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Aanwezig: 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), Coen Tasman (secretaris WOOZW), Guus Gase (Platform Groene 
Schinkeloevers), Henderfina Sopacua (bewoonster Stadionplein), Elly Vlasveld (bestuur WOOZW), Ben Bles 
(Rijnsburgstraat/Jaagpad), Leo Wernaert (Buurtgroep Stadionplein e.o.), Marion Bakker (Werkgroep 
Ouderenhuisvesting Oud-Zuid), Wilma Kramer (Red het Spijtellaantje), Jan Siegenbeek van Heukelom 
(voorzitter WOOZW), Mirko Pasman (algemeen manager SOOZ) en Friederike Sips (SOOZ, verslag) 

Afmeldingen: Peter Janssen (penningmeester WOOZW).  
 
1.  Opening 
Voorzitter Jan Siegenbeek van Heukelom opent de vergadering. 
 
2.  Voorstelrondje 
Marion Bakker meldt dat de werkgroep Ouderenhuisvesting Oud-Zuid op 10 juli zal worden 
opgeheven. De leden hebben het idee dat ze niets meer gerealiseerd krijgen. 
 
3.  Vaststelling agenda 
Punt 13 van de agenda, de mededelingen van het bestuur van WOOZW zal voor de pauze worden 
besproken. 
 
4.  Thema: kennismaking met Mirko Pasman, de nieuwe algemeen manager van 
SOOZ 
Mirko Pasman heeft de Sociale Academie, richting cultureel maatschappelijke vorming gedaan en 
heeft gewerkt in Den Haag (Stichting Boog), Haarlem en Rotterdam. Hij heeft in zijn werk te maken 
gehad met de multiculturele samenleving, Grote Stedenbeleid, inrichting van de buitenruimte, 
gezinsproblematiek, jongeren, wijkraden etc. Hij heeft ervaren dat je ontwikkelingen bewust in gang 
kunt zetten of zaken tot stand kunt brengen. 
De SOOZ is een kleine organisatie (8 fte) die hij bedrijfsmatig gezond wil houden en waar hij nieuwe 
opdrachtgevers wil binnenhalen. Hij wil SOOZ klaarmaken voor de toekomst. De Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning) zal veel verandering brengen. Op dit moment is hij nog aan het 
inlezen, kennismaken, kijken wat SOOZ nodig heeft, waar bewoners mee kunnen worden bediend. 
Samenwerking - zoals met bewoners, het stadsdeel en organisaties - is voor hem belangrijk. 
Op de vraag van Leo Wernaert wat hem is opgevallen antwoordt Mirko Pasman het grote aantal 
actieve bewoners en bewonersgroepen. Ben Bles vraagt naar Pasmans idee over een virtuele wijkraad. 
Hij meent dat er veel discrepantie bestaat tussen de formele bureaucratische overheid en het dagelijks 
leven van de mensen. De huidige manier van organiseren sluit niet meer aan bij deze tijd. Jan 
Siegenbeek antwoordt dat de wijkraad al virtueel bezig is. Je kunt het ene doen, maar hoeft het andere 
niet te laten. Het is belangrijk om zo’n zes keer per jaar bijeen te komen om elkaar te ontmoeten. Guus 
Gase vult nog aan dat niet iedereen een computer heeft, en dus ook niet kan deelnemen aan een 
virtuele wijkraad. Mirko Pasman zegt dat het belangrijk is om met elkaar te zorgen voor sociale 
samenhang in de buurt. De wijkraad vervult daar ook een rol in. 
Op de vraag van Coen Tasman of hij de wijkraad vaker zal bezoeken antwoord Mirko Pasman dat hij 
een andere stijl heeft, hij geeft leiding op afstand. Het directe contact moet er zijn met de 
opbouwwerkers. Met de kennismakingsronde leert hij wel het veld kennen. 
Mirko Pasman zegt te hopen op een goede samenwerking met de actieve bewoners. De deur staat 
altijd open. Hij zal vooral op Zuid-West te bereiken zijn, van maandag tot en met donderdag tijdens 
kantooruren.  
 
5.  Datum en inhoud wijkraadsvergadering september 2008 
Er worden suggesties voor een thema gedaan: 

- Ben Bles heeft gezegd een visie op de virtuele wijkraad te willen voorbereiden. Hij zegt dat 
wel tijdig te willen weten, zodat hij goed kan voorbereiden; 

- de verstandhouding tussen de wijkraad en de deelraad; 
- het Spijtellaantje. 

Het bestuur zal hier verder naar kijken. Als mensen willen weten wat het thema van de volgende 
vergadering wordt, kunnen ze dat per mail laten weten. 
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6. Mededelingen bestuur WOOZW 
a) Op het Legmeerplein is een buurtbarbecue georganiseerd. Helaas is er een hiaat in de begroting 
ontstaan, dat nu door een bewoner is betaald. David van Bezooijen vraagt of de wijkraad bereid is om 
een bedrag van circa € 270,- te verstrekken. Het is eenmalig, het was de eerste keer dat dit op het 
Legmeerplein is georganiseerd. De bewoners waren erg enthousiast.  
Geen van de aanwezige wijkraadsleden is tegen de vestrekking. 
b) Wilma Kramer van het comité Red het Spijtellaantje is aanwezig. Het comité heeft aangegeven zich 
aan te willen sluiten bij de wijkraad (zie bijlage 4). Ook vraagt het comité om gemaakte onkosten te 
mogen declareren.  
Naar aanleiding van de brief van het comité wordt gediscussieerd over de vraag of vrijwilligerswerk in 
geld is uit te drukken. Burgers nemen een initiatief, ze investeren tijd (geld) om het comité van de 
grond te krijgen, vervolgens wordt het gekapitaliseerd. 
Wilma Kramer vertelt over de ontwikkelingen rond het Spijtellaantje. IJmere wil de huizen slopen. 
Via de politiek is geprobeerd dit tegen te houden. De 2500 handtekeningen zijn drie keer geweigerd. 
Het gaat om slechts vier huizen, maar toch leeft het erg in de buurt. Het heeft veel saamhorigheid 
opgeleverd. De bewoners willen nu een bewonersgroep opzetten: de Vrienden van het Spijtellaantje. 
Jan Siegenbeek zegt dat het goed is om een stichting of vereniging op te richten. Aan beide vormen 
zitten voor –en nadelen. Co Jongkind zegt dat het comité al veel eerder een vereniging had kunnen 
worden, dan zouden ze ook rechtsgeldig zijn. Mirko Pasman adviseert het comité zich te richten op 
strategie. Alleen als je echt iets nodig hebt, kan je stichting of vereniging worden. Ben Bles vraagt zich 
af waarom je iets moet onderbrengen bij een aparte rechtspersoon, als je je ook bij een ander kunt 
aansluiten. Fred van Kooij zegt dat als het langere tijd gaat duren, je beter toch een rechtspersoon kunt 
vormen. 
Wilma Kramer vertelt verder dat er een burgerinitiatief is ingediend om de huisjes te redden en ze op 
te knappen. De loodsen en schuren mogen wel worden gesloopt. Daarvoor in de plaats kunnen 
nieuwbouwwoningen komen in dezelfde stijl als de vier huisjes. Wethouder De Vries is gaan praten 
met IJmere over dit plan, maar IJmere had geen interesse. Als je naar het huurrecht kijkt, staan de 
bewoners erg sterk. Het kan dan ook nog jaren gaan duren. 
Wilma Kramer vertelt dat er een begroting is gemaakt voor flyers, een feest in september, acties en 
telefoonkosten. Dit is een bedrag van circa € 3.500,-. Ook is er ongeveer 50 uur ondersteuning nodig. 
Er is ook subsidie bij het stadsdeel aangevraagd. Jan Siegenbeek zegt dat de wijkraad ook uren 
ondersteuning kan verdelen. Er is ook een rekeningnummer via SOOZ voor donaties gekomen. 
De wijkraad besluit een voorschot te geven op basis van reeds gemaakte kosten tot een maximum van 
€ 500,-. Ook kan het comité een aantal uren ondersteuning krijgen. Wel moet er nog een begroting 
worden gemaakt. Op de volgende vergadering wordt definitief besloten over de begroting van het 
comité. 
 
7.  Concept-verslag Wijkraadsvergadering 28 april 2008 
Er zal geen definitief verslag meer worden meegezonden. Het definitieve verslag is op de website te 
lezen of wordt op verzoek toegezonden.  
Over de tekst: 
Pagina 2, derde alinea: ‘veranderd’ moet zijn ‘verandert’; 
Pagina 2, vierde alinea: ‘eenieder’ moet zijn ‘een ieder’; 
Pagina 3, ongeveer in het midden van de pagina: ‘Ben Rigter’ moet zijn ‘Cock Rigter’; 
Pagina 3, ongeveer in het midden van de pagina: ‘… dat iedereen het lak heeft …’ moet zijn ‘…dat 
iedereen lak heeft …’; 
Pagina 3, laatste alinea van punt 8: achter ‘informatie’ moet staan ‘van het stadsdeel gewild voor 
diegenen…’; 
Pagina 4, laatste zin: de zin moet als volgt luiden: ‘Elly Vlasveld meldt dat er een congres over 
mantelzorg is geweest waarbij twee rapporten zijn verschenen.’ 
 
Over de inhoud: 
Pagina 1, Opening: Coen Tasman vertelt dat het stadsdeel een aanvraag gaat indienen om de Willem 
de Zwijgerkerk op de monumentenlijst te zetten. 
Jacqueline Mees ten Oever heeft gezien dat er veel troep en poep ligt rond het Indië Nederland 
monument. Ook zijn er bankjes weg. Han van der Linden-Schadd zegt dat buurtbewoners dit moeten 
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melden bij het Meldpunt Openbare Ruimte. Coen Tasman vindt het jammer dat het Amsterdams 
Lyceum het monument niet wil adopteren. 
Pagina 3, vierde alinea: Coen Tasman meldt dat er nog geen overeenstemming is bereikt over de 
jachtwerf van wijlen de heer Takkenberg. 
Pagina 3, punt 10: Fred van Kooij vraagt wie gaat navragen hoeveel uren de werkgroep 
Toegankelijkheid heeft gevraagd. Jan Siegenbeek zal dit aan het bestuur van SOOZ vragen. 
Pagina 4, punt 12: Ben Bles is een visie over de inrichting/organisatie van de wijkraad aan het 
uitwerken. 
 
8.  Ingekomen en verzonden post 
Bijlage 10 is een bewonersbrief van de Stichting Exploitatie Olympisch Stadion Amsterdam over de 
evenementen die de komende tijd in het stadion zullen plaatsvinden. Er wordt inmiddels al aan 
gewerkt om de Olympische spelen in 2028 naar Amsterdam te halen, 100 jaar na de vorige spelen in 
Amsterdam. 
 
9.  Rapportages van werkgroepen 
Jan Siegenbeek: op de 4 mei-herdenking waren meer dan 2000 mensen aanwezig; 
Hij vertelt ook over de rekening van meer dan € 600,- die Jeroen Bedaux heeft gekregen voor het 
opvragen van stukken bij het stadsdeel. Er is een juridische discussie over ontstaan; Bedaux zegt een 
beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur te hebben gedaan. Er is nog geen uitspraak. 
Als derde punt vertelt Jan Siegenbeek dat er in de Diepenbrockstraat een kapel is. Bisschop Punt wil 
het stuk grond waar de Christus Geboortekerk op staat inleveren om een stuk bij de kapel te krijgen, 
bijvoorbeeld het Beatrixpark in. Ook de RAI vormt een bedreiging voor het park: de RAI wil een hotel 
van 85 meter hoog bouwen op de locatie van Strand Zuid. Siegenbeek heeft hier een brief over 
geschreven waarin hij zegt dat ‘over de locaties wordt beslist in achterkamertjes’. 
Ben Bles zegt dat de gang van zaken rond het bestemmingsplan Groene Schinkeleilanden hem dwars 
zit. Het bestemmingsplan heeft eigenlijk geen waarde, gezien de nieuwe wet. Guus Gase zegt dat je er 
niet bij wordt betrokken. 
Marion Bakker zegt dat dit de laatste keer is dat ze op de vergadering zal zijn. De werkgroep 
Ouderenhuisvesting Oud Zuid wordt op 10 juli a.s. opgeheven. Het is volgens haar niet meer mogelijk 
om sociale woningbouw te realiseren. De bijeenkomst in Lydia over jongeren- en seniorenwoningen 
vond ze een aanfluiting. Ze geeft nog aan het belangrijk te vinden dat als er seniorenwoningen komen, 
dat er dan ook ruimte moet zijn voor mantelzorgers. 
Co Jongkind heeft een aantal mededelingen: het fietspad bij het IJsbaanpad is geasfalteerd; de eerste 
dakloze is onder de brug komen wonen; het voorstel van Oud-Zuid over de jachtwerf vindt hij slecht; 
het nieuwe fietspad bij het IJsbaanpad staat ingetekend als Olympische Boulevard voor 2028; de 
kinderboerderij gaat niet door; tot 8 juli kan bezwaar worden gemaakt tegen het bestemmingsplan 
Groene Schinkeleilanden; er wordt hard gevaren op de Schinkel. Er is hierover overleg geweest met 
Beheer Binnenwater. Nu is er ook handhaving in de buurt. De herinrichting van de Schinkeleilanden is 
in de afrondingsfase; de vraag is of werkgroepen aanwezig zijn op de streekmarkt (Deze vraag moet 
aan Bart Nooij worden voorgelegd.); de open dag begin juni van de jachtwerf was een groot succes, 35 
handtekeningen zijn opgehaald voor behoud van de werf; het daklozenproject loopt vrij goed; de 
Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden heeft goed overleg gehad met de wijkbeheerder van 
het IJsbaanpad Rob van ’t Padje en de wijkcoördinator Jeannette Prins. 
Fred van Kooij: het stadsdeelkantoor aan de Koninginneweg zou ideaal zijn voor sociale woningbouw. 
Wat betreft het Boomschorshuisje: wellicht zijn er mogelijkheden op de Theophile de Bockstrook of 
bij de gevel van de GGD aan de Amstelveenseweg. 
Han van der Linden-Schadd: zij en Coen Tasman hoorden niets over het aangekondigde symposium 
over het Indië Nederland Monument. Politici hebben inmiddels vragen gesteld. De portefeuillehouder 
Eddy Linthorst was het vergeten. In het Tijdschrift Heemschut val te lezen dat de villa naast het 
Haarlemmermeerstation wordt bedreigd met sloop. De Vereniging Heemschut is hier tegen. 
Wethouder De Vries heeft gezegd zich sterk te zullen maken voor behoud van de villa. 
Henri Weve: in de wijkkrant van juni staat een fout over tramlijn 5: het is geen metro maar een 
sneltram, in het artikel is sprake van één halte, maar dat moeten er twee zijn en bovendien gaat het om 
lijn 51. 
Guus Gase zegt dat er bomen worden gekapt op het Olympiaplein. Jacqueline Mees ten Oever spreekt 
dit tegen: er worden geen bomen meer gekapt. Die kap is inmiddels al achter de rug. 
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Elly Vlasveld: er is een rapport verschenen over de campagne Woonvisie. Op de website 
www.inmijnwijk.nl kun je je e-mailadres achterlaten, zodat je wordt geïnformeerd. De Woonvisie is 
26 juni vastgesteld. 
Coen Tasman: er wordt door het DB, de buurtgroep en bureau O.M.A. gewerkt aan het derde plan 
voor het Stadionplein. In het Plan van Eisen staan de randvoorwaarden. In de stadsdeelkrant staat dat 
er na de zomer een plan aan de buurt wordt voorgelegd, waaruit een ontwerpvisie moet voortkomen. 
Maar het duurt nog lang. Pas in het najaar wordt de buurt ingegaan. 
 
10.  Mededelingen bestuur SOOZ 
Er is weinig speelruimte voor besteding van uren. Dit is ten nadele van de betrokkenheid van de 
burgers. De zorgen van wethouder Linthorst zijn onterecht. 
 
11.  Mededelingen bestuur WOOZW 
Jan Siegenbeek schrijft het voorwoord voor het jaarverslag. 
 
12.  Rondvraag 
Diedje van Leeuwen (Bomenridders) is al een jaar lang niet op de vergadering van de wijkraad 
geweest. Coen Tasman heeft haar hier over gesproken. Er zal gekeken worden naar een opvolger. 
 
 
 


