Wijkraad Zuid-West: verslag 26 januari 2009
Aanwezig: C. Tasman (secretaris stichting WOOZW), Jan Siegenbeek van Heukelom
(voorzitter stichting WOOZW), E. Vlasveld (bestuur stichting WOOZW), G. Gase (Platform
Groene Schinkeloevers), A. Bölükbaş, L. Wernaert (Buurtgroep Stadionplein), H. Weve
(werkgroep verkeer), H. van der Linden-Schadd (Monument Indië Nederland), F. van Kooij
(Stichting Boomschorshuisje), F. Morriaan (stadsdeel Oud-Zuid, gast), N. Klaasse Bos
(Stadsdeel Oud-Zuid, gast), P. Reijers, J.P. Jongkind (Algemene Belangenvereniging
Schinkeleilanden), H. Sopacoa, P. van Ede (Verontruste Bewoners Marathonbuurt), P.
Janssen (penningmeester Stichting WOOZW), David van Bezooijen (Stichting SOOZ,
verslag), A. Kamp (stichting SOOZ, gast)
Afmeldingen: A. Korteweg, B. Bles, Wouter Bolte, L. Samson, K. Buis
1.
Opening, voorstelrondje, agenda
De heer Siegenbeek van Heukelom opent de vergadering. Hij maakt bekend dat de ‘Frank
Agterkamp wisselbokaal' dit jaar wordt uitgereikt aan Co Jongkind en de leden van de
werkgroep Bouwoverlast, en voegt de daad bij het woord. Co Jongkind draagt de prijs op aan
de hele wijkraad.
2.
Voorstelrondje
3.
Agenda, stemgerechtigde leden 2009, financiën
Het aantal stemgerechtigde leden wordt vastgesteld op 15.
Peter Janssen meldt dat het wijkcentrum binnenkort de bijdrage voor het activiteitenbudget
voor 2008 zal ontvangen van SOOZ. De verantwoording over 2008 is klaar. Co Jongkind en
Han van der Linden-Schadd worden herbenoemd in de kascontrolecommissie. Ze zullen op de
volgende wijkraadsvergadering verslag uitbrengen.
De buurtgroep Stadionplein heeft subsidie aangevraagd voor kopieerkosten van de enquête
over het Stadionplein. De wijkraad gaat akkoord met deze subsidie.
De wijkraad gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om een deel van de
ondersteuningsuren voor wijkraad en werkgroepen in te zetten voor redactionele
ondersteuning bij het samenstellen van de bundel van artikelen van Arjen Looyenga. Het
aardige van zijn stukjes is dat hij je a.h.w. leert kijken naar de stad en gebouwen. Nel Klaasse
Bos vraagt of het boekje ook geschikt zal zijn om nieuwe buurtbewoners kennis te laten
maken met de buurt. David van Bezooijen suggereert dat het wijkcentrum de boekjes kan
aanbieden aan nieuwe buurtbewoners. Hierdoor kan het wijkcentrum meteen in contact
komen met nieuwe bewoners. Bewonersgroep Duivelseiland gebruikt het aanbod van een
gratis boekje als ‘lokker’ om in contact te komen met nieuwe bewoners, en het werkt daar
goed.
4.
Data vergaderingen 2009
De data zijn akkoord.
5.
Mededelingen van het bestuur WOOZW
Jan Siegenbeek van Heukelom licht de brief toe die hij naar aanleiding van de mishandeling
van een joodse man op het Olympiaplein heeft geschreven. Hij vertelt dat hij het niet
voldoende vond om te schrijven dat we hier boos over zijn. Hij vindt dat we ook zelf iets
moeten doen. Daarom heeft hij in de brief aan de burgemeester geschreven dat de wijkraad
graag een bijdrage wil leveren.
Henderfina Sopacoa vertelt dat ze is uitgenodigd voor een overleg met het stadsdeel. Ze
vertelt dat er in maart een dialoogbijeenkomst zal zijn in de Marathonbuurt. In de zomer zal er
een feest worden georganiseerd op de Halve Maan op het Olympiaplein. Verder heeft ze
gevraagd of de buurtregisseur van de politie meer zichtbaar aanwezig kan zijn in de buurt. Jan
Siegenbeek stelt voor de buurtregisseur(s) een keer uit te nodigen op de
wijkraadsvergadering.
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Han van der Linden vindt het een uitstekende brief.
Jan Siegenbeek roept iedereen op bij zichzelf te rade te gaan hoe hij of zij zelf een bijdrage
kan leveren aan betere verhoudingen in de wijk.
Fred van Kooij vindt het aanbod van hulp en de vraag om suggesties wat de wijkraad zou
kunnen doen uitstekend.
Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat hij van plan is om een symposium over de Wet
Openbaarheid van Bestuur (WOB) te organiseren. Werktitel: wat heeft de burger aan de
WOB? Hij denkt aan een programma met drie sprekers (een deskundige, een burger en een
bestuurder) en daarna een forumdiscussie. Het doel moet zijn samen oplossingen te vinden
voor problemen die nu bestaan met de WOB. Het is de bedoeling dat het symposium op een
zaterdag in juni plaatsvindt, het liefst in het Vossiusgymnasium.
Coen Tasman roept alle werkgroepen op om voor 1 maart een verslag van hun activiteiten en
behaalde resultaten in 2008 in te leveren ten behoeve van het Jaarverslag 2008 van Stichting
Wijkopbouworgaan Zuid-West, liefst met een (digitale) foto erbij.
6.
Thema: Bijdragen uit de wijk in het kader van “Wij Amsterdammers”
Project: ‘Vitale Wijk’ (stadsdeel Oud-Zuid)
Nel Klaasse Bos is eerder betrokken geweest bij het opzetten van een huis van de buurt in
Oud west en een multicultureel ouderencentrum ´De Ontmoeting´ in De Pijp. Zij voert nu in
opdracht van het stadsdeel een project uit in de Marathonbuurt. Ze houdt zich bezig met het
opzetten van een woonservicebuurt. Het stadsdeelbestuur hecht veel waarde aan actieve en
betrokken burgers die zelf problemen kunnen formuleren en oplossen.
Ze begint met het houden van 60 interviews. Daarna zal ze gesprekken voeren met allerlei
organisaties. Tenslotte zal ze bewoners die iets willen doen in of voor hun buurt, koppelen
aan de organisaties. De naam van het project is ´Vitale wijk´. Het zou in elke buurt van OudZuid uitgevoerd kunnen worden.
Vragen en opmerkingen aan Nel Klaasse Bos en Francien Morriaan:
Jan Siegenbeek van Heukelom vraagt of het stadsdeel erop voorbereid is dat de uitkomsten
van de gesprekken anders kunnen zijn dan verwacht.
Antwoord Francien Morriaan: we willen goed luisteren, mensen samenbrengen en de burger
zelf verantwoordelijkheid geven.
Guus Gase vindt het mooi klinken, maar hij denkt dat het niet gaat werken. Aan de hand van
het voorbeeld van de nieuwe brug bij de Jozef Israelskade, die er tegen de zin van 90% van de
buurtbewoners (die de oude brug wilden laten opknappen) toch gekomen is, vertelt hij dat het
stadsdeel vervreemd is van de burgers.
Antwoord Nel Klaasse Bos: nieuwe initiatieven zullen worden gehonoreerd. Aan het einde
van het project kom ik terug om te vertellen wat er bereikt is.
Henderfina Sopacoa vraagt welke bewoners worden benaderd.
Antwoord: er is gekozen voor het benaderen van bewoners van 2 straten in de Marathonbuurt.
Voor de Marathonbuurt is gekozen omdat hier al veel gebeurt, voor deze 2 straten is gekozen
omdat over deze straten niet veel bekend is.
Jan Siegenbeek van Heukelom vraagt of de bewoners inspraak hadden bij de keuze voor de
straten.
Antwoord: nee, de keuze is gemaakt op grond van het gegeven dat we weinig wisten over de
behoefte aan of drempels voor participatie bij bewoners van deze straten.
Henderfina Sopacoa waarschuwt dat veel leuke projecten een korte looptijd hebben. Na
afloop van het project ligt alles weer stil.
Jan Siegenbeek van Heukelom vindt dat bewoners zich uiteindelijk alleen zelf kunnen
organiseren, maar dat is vaak heel moeilijk. Het is hiervoor ook erg belangrijk dat bewoners
voelen dat ze serieus worden genomen.
Antwoord Nel Klaasse Bos: we willen met dit project niet beginnen bij de problemen in de
buurt, maar uitgaan van de kracht van mensen.
Coen Tasman vraagt wat het ‘Odensehuis’ is, waarover Nel folders uit heeft gedeeld.
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Antwoord Nel Klaasse Bos: Zij kreeg van een aantal zorgverleners het verzoek of ze wilde
helpen met het opzetten van een inloophuis voor dementerenden en hun familie. Dat is het
Odensehuis geworden in de Rivierenbuurt, uniek in Amsterdam. (Zie voor meer informatie
www.odensehuis.nl. Binnenkort is er een open dag.
Project ‘Amikino’ (Stichting SOOZ)
Anna Kamp werkt bij SOOZ aan het project ‘Amikino’. Amikino is Esperanto voor
‘vriendin’. Het doel is het toeval waarvan het ontstaan van vriendschappen vaak afhankelijk is
een beetje te helpen. Het doel is vrouwen die niet goed Nederlands spreken en vrouwen die
goed Nederlands spreken bij elkaar brengen, eerst op bijeenkomsten die wij organiseren. Het
is de bedoeling dat ze elkaar ook buiten onze bijeenkomsten blijven opzoeken.
Inmiddels hebben we een netwerk van 225 vrouwen, waarvan een derde uit De Pijp, een derde
uit Nieuw Zuid en een derde uit de rest van Zuid. 109 vrouwen spreken goed Nederlands, 116
leren nog Nederlands. Onze vrouwen komen uit 40 landen. De buitenlandse vrouwen (zowel
goed Nederlands sprekend als niet zo goed Nederlands sprekend) komen uit 40 landen,
waaronder Turkije, Marokko en China.
Op de bijeenkomsten die we organiseren is er altijd een activiteit. Als je samen iets doet,
maak je makkelijker contact. We doen hierbij een beroep op de kwaliteiten van de vrouwen
die meedoen.
Vragen en opmerkingen voor Anna Kamp:
Coen Tasman vindt het opmerkelijk dat zoveel Chinese vrouwen deelnemen, tot welke
generatie behoren de meeste Chinese deelnemers? Anna Kamp antwoordt dat de meeste
vrouwen tussen de 35 en 55 jaar oud zijn, vaak hun hele leven alleen Chinees hebben
gesproken en nu alsnog Nederlands willen leren.
Leo Wernaert vraagt hoe het verloop van deelnemers is.
Antwoord: 80 vrouwen komen vaak, gemiddeld zijn er per bijeenkomst tussen de 10 en 50
deelnemers.
Han van der Linden-Schadd vraagt waar de bijeenkomsten worden gehouden. Antwoord: op
verschillende plekken in de buurt, zoals buurthuizen en wijkcentra.
Francien Morriaan vraagt of er ook spontane vriendschappen voortkomen uit het project.
Antwoord: Ja. Er zijn behoorlijk wat vrouwen die elkaar regelmatig zien.
Jan Siegenbeek van Heukelom vraagt of vrouwen 1 op 1 aan elkaar gekoppeld worden.
Antwoord: Nee. We brengen alleen vrouwen bij elkaar en we zorgen dat ze contactgegevens
kunnen uitwisselen.
Coen Tasman vraagt of het project Amikino ook bijdraagt aan meer contacten en openheid
tussen verschillende etnische groepen in Oud-Zuid.
Anna Kamp antwoordt dat de ontmoeting een basis legt voor nieuwsgierigheid en
uitwisseling.
Anna Kamp vertelt dat SOOZ binnenkort een nieuw project start: Mixen in Oud-Zuid. Dat is
vooral voor mannen. De opzet zal iets anders zijn dan bij Amikino. Mannen zijn minder
geneigd veel met elkaar te kletsen. Daarom komt er een formelere opzet. Het is de bedoeling
dat mannen elkaar meenemen naar hun eigen netwerk.
Jan Siegenbeek van Heukelom vult aan dat mannen over het algemeen iets willen doen. Anna
Kamp antwoordt dat het aan de deelnemers zelf is om uit te maken wat ze willen doen.
Guus Gase vraagt of er ook joodse vrouwen meedoen aan Amikino. Anna Kamp antwoordt
dat zij niet vraagt naar de godsdienst van vrouwen, maar naar het land van herkomst. Meer in
het algemeen kan ze zeggen dat de deelnemers aan Amikino een afspiegeling vormen van de
samenleving en daar is zij best trots op.

7.

Volgende vergadering
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De datum van de volgende vergadering is 23 februari. Mogelijk thema is de Olympische
Coalitie.
8.
Conceptverslagen 29 september en 24 november 2008
Verslag 29 september:
Op p. 3: Donderburg groep moet zijn Donderberg groep.
N.a.v. p. 2 herhaalt Coen Tasman dat hij en Jan Siegenbeek van Heukelom volgend jaar
aftreden als bestuursleden. N.a.v. p. 3 vraagt Han van der Linden-Schadd of Jan Siegenbeek
al navraag heeft gedaan over de werkgroep Toegankelijkheid. Jan Siegenbeek zal dit alsnog
doen.
Verslag 24 november:
N.a.v. p. 1 kondigt Jan Siegenbeek van Heukelom aan dat hij op 22 juni met vakantie is. Coen
Tasman is bereid dan de vergadering voor te zitten.
Fred van Kooij vraagt wie de heer Veelenturf was. Coen Tasman antwoordt dat hij bij de
wijkraad was ter ondersteuning van mevrouw Braafheid.
Fred van Kooij vraagt of Jeroen Bedaux in beroep is gegaan, zoals hij aankondigde. Dat is
niet bekend op de vergadering.
Beide verslagen worden goedgekeurd.
9.
Rapportages van de werkgroepen
* Guus Gase deelt een tekst uit over het invoeren van ondergrondse afvalcontainers in de
buurt. Hij roept iedereen in om in te gaan spreken over dit plan van het stadsdeel. Dit systeem
wordt duurder dan het systeem met losse vuilniszakken en dat is zijn voornaamste bezwaar
ertegen.
Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat de bewoners van de Vossiusbuurt al hebben
gereageerd op het plan. Zij zijn niet tegen ondergrondse vuilcontainers, want vuilniszakken
worden vaak opengepikt door meeuwen en dat geeft een hoop rommel. Hij vindt dat
bewoners wel inspraak moeten krijgen voordat er een ontwerp gemaakt wordt voor de
plekken waar de containers komen. Een andere voorwaarde is dat er van te voren goede
afspraken worden gemaakt over schoonmaken van de straten en handhaving. Eventueel
zouden in zijn buurt ook rolcontainers (KLIKO’s) een oplossing kunnen zijn, maar daarover
staat niets in het voorstel van het stadsdeel.
Coen Tasman vult aan dat de werkgroep milieu ooit is ontstaan vanuit bezwaren tegen
ondergrondse containers. Die bezwaren zijn niet veranderd.
* Leo Wernaert (buurtgroep Stadionplein) vertelt dat er na 30 jaar praten en actievoeren een
historische overeenkomst is over de toekomst van het Stadionplein. Coen Tasman vult aan dat
er een besluit is genomen over bebouwing van het Stadionplein, waar de buurtgroep mee kan
leven. De ergste onderdelen uit het oorspronkelijke plan zijn er uit gehaald. De gebouwen
worden lager dan eerst het plan was, het plein wordt grotere en de architect moet ervaring of
hebben met of de bereidheid hebben tot samenwerking met bewoners.
* Annette Bogtstra (werkgroep natuur en milieu) vertelt dat de geveltuinendag dit jaar op 25
april plaatsvindt op het Olympiaplein en op een plek in de Schinkelbuurt. Verder vertelt ze dat
tot 4 februari het milieubeleidsplan en bomenbeleidsplan van het stadsdeel ter inzage liggen.
Mensen kunnen daar commentaar op geven. Over de wijkagent vertelt ze dat er in onze wijk
drie zijn, van drie verschillende wijkteams.
Ze vindt het jammer dat wijkcentrum Zuid-West geen nieuwjaarsborrel houdt en dat het
personeel geen kerstpakket ontvangt, in tegenstelling tot voorgaande jaren.
* Henri Weve vertelt dat de protesten van de werkgroep verkeer en buurtbewoner tegen het
weghalen van het verkeerslicht op de Olympiaweg succes hebben gehad: het verkeerslicht
blijft!
* Han van der Linden-Schadd vertelt dat het stadsdeel dit jaar geld heeft gereserveerd voor
het organiseren van een symposium over het monument Indië Nederland.
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* Co Jongkind (Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden) meldt:
-er zijn regelmatig parkeerproblemen in de woonbotenbuurt;
-de actie voor de kinderboerderij verloopt goed;
-er ligt nog steeds geen fietspad langs de museumtramlijn onder het viaduct van de A10;
-het voormalige ANWB-kantoor aan het IJsbaanpad is gekraakt;
-er gaan steeds meer stemmen op om de Olympische Spelen naar Amsterdam te halen. Co
waarschuwt dat de kosten in China 36 miljard euro waren, en Athene bloedt nog steeds voor
de hoge kosten van de Olympische Spelen in die stad.
* Henderfina Sopacoa zal de buurtregisseur voor de zuidelijke Marathonbuurt in contact
brengen met de wijkraad. Verder vraagt ze steun voor de bewonersbijeenkomst in de
Marathonbuurt.
* Paul van Ede kondigt aan dat er meer activiteiten komen in ‘Welkom’ aan de Marathonweg.
Jan Siegenbeek van Heukelom kondigt aan dat bij de 4-mei-herdenking Hanneke Groenteman
zal spreken.
10.
Sluiting en datum volgende vergadering
* Jan Siegenbeek van Heukelom sluit de vergadering om 22:15 uur. De volgende vergadering
is op 23 februari.
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