Wijkraad Zuid-West: verslag 29 januari 2007
Aanwezig: Jan Siegenbeek van Heukelom (voorzitter Wijkraad), Coen Tasman (secretaris Wijkraad), Gert Jan Wijnands
(penningmeester Wijkraad), Co Jongkind (platform Groene Schinkeloevers), F.D. Reich (bestuur WOOZW), W. Bolte
(bestuur WOOZW), Diedje van Leeuwen (Werkgroep Bomenridders), Marion Bakker (Werkgroep Ouderenhuisvesting),
An Huitzing (bestuur WOOZW), Peter Janssen (Platform Groene Schinkeloevers), Adem Bölükbas (bewoner Van
Tuyllbuurt), Guus Gase (Platform Groene Schinkeloevers), Leo Wernaert (Buurtgroep Stadionplein e.o.), Paul van Ede
(Bewoners Marathonbuurt), Henri Weve (Werkgroep Verkeer en Vervoer), Han van der Linden-Schadd (Monument Indië
Nederland), Fred van Kooij (St.Boomschorshuisje), Henderfina Sopacua (buurtbewoonster), Peter Reyers (bewoner), David
van Bezooyen (verslag).
Gast: De heer Eddy Linthorst, wethouder stadsdeel Amsterdam Oud Zuid.
Afmeldingen: de nieuwe vertegenwoordiger van het Koerdisch Centrum.

1)
a) Opening en berichten van verhindering. De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door
Jan Siegenbeek van Heukelom.
b) De wijkraad houdt een minuut stilte voor de onlangs overleden Joop Takkenberg, lid van de
wijkraad. Co Jongkind vertelt dat hij op een zaterdagmiddag, eind december, in het water is
gevallen, en er zelf weer uit is gekomen. Iemand heeft hem naar bed gebracht, maar na twee
uur ging het erg slecht met hem. Hij is in het ziekenhuis overleden aan en hartaanval.
2) Er wordt een voorstelrondje gehouden.
3) Vaststelling agenda en ingekomen stukken. De agenda wordt vastgesteld. De secretaris meldt
dat de volgende stukken zijn binnengekomen: een verslag van de werkgroep ouderenhuisvesting,
een uitnodiging voor de interculturele dialoog van ‘Wij Amsterdammers’, een uitnodiging voor
een werkdag op de westelijke Schinkeloever en een uitnodigingvoor een lezing over samenleving
en natuur.
4)
a) Nieuwe statuten: De voorzitter legt uit dat het wijkcentrum volgens de nieuwe statuten een
duale structuur zal hebben. Het bestuur heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid, de
wijkraad controleert het bestuur. Het huidige bestuur van de wijkraad treedt op deze
vergadering af. Na de vergadering zullen wijkraad en wijkopbouwcentrum samen een bestuur
hebben. De nieuwe statuten worden vastgesteld.
b) Coen Tasman verwijst naar de lijst met stemgerechtigde leden in bijlage 3. Han van der
Linden-Schadd merkt op dat het vreemd is dat de Ouderenadviesraad als organisatie stemrecht
heeft. Dit is immers een officieel orgaan. Dit wordt opgelost door Bob Bakker voortaan als
individueel lid van de wijkraad te beschouwen.
c) De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan An Huitzing, als voorzitter van het
wijkopbouworgaan Zuid-West.
d) Kandidaatstelling nieuw bestuur Stichting Wijkopbouworgaan Zuid-West: An Huitzing
vertelt dat er een nieuw bestuur moet komen, want het huidige bestuur is sinds 28 december
2006 ‘demissionair’. Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat het voorstel is om een bestuur
van vijf personen te kiezen, twee meer dan het vorige bestuur. Er komt namelijk een extra
functie ‘projecten’ bij, en een vertegenwoordiger vanuit het bestuur van de wijkraad in het
bestuur van de Stichting Samenwerking Opbouwwerk Oud-Zuid. Kandidaten zijn: Jan
Siegenbeek van Heukelom als voorzitter, en Coen Tasman, Gert-Jan Wijnands, Peter Janssen
en Wouter Bolte als bestuursleden.
e) Verkiezing nieuw bestuur Stichting Wijkopbouworgaan Zuid-West. Er wordt een
stemcommissie samengesteld, bestaande uit An Huitzing en David van Bezooijen.
er zijn 13 stemgerechtigde leden aanwezig en er worden 13 geldige stemmen uitgebracht:
13 stemmen voor Jan Siegenbeek van Heukelom als bestuurslid
12 stemmen voor Jan Siegenbeek van Heukelom als voorzitter
11 stemmen voor Wouter Bolte als bestuurslid
1 stem voor Wouter Bolte als voorzitter
13 stemmen voor Coen Tasman als bestuurslid
13 stemmen voor Gert Jan Wijnands als bestuurslid
13 stemmen voor Peter Janssen als bestuurslid
Hiermee zijn deze kandidaten gekozen als het nieuwe bestuur.
f) An Huitzing draagt het voorzitterschap van de vergadering weer over aan Jan Siegenbeek van
Heukelom.
Op 2 stembiljetten staat een stem voor ‘een dame’ als bestuurslid. Het nieuwe bestuur
beschouwt dit als aanmoediging om te zoeken naar nieuwe vrouwelijke bestuursleden.
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5)
6)

7)

8)

An Huitzing dankt de wijkraad voor het vertrouwen van de wijkraad voor haar als bestuurslid
in de afgelopen jaren. Zij wilde geen bestuurfunctie meer, nadat de wethouder bekend maakte
dat hij een andere bestuurlijke constructie voor de SOOZ wilde. Zij wil wel actief blijven in de
buurt. Fred Reich en Wouter Bolte krijgen ter gelegenheid van hun afscheid als bestuurleden
van het wijkopbouworgaan een cadeautje. De wijkraad zal in februari afscheid nemen van An
Huitzing, Zij zal dan gastspreker zijn.
Verkiezing kandidaat-bestuursleden stichting SOOZ: Jan Siegenbeek van Heukelom en
Wouter Bolte stellen zich kandidaat en worden aangewezen als kandidaat-bestuursleden.
Jaarverslag 2007: Coen Tasman roept alle werkgroepen op om voor 1 maart hun bijdrage voor
het jaarverslag bij hem aan te leveren. Voor de groepen die subsidie van de wijkraad ontvingen, is
dit zelfs verplicht. Van het platform Groene Schinkeloevers en de buurtgroep Stadionplein zijn al
bijdrages binnen. De dialooggroep, groep Westlandgracht en de buurtgroep Stadionkade zullen
door Coen worden aangeschreven met het verzoek een bijdrage te leveren.
Verslag Wijkraadsvergadering 27 november ’06.
Tekstueel: pag. 3, rondvraag: ” Woonbootbewoners” moet zijn: “ woonbootbewoners aan het
Jaagpad”.
N.a.v. pag. 1, punt 5B: is de brief geschreven, vraagt Fred van Kooi. Antwoord: ja, kopie van de
brief wordt de volgende keer bijgevoegd.
Pag. 3, Schinkelhavenpleintje: Guus Gase zal stukken waaruit blijkt dat bewoners tegen de bouw
op het plein met horeca zijn, overhandigen aan Fred van Kooi. Om misverstanden te voorkomen,
wordt de uitspraak van Guus Gase in de notulen veranderd in: “… terwijl nu in de deelraad gezegd
is dat ze in meerderheid voor meer horeca zijn.”
Pag. 3, rondvraag: Han van der Linden-Schadd vraagt of iemand het GVB heeft gebeld. Antwoord
Jan Siegenbeek van Heukelom: Nee, hij zal Jan Hageman bellen. Marjon Bakker meldt dat de tram
al rijdt.
Het verslag is hiermee akkoord, met dank aan Caroline van Goor.
Gedachtenwisseling met portefeuillehouder Welzijn, de heer Eddy Linthorst (Oud Zuid).
Jan Siegenbeek van Heukelom heet portefeuillehouder Linthorst welkom en vertelt hem dat zojuist
de nieuwe statuten van de stichting Wijkopbouworgaan Zuid-West zijn goedgekeurd en dat er een
nieuw bestuur is gekozen.
Eddy Linthorst vertelt dat het stadsdeelbestuur voorstelt om in de toekomst het bestuur van de
wijkraad en het bestuur van het professionele opbouwwerk geheel van elkaar los te koppelen. Een
eerste stap is wat hem betreft al gezet met de oprichting van de SOOZ.
waarom deze loskoppeling?
Linthorst vertelt dat hij het belangrijk vindt dat bewoners zich kunnen verenigingen in
werkgroepen en een wijkraad. Actieve en kritische bewoners zijn nodig als ‘tegengas’ tegen de
politiek.
Het opbouwwerk is ook erg belangrijk. Het werk moet professioneel uitgevoerd worden, en het
stadsdeel moet het bestuur ter verantwoording kunnen roepen. Het stadsdeelbestuur wil
voorkomen dat de actieve bewoners beïnvloed worden door de professionele activiteiten die in
opdracht van het stadsdeel worden uitgevoerd.
In dit voorstel houden de wijkraden en eigen budget, waarmee ze ondersteuning kunnen inhuren,
bijvoorbeeld van SOOZ.
Het stadsdeelbestuur stelt deze organisatievorm voor naar aanleiding van kritiek van bewoners bij
wijkcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, dat de SOOZ straks over ‘hun’ activiteiten zou
gaan beslissen, en als reactie op problemen bij wijkcentrum Ceintuur. Daar is een groot financieel
tekort ontstaan, maar het bestuur kan er niet op worden aangesproken omdat er inmiddels een
nieuw bestuur is aangetreden.
Reacties:
Wouter Bolte meent dat de problemen bij een ander wijkcentrum niet in deze discussie thuishoren.
Hij is van mening dat er voor goed opbouwwerk een binding nodig is tussen de professionele
organisatie en de bewonersorganisaties. Alleen zo kan het opbouwwerk goed geworteld zijn in de
buurt. Tegelijk moet de subsidieontvanger verantwoordelijkheid afleggen aan het stadsdeel.
daarvoor is nu juist de SOOZ opgericht. Het voorstel van de wethouder lost geen probleem op wat
dat betreft, maar creëert wel een probleem, namelijk het gevaar van het losdrijven van de
professionele organisatie van de actieve bewoners. De SOOZ kiest nu juist voor een vorm waarin
het bestuur een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar ook een band heeft met de actieve
bewoners, omdat de wijkraad enkele bestuursleden voordraagt. Hij zit niet in hoe de nu gekozen
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bestuursvorm het stadsdeel zou belemmeren om de stichting aan te spreken op zijn
verantwoordelijkheden als uitvoerder van het gesubsidieerde opbouwwerk.
Wouter Bolte stelt voor om deze vorm de kans te geven zich te bewijzen, in plaats van meteen in
te grijpen. Tenslotte vindt hij dat de bestuursvorm van de wijkopbouworganen een zaak is van de
wijkcentra zelf, en niet van het stadsdeel.
Guus Gase vindt dat het stadsdeel in de praktijk helemaal niet luistert naar actieve bewoners. Het
stadsdeel walst gewoon over de bewoners heen. Hij noemt als voorbeelden het Boomschorshuisje
en de nieuwe brug over het Amstelkanaal.
De portefeuillehouder zegt dat hij het belangrijk vindt dat actieve buurtbewoners de politiek
scherp houden. Dat betekent niet ú vraagt, en wij draaien’. Uiteindelijk moet de politiek
verschillende belangen tegen elkaar afwegen. Han van der Linden-Schadd vraagt of de
ondersteuner van de wijkraad ook in dienst komt van de SOOZ. De wethouder bevestigt dit.
Coen Tasman heeft er begrip voor dat het stadsdeel alle belangen moet afwegen en het daardoor
niet altijd eens kan zijn met de bewonersgroepen. Hij is het niet eens met het idee van de
portefeuillehouder over de bestuurvorm van de SOOZ. Bij Wijkcentrum Zuid-West zijn wijkraad
en bestuur al sinds 1999 van elkaar gescheiden. Doordat de wijkraad het bestuur benoemt en het
werkplan goedkeurt, is er enige controle of het professionele opbouwwerk wel in lijn is met de
belangen van de actieve bewonersgroepen. Dat werkt goed, en daarom heeft Coen Tasman ook
vertrouwen in de nu gekozen vorm.
Jan Siegenbeek van Heukelom stelt vast dat de SOOZ nu bestaat. Volgens hem moet er een balans
worden gevonden tussen controle vanuit het stadsdeel en vanuit de buurtactivisten. De wethouder
vindt dat deze balans nog niet is gevonden. Anderzijds is het merendeel van de buurtactivisten
bang voor een bureaucratische professionele organisatie die de bewonersgroepen niet meer goed
zou kunnen ondersteunen.
9) Volgende vergadering Wijkraad: op 29 januari, aanvang 20.00 uur, in Moria. Gastspreker is An
Huitzing. Zij zal vertellen over haar ervaringen in Rotterdam.
10) Rapportages uit de werkgroepen en rondvraag: Henderfina Sopacua: veel buurtbewoners
klagen over zwerfvuil dat achterblijven na de huisvuilophaal op zaterdag. Bovendien verzamelt
zich veel vuil rond het Van Heutz/Indië Nederlandmunument. Jan Siegenbeek van Heukelom raadt
aan om hierover te klagen bij het meldpunt (telefoon 252 1252). In de Vossiusbuurt heft het
geholpen. Het vuil bij het monument is een bekend probleem, dat is grotendeels afkomstig van
scholieren.
Co Jongkind vindt het jammer dat de kinderboerderij op de Schinkeleilanden niet door lijkt te
gaan, terwijl er wel 250.000 euro extra wordt uitgegeven aan 100 meter fietspad. Dat geld had ook
voor een kinderboerderij uitgegeven kunnen worden. Verder meldt hij dat er een kapaanvraag
loopt voor 70 bomen op de Schinkeleilanden. Tenslotte loopt er een bestemmingsplanprocedure
voor de schinkeleilanden, zonder overleg met de ABS. Jan Siegenbeek van Heukelom raadt aan
om inzage in de plannen te vragen met een beroep op de Wet Openbaarheid bestuur (WOB).
Fred van Kooij: helaas ontbreken de Stichting Boomschorshuisje en de werkgroep monument
Indië Nederland in de wegwijzer 2007 van het stadsdeel. Ook ontbreken een index en een
aanvullingsformulier. Han van der Linden-Schadd vult aan dat het moeilijk is om informatie te
vinden in het boekje. Coen Tasman raadt aan om voor de volgende keer zelf een stukje aan te
leveren bij Friederike Sips, die namens het wijkcentrum in de redactie zit. David van Bezooijen
zal aan haar alvast doorgeven dat deze twee groepen ontbreken. Jan Siegenbeek van Heukelom
stelt voor dat enkele bewoners het maken van het nieuwe boekje begeleiden.
Han van der Linden-Schadd vindt het jammer dat de dialoog in de moskee samenvalt met deze
vergadering.
Henri Weve: Coen Tasman en ik gaan binnenkort praten met raadslid Hamstra over de
mogelijkheden voor het terugdraaien van eenrichtingsverkeer in de Van Tuyllbuurt.
Leo Wernaert vertelt dat de werkgroep Stadionplein graag had gewild dat de twee afgevallen
plannen voor het Stadionplein aan de bewoners werden gepresenteerd, maar dat ging niet door
omdat de ontwerpers hiervoor veel geld vroegen. Nu is het afwachten of ontwerpeer Floris
Alkemade luistert naar de inbreng van buurtbewoners.
Guus Gase waarschuwt voor problemen door de invoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) hulp zullen mensen zijn aangewezen op mantelzorg, maar die is steeds
moeilijker te krijgen in onze geïndividualiseerde samenleving. Verder gaat de WMO gepaard met
bezuinigingen op belangenorganisaties van bijvoorbeeld WAO-ers en werklozen.
Gert-Jan Wijnands vertelt dat er morgen in Moria een debat is over varkensflats tegenover
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boerennatuur. Hij raadt mensen aan om op tijd te komen, in verband met de beperkte ruimte in de
zaal.
Coen Tasman meldt dat de nota vrijwilligersbeleid van het stadsdeel op 6 februari wordt
besproken in de commissie van de stadsdeelraad, vanaf acht uur aan de Karel du Jardinstraat.
Verder vertelt hij dat hij de uitspraken van de stadsdeelvoorzitter over het monument Indië
Nederland in het Parool in december nogal ongenuanceerd vond, jammer.
Jan Siegenbeek van Heukelom meldt dat het bestuur zich gaart inzetten om vrouwen in het bestuur
te halen en voor een goede archivering voor de wijkraad.
Jan Siegenbeek van Heukelom bedankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering
om 22.40 uur.
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