. 2: waarom vraagt SOOZ subsidie aan voor begeleiding van de herinrichting Stadionplein? De
Buurtgroep Stadionplein en omgeving draait zelfstandig en Rob Sjouken heeft zich toch
teruggetrokken uit de kerngroep van de Olympische Coalitie?
Ben Bles vraagt waar de uurtarieven op gebaseerd zijn. Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat
deze tarieven inclusief alle overheadkosten zijn.
Meerdere aanwezigen merken op dat 29.000 euro wel erg duur is voor het Velokino-project voor
29 vrouwen.
Besloten wordt een kritisch geluid te laten horen aan de SOOZ over:
-het schuiven met subsidies voor de SOOZ;
-de buurtgroep Stadionplein en opbouwwerk Stadionplein;
-Velokino;
-de onduidelijke looptijd van korte projecten in de basisondersteuning;
-en dat de wijkraad niet van te voren heeft kunnen reageren.
7) Verslag van de kascommissie
Is akkoord. Han van der Linden-Schadd meldt dat van sommige uitgaven moeilijk vast te stellen is
of ze nu onder het wijkraadsbudget (tegenwoordig: WOOZW) vallen of onder bijvoorbeeld
personeelskosten (SOOZ). Peter Janssen en Jan Siegenbeek van Heukelom zullen de
aanbevelingen doorgeven aan SOOZ.
8) Volgende wijkraadsvergadering
Vindt plaats op 24 september.
9) Kinderboerderij Schinkeleilanden
David van Bezooijen deelt een voorstel uit voor een brief aan de stadsdeel raad over de plannen
voor de kinderboerderij op de Schinkeleilanden. Coen Tasman licht toe:
Als laatste van de Schinkeleilanden komt het schiereiland aan de beurt voor herinrichting. Het
Platform Groene Schinkeloevers strijdt al sinds 1999 voor een kinderboerderij. In de conceptbrief,
die aan de wijkraad om steun wordt voorgelegd, wordt voorgesteld om een groter bedrag te
reserveren voor het ontwikkelen van een plan. Op dit moment is hier slechts 3.000 euro voor
beschikbaar, terwijl het stadsdeel zelf 37.000 euro uittrekt voor alleen al het organiseren van de
open inschrijving voor gegadigden.
Ben Bles vindt dat er al te veel geld is uitgegeven aan onderzoek naar de kinderboerderij.
Bovendien zijn de bewoners van het Jaagpad niet betrokken geweest bij de voorbereidingen.
Coen Tasman bestrijdt dit. Het Platform Groene Schinkeloevers is in 1998 opgericht, op initiatief
van onder meer bewoners van het Jaagpad en de Vereniging Woonschepen Zuid. In het
alternatieve inrichtingsplan dat het Platform in 1999 presenteerde, zat ook al het voorstel van de
kinderboerderij. Het komt dus niet zomaar uit de lucht vallen, vindt hij.
Jan Siegenbeek van Heukelom sluit dit onderwerp af . Er zal op 5 juli nog over deze brief
gesproken worden in het Platform Groene Schinkeloevers. Ook Ben Bles is hierbij uitgenodigd.
Misschien is het een goed onderwerp voor de wijkraadsvergadering van 24 september. Hopelijk is
er tegen die tijd ook meer bekend over de ernst van de bodemvervuiling op het schiereiland.Hij
hoopt dat het platform en Bles er samen uitkomen, en als dat niet lukt, is het nog steeds een mooi
thema voor de wijkraad.
10) Rapportages werkgroepen en rondvraag
Monument Indië Nederland
Han van der Linden-Schadd meldt dat de rommel bij het monument nog steeds niet is aangepakt.
Coen Tasman zegt dat eerder al was voorgesteld het monument te laten adopteren door het
Amsterdams Lyceum, maar dat is niet doorgegaan. Dat zou een goede oplossing zijn, want veel
zwerfvuil is vermoedelijk afkomstige van leerlingen van de school.
Naar aanleiding van het artikel in de bijlage zegt Guus Gase dat de aanslag op het monument in
1967 niet is gepleegd door een linkse groep, maar door een individu.
Het bestuur van de wijkraad zal een brief sturen aan het stadsdeel over het schoonhouden van
het monument en omgeving.
Henderfina Sopacua en Jacqueline Mees ten Oever maken zich zorgen over de toekomst van de
kleine winkeltjes rond het Olympiaplein. Er is geen winkeliersvereniging. Jan Siegenbeek van
Heukelom raadt hen aan contact op te nemen met Davids collega-opbouwwerker Marietta de
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Zorzi. Zij ondersteunt de winkeliers in de Stadionbuurt.
Werkgroep Ouderenhuisvesting
Marion Bakker: de werkgroep heeft een gesprek gevoerd met de PvdA over de mogelijkheden om
meer ouderenwoningen in Zuid te realiseren. Dat is echter moeilijk, omdat er juist zoveel
huurwoningen verkocht worden. Guus Gase vindt dat de PvdA en GroenLinks hier zelf voor
verantwoordelijk zijn.
Co Jongkind maakt zich zorgen over de plannen voor woontorens in de Roeskestraat. Verder
denkt hij dat het ganzenprobleem op de Pieter Lastmankade het gevolg is van de kaalslag op de
Schinkeleilanden. Vroeger zaten de ganzen daar. Coen Tasman vertelt dat het Stadsdeel te snel in
zee is gegaan met een vermoedelijk dieronvriendelijk bedrijf. De bewoners hebben geld
ingezameld om een ander bedrijf in te huren.
4 en 5 mei comité
Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat er zo’n 1500 mensen aanwezig waren op de herdenking.
Philo Bregstein sprak. Veel aanwezigen waren het met hem oneens.
Jan Siegenbeek van Heukelom sluit de vergadering om 22.15 uur
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