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Aanwezig: Adem Bölükbaş (winkelier Stadionplein), Henri Weve (Werkgroep Verkeer en vervoer), Han van 
der Linden-Schadd (Monument Indië Nederland), Fred van Kooij (Stichting Boomschorshuisje), Co Jongkind 
(Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden), Jacqueline Mees ten Oever (Verontruste Bewoners 
Marathonbuurt), Paul van Ede (Verontruste Bewoners Marathonbuurt), Peter Janssen (penningmeester 
WOOZW), Coen Tasman (secretaris WOOZW), Guus Gase (Platform Groene Schinkeloevers), Henderfina 
Sopacua (bewoonster Stadionplein), Elly Vlasveld (bestuur WOOZW), Ben Bles (Rijnsburgstraat/Jaagpad) en 
Friederike Sips (verslag) 

Afmeldingen: Jan Siegenbeek van Heukelom (voorzitter WOOZW), Louis Samson (Huurdersvereniging 
ZuiderAmstel), Leo Wernaert (Buurtgroep Stadionplein e.o.) en René Poland (redactie Wijkkrant Zuid-West). 
 
1.  Opening 
Coen Tasman opent de vergadering. Voorzitter Jan Siegenbeek van Heukelom is vandaag verhinderd 
en de statuten schrijven voor dat dan de aanwezigen uit hun midden een voorzitter voor de vergadering 
kiezen. Tasman wil deze taak op zich nemen. Iedereen gaat hiermee akkoord. 
De voorzitter feliciteert Peter Janssen met het 75-jarig bestaan van de Willem de Zwijgerkerk. 
Eenieder die iets aan de kerk wil doneren kan dit doen op rekeningnummer 1187.71.248 van de 
Stichting Restauratie Willem de Zwijgerkerk. 
David van Bezooijen heeft voor de leden van de wijkraad een naambordje gemaakt. 
 
2.  Vaststelling agenda 
Ben Bles heeft kritiek op de agenda en vindt dat inhoudelijke agendapunten en rapportages voorop 
gesteld zouden moeten worden. Coen Tasman antwoordt dat de agenda juist op deze wijze is 
opgesteld. Ben Bles stelt dat we de toekomst van de wijkraad eens vanuit perspectief zouden moeten 
zien. Dit is een instrumentarium uit de jaren zeventig. Coen Tasman stelt voor dit punt apart op de 
agenda te zetten. 
 
3.  Thema: de wijkkrant Zuid-West in relatie tot de SOOZ en het wijkcentrum Zuid-West 
René Poland, redactielid van de wijkkrant, kan wegens persoonlijke omstandigheden helaas niet 
aanwezig zijn. 
Sinds de oprichting van de SOOZ is niet duidelijk onder wiens verantwoordelijkheid de wijkkrant 
momenteel valt. Friederike Sips zegt dat dit ook niet een onderwerp is dat leeft onder de redactieleden. 
Juridisch en financieel valt de wijkkrant onder de basisvoorziening van de SOOZ. Maar sommigen 
zien de krant als een instrumentarium van de werkgroepen. 
Han van der Linden-Schadd vindt dat er in de wijkkrant meer aandacht aan de wijkraad zou moeten 
worden besteed, zoals een aankondiging van de vergadering en schrijven over de discussie die in de 
wijkraad plaatsvindt. Er mogen wel kritische opmerkingen in. 
Fred van Kooij meldt dat er in de krant van de Vondelpark-Concertgebouwbuurt een agenda is 
opgenomen waarin vergaderingen van werkgroepen, en ook van de wijkraad, staan opgenomen. Dit is 
een nieuwe rubriek. 
Er is geen duidelijkheid over hoe de krant wordt gelezen. De verspreiding is redelijk. Jacqueline Mees 
ten Oever zegt dat veel mensen een nee-nee-sticker hebben en daardoor de krant niet ontvangen. Henri 
Weve zegt dat op de oproep van de werkgroep Verkeer en vervoer wel veel reacties kwamen. Guus 
Gase vraagt zich af of de krant in een behoefte voldoet. Hij zegt dat er nooit een stuk in staat over het 
Platform Groene Schinkeloevers. Hij mist ook een rubriek ingezonden brieven. De suggestie wordt 
gedaan een onderzoek te doen naar hoe de krant wordt gelezen en wat bewoners in de krant willen 
lezen. 
Coen Tasman zegt dat de redactie onafhankelijk is. Ben Bles noemt een aantal onderwerpen waarvan 
hij vindt dat ze in de krant zouden moeten komen. De discussie van wie de wijkkrant is interesseert 
hem niet. Hij doet de suggestie om een antwoordformulier in de krant op te nemen bij bepaalde 
artikelen. 
Guus Gase zou graag aandacht willen voor de verkiezingen. 
Henderfina Sopacua zegt dat ze de rubriek van Yvonn Haurissa over ondernemers in de buurt graag 
terug zou willen zien 
Samenvattend kan worden gezegd dat de wijkraad wil dat ze een duidelijke plaats in de wijkkrant 
krijgt, dat aan lezers uitdagende vragen worden gesteld, al dan niet in de vorm van een enquête, dat er 
onderzoek naar wordt gedaan of de krant wordt gelezen en wat lezers willen lezen. De redactie wordt 
gevraagd hier op te antwoorden. 
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4.  Jaarverslag wijkopbouworgaan Zuid-West 2007 
Ben Bles zegt dat hij graag de reële activiteiten in het verslag opgenomen wil zien. Ook moet er een 
bereikbaarheidsadres in komen. Mensen hebben geen interesse in bestuurszaken en structuren. Fred 
van Kooij zegt dat het jaarverslag naar de politici gaat. Het is een verantwoording naar de 
subsidiegever. Coen Tasman zegt dat het ook voor mensen is die willen weten wat het WOOZW nu 
allemaal doet. 
Han van der Linden-Schadd meldt een fout op pagina drie van het verslag. Coen Tasman corrigeert: 
werkgeverstaken zijn overgedragen.  
Jacqueline Mees ten Oever meldt dat haar naam verkeerd staat geschreven op pagina 10. Er moet een c 
worden toegevoegd. 
Elly Vlasveld meldt een fout op pagina 13: het is incompatibilité d’humeur in plaats van des humeurs. 
Fred van Kooij vindt het goed dat er ook een kritische noot ten aanzien van het stadsdeel in het verslag 
staat op pagina 9. Overigens heeft hij niet veel hoop dat er bij het stadsdeel snel iets verandert. 
Co Jongkind wil graag dat er in het verslag van zijn werkgroep ook een bedankje voor de wijkraad 
komt. 
De wijkraad geeft de voorkeur aan een A5-formaat. Een ieder wordt verzocht foto’s te leveren voor 
het verslag. 
Men vindt het beter om het jaarverslag apart van dat van de VPC uit te brengen. Zo wordt de eigen 
identiteit het best bewaard. Sopacua zou wel graag het jaarverslag van VPC willen ontvangen. 
 
5.  Datum en inhoud volgende wijkraadsvergadering 
De volgende vergadering van de wijkraad is op maandag 30 juni 2008. 
Suggesties voor thema’s: Ben Bles wil graag de relatie tussen actieve, geëngageerde bewoners en de 
manier waarop het stadsdeel (DB) met deze mensen omgaat bespreken. Hij wil alle ambtenaren van de 
afdeling communicatie en de verantwoordelijk politici uitnodigen. Coen Tasman zegt dat het stadsdeel 
een vrijwilligersnota heeft uitgebracht. 
Henderfina Sopacua zou graag wat meer informatie willen over het nieuwe Olympische Kwartier. 
Misschien weet Marion Bakker hier meer over te vertellen. 
Coen Tasman zegt dat het Spijtellaantje de komende maand in de deelraadscommissie wordt 
besproken. Dat zou dus ook een onderwerp voor het volgend overleg kunnen zijn. 
 
6.  Verslag Wijkraadsvergadering 25 februari 2008 
Over de tekst: 
pagina 1: bij de aanwezigen: het is ‘Van Dalsen’ en niet ‘Van Dalsem’; 
pagina 2, bij Leo Wernaert: het is ‘verkocht’ en niet ‘gekocht’; 
pagina 4: het is ‘Van Dalsen’ en niet ‘Van Dalsem’. 
pagina 5: het is ‘Han van der Linden-Schadd’ en niet ‘Ham…’; 
pagina 5, onderaan: het is de Amstelveenseweg en niet de Karperweg; 
pagina 5, onderaan: het is ‘zienswijzen’ en niet ‘zienswijzes’; 
pagina 6: het is de ‘Algemene Belangenvereniging’ en niet de ‘Algemeen Belangenvereniging’; 
pagina 6: Het is ‘Jan Siegenbeek’ en niet ‘Jen Siegenbeek’. 
 
Over de inhoud: 
Elly Vlasveld vraagt hoe het met Wouter Bolte gaat. Coen Tasman meldt dat hij zo ziek is dat hij zijn 
bestuurswerk nog niet kan verrichten. 
Het verslag wordt vastgesteld met dank en compliment aan David van Bezooijen. 
 
7.  Folder Wijkopbouworgaan Zuid-West 
In de oude folder van de WOOZW werd de wijkraad niet genoemd. Daarom wordt er nu gekeken naar 
een nieuwe tekst. 
Er worden enkele suggesties gedaan ter verbetering van de tekst voor de folder van het 
wijkopbouworgaan.  
Ben Bles zegt dat je eerst de tekst moet schrijven en daarna pas vormgeven. 
 
8.  Rapportages van werkgroepen 
Elly Vlasveld: de interculturele dialoog krijgt steeds meer religieuze thema’s. 
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Adem Bölükbaş wil meer weten over handhaving, het controleren van het naleven van de regels. Er 
wordt veel gedoogd. Coen Tasman zegt dat hij dit bij het stadsdeel moet aankaarten. 
Guus Gase wil weten hoe het staat met de kinderboerderij. Coen Tasman meldt dat het voor juni staat 
geagendeerd. 
Henri Weve: de werkgroep heeft een onderhoud gehad met de wethouder, maar heeft sindsdien niets 
meer vernomen. Een ingezonden brief in de Echo zou kunnen helpen. Fred van Kooij zegt dat er 
standaardformulieren zijn voor klachten “Uw klacht is onze zorg” luidt het motto van het stadsdeel. 
Friederike Sips zorgt voor een formulier voor Henri Weve. Coen Tasman doet de suggestie om in te 
spreken op de commissie Verkeer en ondernemen. 
Han van der Linden-Schadd: men is in afwachting van een symposium over het monument Indië 
Nederland. Ze is niet tevreden over het monument, want de tekst is onleesbaar. 
Co Jongkind: Sinds het kantoor van de Dienst Werk en Inkomen is geopend op het IJsbaanpad is de 
criminaliteit toegenomen, onder meer bij de volkstuinen. Ook worden er auto’s gekraakt. De 
Vereniging Woonschepen Zuid heeft de aanval geopend op de jachtwerf van wijlen de heer 
Takkenberg. Coen Tasman zegt dat de vereniging op het Platform Groene Schinkeloevers wordt 
uitgenodigd om hierover te praten. 
Buurtbewoners hebben ook problemen met de komst van 200 containers op de Valschermkade. Hier 
komen moeilijk plaatsbaren en gehandicapten en studenten in. Dit lijkt een moeilijke combinatie. 
Guus Gase zegt dat bewoners niet willen dat er bomen worden gekapt. Dit zouden ze aan het stadsdeel 
moeten laten weten. 
Ben Bles: het is voor 99% zeker dat Huis Te Vraag tot aan de brug (A10) wordt opgenomen in de 
Hoofdgroenstructuur van Amsterdam. Dit geeft een hoge mate van bescherming. 
Het Hoogheemraadschap gaat in zijn beslissingen vaak over besluiten van het stadsdeel en de 
gemeente heen. 
Over het Spijtellaantje wordt op 20 mei in het stadsdeel gesproken. De bewoners gaan de huizen 
opknappen. 
Ben Bles is uitgemaakt voor leugenaar door Cock Rigter over het afgeven van een milieuvergunning. 
Maar deze is nog steeds niet afgegeven. 
Door een laboratorium wordt onderzocht of de grond waar eventueel een kinderboerderij zou komen 
wel goed is. Ben Bles ergert zich er aan dat iedereen lak heeft aan de inspraak van burgers. Er gebeurt 
niets met hun inbreng.  
Henderfina Sopacua vraagt Ben Bles hoe hij wil dat burgers worden gehoord. Ben Bles zegt dat de 
burger moet bepalen wat ter sprake komt, en niet de autoriteiten.  
Jacqueline Mees ten Oever: de Huiskamerinloop wordt nu op de rails gezet. Er vindt een verbouwing 
plaats. Ze hoopt dat het heel leuk wordt. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Het project gaat wel 
traag. 
Paul van Ede: er zijn al verschillende groepen die zich hebben aangemeld voor het inloopproject. 
Coen Tasman: een aantal organisaties heeft zich aangemeld voor de kinderboerderij. Het probleem is 
de bestemming van de grond. Deze moet een maatschappelijke of bedrijfsbestemming hebben, en dat 
is nu niet zo. Als het een maatschappelijke bestemming krijgt, dan komt er een andere grondprijs en is 
het subsidiabel. Ben Bles zegt dat het stadsdeel al heeft beslist, want ze hebben gezegd dat er geen 
subsidie komt. We wachten de notitie af. 
Wat betreft het Stadionplein: Alle plannen zijn van tafel. Bureau OMA en de buurtgroep werken 
samen aan één nieuw plan. Eind mei gaat dit plan de buurt in, waar draagvlak verkregen moet worden. 
Dat is een voorwaarde. Als de buurtgroep het idee heeft dat het niet wordt gedragen door de buurt, dan 
gaat ze terug. 
Co Jongkind had graag meer informatie van het stadsdeel gewild voor diegenen die een zienswijze 
hebben ingediend. 
 
9.  Financieel Jaarverslag SOOZ 2007 
Er wordt gevraagd of er ook een financieel jaarverslag van WOOZW is. Peter Jannsen meldt dat er 
slechts twee mutaties zijn gedaan. Bovendien heeft het stadsdeel geen verantwoording gevraagd. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
10.  Budgetaanvraag SOOZ 2009 
Fred van Kooij ziet dat de werkgroep Toegankelijkheid 500 uur opbouwwerk heeft gevraagd. Dat 
vindt hij veel. Dit zal worden nagevraagd bij de SOOZ. 
De budgetaanvraag wordt goedgekeurd. 
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11.  Mededelingen bestuur WOOZW 
Mirko Pasman zal per 1 juni in dienst treden bij de SOOZ als algemeen manager. 
 
12.  Rondvraag 
Peter Janssen meldt dat er geld is voor activiteiten 
Ben Bles wil het nog even hebben over de toekomst van de wijkraad. De wijkraad is wel belangrijk, 
maar niet op de manier waarop het nu is ingericht. Het is een organisatiestructuur uit de jaren zeventig. 
Hij doet de suggestie een virtuele wijkraad te maken, als aanbod aan de jongere generatie. Hij zal dit 
thema voor een volgende keer uitwerken. 
Henri Weve complimenteert de voorzitter voor het goed plannen van de vergadering. 
Elly Vlasveld meldt dat er een congres over mantelzorg is geweest waarbij twee rapporten zijn 
verschenen. 


