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Aanwezig: Jan Siegenbeek van Heukelom (voorzitter Wijkopbouworgaan Zuid-West, WOOZW), Elly Vlasveld (werkgroep 
Dialogen), Coen Tasman (secretaris WOOZW), Peter Janssen (penningmeester WOOZW), Bram Elsenaar (genootschap 
Huis te Vraag), Jacqueline Mees ten Oever (bewoonster Marathonbuurt), Co Jongkind (Algemene Belangenvereniging 
Schinkeleilanden), Han van der Linden-Schadd (Monument Indië Nederland), Fred van Kooij (Stichting Boomschorshuisje), 
Henderfina Sopacoa (bewoonster Stadionplein), Adem Bölükbas (winkelier Stadionplein), Guus Gase (platform Groene 
Schinkeloevers), David van Bezooijen (verslag) 
Gast: Frank Agterkamp (algemeen manager Stichting Samenwerking Opbouwwerk Oud Zuid)  
Afmeldingen: Ben Bles (bewoner Jaagpad), Thijs van den Berg (Vereniging Vrienden groengebied Jaagpad Rijnsburgstraat), 
Louis Samson (Huurdersvereniging ZuiderAmstel), Henri Weve (Werkgroep Verkeer), Diedje van Leeuwen (Bomenridders 
Oud Zuid), Marion Bakker (werkgroep Ouderenhuisvesting Oud Zuid), Peter Reijers. 
 
1) Opening 

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door Jan Siegenbeek van Heukelom.  
2) Voorstelrondje 
3) Vaststelling agenda 

Het bestuur stelt voor om voortaan het ‘gedoe’ over de relatie wijkcentra-SOOZ-Stadsdeel tijdens 
de wijkraadsvergaderingen enigszins op de achtergrond te houden. Guus Gase vindt dat deze 
ontwikkelingen wel invloed hebben op de wijkraad, en dat je er dus niet omheen kan om ze te 
bespreken. Jan Siegenbeek van Heukelom vindt het echter belangrijker dat er in de wijkraad tijd 
en ruimte is voor actie voeren voor de wijk. Als er vragen zijn, zal het bestuur deze natuurlijk 
beantwoorden. Coen Tasman vult aan dat als er in de stadsdeelpolitiek iets speelt over de 
wijkcentra, het bestuur dit zal melden. Precies zo zal, wanneer de Stadsdeelpolitiek op een andere 
manier invloed heeft op onderwerpen waar de wijkraad zich mee bezighoudt, de desbetreffende 
werkgroep hierover rapporteren. 

4) Ingekomen post 
Coen Tasman vertelt dat naast de brieven die vermeld staan in de postlijst, de volgende stukken 
zijn binnen gekomen: 
-een brief van de politie Amsterdam-Amstelland over een onderzoek naar het veiligheidsgevoel 
van bewoners in de Van Tuyllbuurt. Mensen hebben vooral last van sluipverkeer. Zoals op de 
vorige wijkraadsvergaderingen besproken, zijn Henri Weve en Coen Tasman bezig voor dit 
probleem aandacht te krijgen bij het Stadsdeel. 
-een brief van Joke Jongejan met een overzicht van alle dialoogbijeenkomsten. 
-een brief van de Ouderen AdviesRaad Oud Zuid: voordracht mevrouw Soer voor de wijkraad. Zij 
is van harte welkom als (individueel) lid van de wijkraad, niet namens de OAR, omdat dit een 
officieel orgaan van het Stadsdeel is. 

5) Verslag vergadering 24 september 
Naar aanleiding van de tekst: 
Pag. 1: Henderfina Sopacoa had zich afgemeld. 
Pag. 3: Coen Tasman kent geen naam van een uitgeverij.  
 
Over de inhoud: 
P. 1: Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat het bestuur nog geen brief aan het Stadsdeel heeft 
geschreven over de openingstijden van het loket zorg en samenleven. De reden is dat het Stadsdeel 
meestal niet eens antwoord geeft op brieven. Jan Siegenbeek zal dit bespreken in het komende 
overleg met portefeuillehouder Linthorst. Jan Siegenbeek heeft twee keer geprobeerd in contact te 
komen met mevrouw Penninx van het Stadsdeel om over de vertegenwoordiging van bewoners in 
de Olympische Coalitie te spreken, maar zonder succes. 
P. 2: Het bestuur heeft nog niet aan Frank Agterkamp gevraagd waarop het aantal 
ondersteuningsuren voor de wijkraad en werkgroepen is gebaseerd. Dit komt later vanavond terug. 
P. 2: Het bestuur heeft ook nog niet de brief geschreven aan het Stadsdeel met de verduidelijking 
van de term ‘marginale toetsing’. Jan Siegenbeek zal dit in het overleg met de portefeuillehouder 
bespreken. 
P. 2: Helaas heeft An Huitzing zich teruggetrokken als kandidaat voor de stuurgroep van het 
Wijksteunpunt Wonen. Deze stuurgroep is een soort raad van toezicht. Er is dus een vacature. Elly 
Vlasveld heeft eventueel belangstelling, maar wil graag eerst meer informatie over wat het werk 
inhoudt. 
Fred van Kooij vertelt dat de woonspreekuren in Zuid zijn verdwenen. Dat is jammer, vindt hij. 
Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat het wijksteunpunt wonen weliswaar officieel is 



Wijkraad Zuid-West: verslag 26 november 2007 
 

 2

ondergebracht bij wijkcentrum Ceintuur, maar dat de vestiging in de Hendrik Jacobszstraat 
gewoon open blijft. 
P. 2: Coen Tasman vertelt dat er geen reacties zijn binnengekomen met ideeën voor een nieuwe 
tekst van de informatiefolder over het wijkcentrum. 
P. 3: Jan Siegenbeek vertelt dat er een eerste bijeenkomst is geweest om te praten over de uitgave 
van de artikelen van Arjen Looyenga. Men is nu bezig met het opsporen en controleren van alle 
artikelen. Volgend jaar zal het bestuur waarschijnlijk een aanvraag voor subsidie indienen bij de 
wijkraad. Jacqueline Mees ten Oever kent een uitgevrij die misschien een geschikte partij is voor 
het uitgeven van het boekje van Arjen Looyenga. Desgewenst kan zij de gegevens aanleveren. 
P. 3, punt 7: Bram Elsenaar kan de opmerking dat het blauwgraslandje bij Huis te Vraag niet goed 
wordt beheerd niet plaatsen. Uit ervaring weet hij dat Leon van der Heiden erg voorzichtig werkt 
in dit kwetsbare gebied. In antwoord op een vraag van Coen Tasman zegt hij dat het Stadsdeel 
(niet Leon) twee jaar geleden gemaaid heeft met een zware machine, terwijl dat niet de bedoeling 
was. Normaal wordt gemaaid met een maaibalk (Bij een maaibalk gaan twee messen door een 
heen en weer gaande beweging langs elkaar, waardoor het gras afgeknipt wordt. Bron: 
Wikipedia.nl). 
Jan Siegenbeek constateert dat Ben Bles en Thijs van den Berg helaas niet aanwezig zijn. Hij 
vertelt dat het weilandje bij Huis te Vraag volgens onderzoeksinstituut Alterra (nog) niet als 
blauwgrasland gedocumenteerd is. (Blauwgrasland is schraal nat hooiland op voedselarme, natte 
gronden. Sommige staan 's winters onder water, andere komen dan alleen plas-dras te staan. De 
naam is afkomstig van de blauwachtig gekleurde grassen die er groeien. Bron: Wikipedia.nl.). 
Henderfina Sopacoa vraagt wat er gebeurt met Huis te Vraag als in 2012 de grafrechten aflopen. 
Bram Elsenaar vertelt dat het Stadsdeel op dit moment werkt aan een aanvraag tot gemeentelijk 
monument. Voor wat betreft de weilanden is er een complicerende factor voor een goede 
bescherming: de weilanden vallen onder twee verschillende bestemmingsplannen, nl. 
Aalsmeerplein en Groengebied Schinkel. De vrienden van Huis te Vraag pleiten bij het Stadsdeel 
voor het onderbrengen van het hele gebied onder 1 bestemmingsplan, met bestemming ‘groen 2’. 
Co Jongkind constateert dat de vrienden van Huis te Vraag en zijn organisatie dezelfde 
doelstellingen hebben, namelijk het beschermen van het groen langs de Schinkel. Hij wil niet te 
veel technische discussie over het beheer van het weilandje. 
Guus Gase zegt dat er twee meningen zijn over de kwaliteit van het uitgevoerde beheer. Na deze 
opmerking sluit Jan Siegenbeek de discussie over Huis te Vraag af. 
P. 4: de opmerkingen van Co Jongkind zouden deze keer worden meegestuurd als bijlage, maar 
dat is niet gebeurd. Ze worden volgende keer bijgevoegd. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

6) Mededelingen van het bestuur St. Samenwerking Opbouwwerk Oud Zuid (SOOZ) 
Algemeen manager Frank Agterkamp heeft een nieuwe baan gevonden en vertrekt per 11 januari. 

7) Mededelingen van het bestuur WOOZW 
* Coen vertelt dat er een goed gesprek is geweest tussen de besturen van wijkcentra Ceintuur en 
Zuid-West. De besturen van  Vondelpark-Concertgebouwbuurt en de SOOZ waren verhinderd. In 
het gesprek konden vooroordelen en beelden bijgesteld worden. Zo is er gesproken over het 
belang van vertegenwoordiging van de wijkcentra in het bestuur van de SOOZ en over het 
‘vetorecht’ van de wijkcentra over de activiteiten van de SOOZ. Er is ook gesproken over de 
samenwerkingsmogelijkheden tussen de wijkcentra en de SOOZ. 
Frank Agterkamp meldt dat het Dagelijks Bestuur (DB) van wijkcentrum Ceintuur is afgetreden 
omdat het Algemeen bestuur niet akkoord ging met een door het DB voorgestelde 
organisatiestructuur. Wijkcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt heeft op dit moment geen 
bestuur, maar stuurt wel een vertegenwoordiger naar overleggen over de wijkcentra en de SOOZ. 
Guus Gase vindt dat wijkcentrum Ceintuur het recht heeft om zelfstandig voort te bestaan. 
* Coen Tasman vraagt alle werkgroepen om uiterlijk maart een verslag (maximaal 2 kantjes A4, 
liefst met een foto) van de werkzaamheden in 2007 te sturen voor het jaarverslag van het 
wijkcentrum. Voor groepen die in 2007 subsidie ontvingen van het wijkcentrum, is dit verplicht. 
* Coen meldt dat op de volgende wijkraadsvergadering verkiezingen voor het bestuur van het 
wijkopbouworgaan zullen plaatsvinden. 
* Peter Janssen meldt dat hij sinds enkele weken tekenbevoegdheid heeft voor de girorekening van 
het wijkcentrum en dus zijn taak als penningmeester nu goed kan uitvoeren. Afgesproken wordt 
dat hij declaraties tot 100 euro kan betalen, hogere bedragen pas na overleg met de wijkraad 
of als het op de begroting staat. 
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Peter heeft 2 aanvragen van meer dan 100 euro: 
-Een aanvraag van Buurtgroep Stadionplein en omgeving voor de drukkosten van het boekje voor 
het burgerinitiatief; 
-En een aanvraag voor vergoeding van gekleurd papier voor enquêteformulieren van platform 
Groene Schinkeloevers. 
Beide aanvragen worden gehonoreerd door de wijkraad. 
De vergaderdata (zie uitnodiging vergadering 26 november) zijn akkoord. 

8) Gast: Frank Agterkamp, algemeen manager Stichting Samenwerking Opbouwwerk Oud Zuid, 
over: Wat is wijkopbouwwerk? 
deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Volgens hoogleraar samenlevingsopbouw 
Duyvendak is de grootste gemene deler dat het opbouwwerk de taak heeft het ‘zwakste belang’ te 
ondersteunen. Dat betekent dat opbouwwerkers signalen moeten oppikken van mensen die zelf 
moeilijk voor hun belangen op kunnen komen. Opbouwwerk heeft dus altijd te maken met 
belangen. Iedere groepering is welkom, ook als ze botsende belangen hebben. 
Volgens Frank wordt in de basisondersteuning incidenteel aan opbouwwerk gedaan. Bijvoorbeeld 
bij het opzetten van een nieuwe werkgroep bouwoverlast. Het opbouwwerk heeft hier het initiatief 
genomen, naar aanleiding van signalen van buurtbewoners. Het kan ook andersom gaan, dan 
benaderen bewoners de opbouwwerker met een verzoek om ondersteuning. 
SOOZ voert ook specifieke samenlevingsopbouwprojecten uit, zoals het huiskamerproject in de 
Marathonweg. Hier kunnen bewoners initiatieven ontplooien. Het opbouwwerk is hierbij niet 
leidend, maar ondersteunend. 
SOOZ voert in opdracht van het Stadsdeel het natuur- en milieuwerk en wijkgericht werken 
(buurtschouwen en buurtoverleggen). Hoewel het Stadsdeel hier dus de opdrachtgever is, worden 
de onderwerpen vaak aangedragen door bewoners en bewonersgroepen. Denk bijvoorbeeld aan de 
streekmarkt. 
 
Samengevat behelst het opbouwwerk: 
-zwakke belangen ondersteunen; 
-mensen organiseren; 
-mensen ondersteunen bij het verbeteren van hun situatie; 
-het opvangen van signalen uit de samenleving; 
-het opbouwwerk kan een ondersteunenden of initiërende rol spelen 
Er zijn veel verschillende organisaties die aan opbouwwerk doen. Vaak stichtingen, maar er zijn 
ook commerciële instellingen. Deze zijn vaak vooral gericht op de opdrachtgever (de overheid), 
terwijl SOOZ gericht is op de bewoners. 
 
Vragen: 
Coen Tasman: klopt het dat het opbouwwerk ontstaan is in de Verenigde Staten? 
Frank: Ja, daar bestaan al zo’n 200 jaar dorpsraden. Deze roepen pas de hulp in van de overheid 
als er problemen zijn die ze zelf niet kunnen oplossen. 
Jan Siegenbeek van Heukelom: hoe ondersteunt het opbouwwerk bewoners? 
Frank: we helpen mensen om zelf voor hun belang op te komen. 
Bram Elsenaar: wie betaalt voor het werk van SOOZ? 
Frank: we hebben een begroting van 700.000 euro per jaar. Het Stadsdeel geeft per jaar 600.000 
euro subsidie. De rest komt uit andere bronnen, bijvoorbeeld particuliere fondsen en de provincie. 
Coen Tasman: hoe gaat het met de SOOZ? 
Frank: Financieel gaat het goed. Verder was er tijd nodig om te wennen aan de nieuwe organisatie. 
De eerste helft van 2007 was moeilijk, de tweede helft veel beter. Het Natuur en Milieuwerk gaat 
goed, zie bijvoorbeeld het succes van de streekmarkt. 
Voor de basisondersteuning is 596 uur per jaar beschikbaar. Dat komt voort uit het aantal uren dat 
in voorgaande jaren werd besteed. Dit aantal wordt niet opgemaakt. We moeten deze uren wel 
kunnen verantwoorden. Er is dus nog ruimte voor werkgroepen die ondersteuning nodig hebben. 
Guus Gase: er worden veel huizen gesplitst in appartementen en vervolgens samengevoegd en 
verkocht. Dit geeft problemen voor bewoners die een betaalbare woning zoeken. Hoe treedt de 
SOOZ op voor bewoners die hiertegen actie voeren? 
Frank: Als bewoners een actiegroep vormen, kunnen ze ondersteuning aanvragen bij SOOZ. Daar 
zijn we voor! 
Fred van Kooij: is de SOOZ een bewonersorganisatie? 
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Frank: Jazeker, maar professionalisering was wel nodig in verband met de invoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Hiervoor moeten nieuwe projecten worden ontwikkeld en moet 
meer worden samengewerkt met andere organisaties in het stadsdeel. Ook komt er steeds meer 
concurrentie in het welzijnswerk. 
Met een professioneel bestuur kunnen we flexibeler opereren. 
Het unieke van de situatie in Oud Zuid is dat er een koppeling is tussen bewonersorganisaties en 
het opbouwwerk. Het doel van de SOOZ was en is deze relatie in stand te houden, maar ook te 
professionaliseren. 
Han van der Linden-Schadd: ziet de SOOZ niet als bewonersorganisatie maar als een facilitaire 
organisatie. Ze vindt het merkwaardig dat de SOOZ zelf initiatieven neemt voor het organiseren 
van bewoners. 
Frank is niet bang voor de ontvlechtingsplannen van het Stadsdeel. Hij verwacht dat er bijna niets 
zal veranderen. De wisselwerking tussen bewoners en opbouwwerkers zal gewoon blijven bestaan. 

9) Rapportages werkgroepen 
Henderfina Sopacoa: heeft nagedacht over de voorgestelde kinderboerderij. Het zou leuk zijn als 
daar ook plek zou zijn voor een soort kindereiland waar kinderen zich uit kunnen leven met hutten 
bouwen. Het jongerenwerk is hier enthousiast over. 
Verder vraagt ze of er actie ondernomen kan worden om de gevaarlijke situatie voor fietsers in de 
Heemstedestraat aan te pakken. 
Elly Vlasveld deelt een lijst uit met geplande dialoogbijeenkomsten. Ze vertelt dat vorige week een 
dialoog is gehouden in het Koerdisch Centrum. Er zal een vervolgdialoog tussen Koerden en 
Turken komen. 
Elly geeft aan dat het voor vrijwilligers onduidelijk wat de taakverdeling tussen de begeleiders is 
en wat de mogelijkheden zijn om iets te organiseren. Verder valt het haar op dat de 
dialoogbijeenkomsten niet meer worden gepubliceerd in de stadsdeelkrant. Dat is jammer, want 
het moet geen intern circuit van alleen vaste bezoekers worden. Het bestuur van de wijkraad 
nodigt Elly uit om hierover te praten. 
David van Bezooijen vraagt of de wijkraad en de werkgroepen werkplannen en begrotingen 
opstellen voor 2008. Hij begrijpt dat niet alles te plannen is, maar voor de efficiënte inzet van de 
betaalde krachten is het belangrijk dat de activiteiten die wel voorspelbaar zijn, gepland worden. 
Han van der Linden-Schadd vertelt dat het monument Indië Nederland steeds verder wordt 
opgeknapt. Zij weet niet wanneer de ‘herinhuldiging’ gepland staat. Het was de bedoeling dat 
hierbij een Nederlandse en een Indonesische delegatie aanwezig zouden zijn. Het schijnt dat 
Indonesië geen belangstelling heeft. Het zou jammer zijn als er nu helemaal geen plechtigheid zou 
zijn. De begeleidingsgroep denkt nog na over mogelijkheden om de voltooiing of 
heringebruikname van het monument te omlijsten. 
Peter Janssen zegt dat op 17 december de kerk is gereserveerd voor een evenement bij het 
monument. 
Fred van Kooij: geen nieuwe ontwikkelingen voor het boomschorshuisje. Hopelijk is er volgend 
jaar nieuws. 
Guus Gase: vindt dat er ‘kaalslag’ is in de wijkraad. Hij vindt dat mensen zich moeten afmelden 
als ze niet kunnen komen naar een vergadering. 
Co Jongkind: 
-de inspraaktermijn voor het bestemmingsplan Groengebied Schinkel is op 21 november 
afgesloten; 
-hij wil graag samenwerken met bijvoorbeeld de vrienden van Huis te Vraag aan de bescherming 
van het groengebied; 
-enkele bewoners pleiten voor noodkap ban bomen aan het IJsbaanpad wegens vallende takken; 
-de status van de vervuilde grond op de Schinkeleilanden is onduidelijk; 
-het IJsbaanpad heeft ’s avonds en in het weekend parkeerproblemen; 
-dank aan de SOOZ en het wijkcentrum voor de hulp bij het maken van de enquêtes over de 
kinderboerderij, de jeu de boules baan en de overdekte markt; 
-hij is teleurgesteld over het voorstel van de buurtgroep voor woontorens achter het stadion; 
-de lichtmasten van Arsenal geven te veel licht. 
Coen Tasman spreekt zijn waardering uit voor de acties van Co tegen de parkeerboetes van 
deelnemers aan het liefdadigheidsfestival tegen Duchenne en voor het regelen van het parkeren in 
de woonbotenbuurt tijdens de Amsterdamse marathon. 
Coen vertelt dat op 26 september besloten zou worden over het plan van architectenbureau OMA 
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voor het Stadionplein. De buurtgroep Stadionplein heeft een enquête gehouden waaruit bleek dat 
92 procent van de bewoners van de stadionbuurt en 97 procent van de bewoners van  het 
Stadionplein tegen dit ontwerp zijn. Naar aanleiding van deze uitslag heeft de groep een 
bewonersinitiatief ingediend met een alternatief ontwerp, met minder bebouwing. 
De Stadsdeelraad heeft nu een besluit over het plein uitgesteld om de buurtgroep de tijd te geven 
om hun voorstel uit te werken. De uitwerking moet voor 4 december worden ingeleverd.  Daarna 
reageert het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel. Allereerst zal het bestuur beoordelen of het 
voorstel ontvankelijk is. Het bestuur zal ook een inhoudelijk advies geven over het alternatieve 
plan. In januari worden het voorstel en het advies van het DB dan besproken in de 
raadscommissie. Misschien kiest de commissie voor het alternatieve ontwerp. Misschien nemen ze 
delen er uit over. Misschien houden ze ook vast aan het ontwerp van OMA. De buurtgroep kan 
dan altijd nog besluiten om een referendum aan te vragen. 
Guus Gase reageert dat veel bewoners helemaal geen bebouwing op het plein willen. Zij zijn voor 
de ‘0-optie’. Coen zegt dat de buurtgroep kiest voor de middenweg. Als je het plein wilt 
verbeteren, en dat wil de groep, dan is daarvoor geld nodig en dat kan alleen maar worden 
verdiend door nieuwbouw. 
Jan Siegenbeek van Heukelom kondigt aan dat op 1 januari het 25-jarig bestaan van de 
bewonerscommissie Vossiusbuurt gevierd wordt. 

10) Volgende vergadering 
Vindt plaats op: 28 januari. Ieder lid van de wijkraad ontvangt tenslotte een dvd over Huis te 
Vraag, een cadeautje van de SOOZ. 
 
Jan Siegenbeek van Heukelom sluit de vergadering om 22:30 uur 


