Wijkraad Zuid-West: verslag 23 februari 2009
Aanwezig: J. Siegenbeek van Heukelom (voorzitter stichting WOOZW), E. Vlasveld (bestuur
stichting WOOZW), G. Gase (Platform Groene Schinkeloevers), K. Buis (Vrienden van het
Spijtellaantje), A. Bölükbaş, L. Wernaert (Buurtgroep Stadionplein), H. Weve (werkgroep
verkeer), H. van der Linden-Schadd (Monument Indië Nederland), H. Weve (Werkgroep
Verkeer), A. Korteweg (Stichting Boomschorshuisje), P. Reijers, J.P. Jongkind (Algemene
Belangenvereniging Schinkeleilanden), H. Sopacua, L. Samson (Huurdersvereniging
ZuiderAmstel), A. Bogtstra (Werkgroep Natuur en Milieu), P. Janssen (penningmeester
Stichting WOOZW), N. Penninx (Olympische Coalitie, gast), E. de Vries
(stadsdeelvoorzitter Oud-Zuid, gast), S. Ybma (beleidsadviseur sport, stadsdeel oud-Zuid,
gast), David van Bezooijen (Stichting SOOZ, verslag)
Afmeldingen: C. Tasman (secretaris stichting WOOZW), W. Kramer (Vrienden van het
Spijtellaantje), B. Bles
1.
Opening, voorstelrondje, agenda, postlijst
* De heer Siegenbeek van Heukelom opent de vergadering. Er wordt een voorstelrondje
gehouden. David van Bezooijen deelt een kopie van postlijst uit. Niet alle ingekomen post is
bestemd voor de wijkraad. Door een technisch probleem was het niet mogelijk alleen de post
voor de wijkraad weer te geven.
* Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat hij naar aanleiding van de brief die de wijkraad
heeft gestuurd aan burgemeester Cohen over de mishandeling van een joodse man op het
Olympiaplein, is gebeld door de heer Bontekoning van de gemeente Amsterdam. Hij raadde
de wijkraad aan om contact op te nemen met het stadsdeel. Hij vertelde ook dat hij wist dat
iemand van de wijkraad (Henderfina) aanwezig was geweest bij een overleg tussen stadsdeel
en vertegenwoordigers van de joodse gemeente.
Henderfina Sopacua zal namens de wijkraad contact onderhouden met het stadsdeel.
Henderfina vult aan dat het stadsdeel Joke Jongejan heeft gevraagd een dialoogbijeenkomst te
organiseren in de Marathonbuurt.
* Han van der Linden-Schadd vraagt of iemand iets weet over het vernoemen van de brug
tussen de De Coenenstraat en de Beethovenstraat naar de in Afghanistan omgekomen militair
Timo Smeehuizen. Annette Bogtstra vertelt dat het initiatief is genomen door het Fons Vitae,
waar hij op school heeft gezeten. Jan Siegenbeek van Heukelom constateert dat sommige
bewoners enigszins verbaasd zijn over de snelheid waarin dit allemaal is gebeurd.
* Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat hij aan Eddy Linthorst heeft gevraagd of er nog
een officieel moment komt voor de ingebruikname van het Monument Indië Nederland.
Linthorst leek zich er niet van bewust dat bewoners daar nog op wachten. Linthorst heeft
toegezegd dat het stadsdeel meer aandacht zal besteden aan de organisatie van herdenkingen
(zoals Dodenherdenking) in Oud-Zuid.
2.
De Olympische Coalitie
Egbert de Vries (stadsdeelvoorzitter) vertelt dat de Olympische Coalitie een paar jaar geleden
is gevormd naar aanleiding van de plannen om de omgeving van het Olympisch Stadion
anders in te richten. Het doel was na te denken over activiteiten die passen bij het
Stadionplein en de omgeving. Het is niet iets ‘van’ het stadsdeel, het stadsdeel is wel een van
de deelnemers. Alle deelnemers zijn in het gebied actief of zouden actief willen worden. Het
gebied is niet strak afgebakend. De Olympische Coalitie heeft zich nog niet aan de
buitenwereld gepresenteerd omdat er nog geen geld was voor activiteiten. Intussen is er wel
(een beetje) geld en benadert de coalitie andere partijen, zoals bewonersgroepen, om ze uit te
nodigen mee te denken en samen activiteiten te ontwikkelen. Deelname is natuurlijk
vrijwillig.
Nelleke Penninx (Olympische Coalitie) vult aan dat het niet het doel van de Olympische
Coalitie om de Olympische Steden naar Amsterdam te halen. Het doel is om na te denken
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over kansen voor activiteiten in het gebied. De oorspronkelijke partners waren het Olympisch
stadion, BPF (de eigenaar van het stadion), Rietveld academie, wijkopbouworgaan, NOCNSF en dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam. Nu hebben zich andere
partijen aangesloten zoals Eigen Haard, dat veel woningen in het Olympisch Kwartier, het
ROC en het opleidingsinstituut van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ook Arthur Verdellen
van de 'Olympische Ambitie Amsterdam' doet mee. Zijn belang is sport een belangrijke plek
geven in het gebied. Het gezamenlijke doel is promotie van het Olympisch gebied (Olympisch
Station en omgeving) als plek voor ontmoeting, sport en creativiteit.
Guus Gase vraagt of de bedrijven meedoen om later lucratieve opdrachten binnen te kunnen
halen voor bouwprojecten.
Volgens Egbert de Vries is de Olympische Coalitie een nieuwe manier van werken: overheid
en bedrijven werken samen. Zij willen niet denken vanuit gebouwen maar vanuit activiteiten.
Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat bij de vorming van SOOZ is afgesproken dat de
wijkraad de plek van het wijkopbouworgaan zou overnemen in de Olympische Coalitie.
Helaas is het nog niet gelukt om in contact te komen met de Olympische Coalitie.
Nelleke Penninx legt uit dat de Olympische Coalitie nu pas naar buiten treedt omdat er nu pas
geld beschikbaar is voor activiteiten. Overigens gebeurt er al heel veel in het Olympische
Gebied. De Olympische Coalitie wil al deze initiatieven meer met elkaar in verband brengen.
Jan Siegenbeek van Heukelom herhaalt de vraag van Guus Gase: wat krijgen bedrijven die
geld steken in de Olympische Coalitie, ervoor terug? Voor de wijkraad is bescherming van de
woonkwaliteit in het 'Olympisch gebied’ belangrijk. Komen er in de toekomst grote
bouwprojecten?
Volgens Nelleke Penninx hebben alle partijen natuurlijk een eigen belang. Maar dat belang is
niet het bouwen van hoge torens. BPF heeft bijvoorbeeld belang bij een goed woonklimaat in
de buurt waar het veel huizen bezit. Egbert de Vries vult aan dat de Olympische Coalitie door
middel van leuke activiteiten voor bewoners en bezoekers het gebied herkenbaarder en
aantrekkelijker wil maken.
Jan Siegenbeek van Heukelom vraagt of de kleine ondernemers uit de buurt
vertegenwoordigd zijn binnen de Olympische Coalitie. Egbert de Vries en Nelleke Penninx
antwoorden dat dat nog niet het geval is. Adem Bölükbaş vult aan dat de huren voor
bedrijfsruimte steeds hoger worden, waardoor het gevaar ontstaat dat kleine ondernemers
worden verdrongen door ondernemers die meer geld kunnen bieden.
Guus Gase vertelt dat de woningen in het Olympisch Kwartier niet betaalbaar zijn voor
mensen met een minimuminkomen. Wat vindt de heer De Vries daarvan? Henderfina
Sopacua vult aan dat er een tweedeling ontstaat tussen huurders in de sociale woningbouw en
degenen die een dure koopwoning kunnen betalen.
Egbert de Vries vertelt dat er weliswaar 270 sociale huurwoningen in het Olympisch Kwartier
zijn gebouwd, maar dat mensen met een minimuminkomen daar maar gedeeltelijk huurtoeslag
voor kunnen ontvangen. Dat komt doordat de woningen behoorlijk ruim zijn, en dus veel
‘punten’ hebben. Het is dus voor deze groepen mensen erg duur om hier te wonen. De ruime
woningen voorzien wel in een behoefte bij gezinnen. Dit probleem speelt overigens in de
hele stad bij nieuwbouwwoningen. Anderzijds blijven in de Marathonbuurt veel kleine
huurwoningen bestaan. Hij deelt de zorg van Guus Gase, maar het stadsdeel of de Olympische
Coalitie kunnen niet de huurprijzen of de regels voor huurtoeslag veranderen. Wat de
Olympische Coalitie wel kan doen, is activiteiten organiseren waaraan iedereen mee kan
doen, onafhankelijk van de hoogte van het inkomen. Het stadsdeel vindt het belangrijk dat
bewoners niet langs elkaar heen leven, maar elkaar kunnen ontmoeten. Hierbij heeft de
Olympische Coalitie de hulp van bewoners nodig!
Het bedrag dat nu beschikbaar is, is niet heel groot, vertelt Nelleke Penninx. Als we echt veel
activiteiten willen ontwikkelen, is veel meer nodig. Sommige partijen investeren geen geld,
maar bijvoorbeeld ruimte (Olympisch Stadion) of afstudeerprojecten (Rietveldacademie).
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Egbert de Vries: het zou leuk zijn als het wijkcentrum en andere groepen mee zouden willen
doen met de Olympische Coalitie. Bijvoorbeeld bij het bedenken en organiseren van
activiteiten of het beoordelen of voorgestelde activiteiten voor bewoners aantrekkelijk zijn.
Nelleke Penninx vertelt dat de Olympische Coalitie nog geen rechtspersoon is. Louis Samson
suggereert dat een ‘vereniging met beperkte wettelijke bevoegdheid’ misschien een goede
rechtsvorm is.
Egbert de Vries vertelt dat de gemeente van plan is Amsterdam kandidaat te stellen voor het
EK Atletiek in 2014. Dat zal gevolgen hebben voor de buurt, bijvoorbeeld een toename van
het aantal bezoekers. Hoe kan de buurt hiervan profiteren? Hoe wordt het vervoer van alle
bezoekers geregeld? Hoe kunnen we kansen creëren voor lokale ondernemers? Dat zijn zaken
waar buurtbewoners over na zouden kunnen denken.
Han van der Linden-Schadd vertelt dat er enkele jaren geleden ook een groot
atletiekevenement is geweest in het Olympisch stadion. Dat was best leuk. Het publiek
gedroeg zich in elk geval een stuk beschaafder dan de voetbalsupporters.
3.
Conceptverslagen 26 januari 2009
P. 1: Henderfina Sopacoa moet zijn Henderfina Sopacua. Annette Bogtstra was aanwezig
(staat niet bij de aanwezigen).
P. 4: Guus Gase roept in moet zijn ‘roept op’.
N.a.v. p. 4 vraagt Han van der Linden-Schadd of er al duidelijkheid is over het budget van de
werkgroep toegankelijkheid. Jan Siegenbeek van Heukelom heeft dit nagevraagd bij Mirko
Pasman. Die zal met Han contact opnemen.
N.a.v. p. 4 vraagt Annette Bogtstra of er al contact is met de wijkagent. Henderfina Sopacua
vertelt dat zij hem heeft aangesproken, hij moet nu zelf contact opnemen met de wijkraad,
vindt zij. Han van der Linden-Schadd vertelt dat er meerdere buurtregisseurs actief zijn in het
gebied van Zuid-West. Het lijkt haar zinnig een van de agenten uit te nodigen naar aanleiding
van een concrete vraag of concreet probleem.
Jan Siegenbeek zal met Coen Tasman overleggen over het uitnodigen van een buurtregisseur
van de politie op de volgende wijkraadsvergadering.
Het verslag wordt goedgekeurd.
4.
Verslag kascommissie over 2008
Op voorstel van de kascontrolecommissie wordt het bestuur gedechargeerd voor het
financieel beleid in 2008. Han van der Linden-Schadd voegt toe dat de kosten van SOOZ en
WOOZW goed van elkaar te onderscheiden waren, dat is handig.
Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat de wijkraden van Zuid-West en VondelparkConcertgebouwbuurt samen een activiteitenbudget van 12.000 euro per jaar hebben. Voor
2009 is aan elke wijkraad om te beginnen 4.000 euro toegekend, als er meer nodig is kan dat
worden aangevraagd bij SOOZ.
5.
Mededelingen van het bestuur WOOZW
* Alle werkgroepen die in 2008 ondersteuning of subsidie kregen, dienen voor 1 maart een
bijdrage aan het jaarverslag te sturen aan Coen Tasman of het wijkcentrum.
* De voorgestelde verdeling van de ondersteuningsuren die SOOZ levert aan de wijkraad
voor de wijkraad en werkgroepen is akkoord.
* De conferentie over de Wet Openbaarheid Bestuur vindt waarschijnlijk plaats op 6 juni in
Vrijburch.

7.
Volgende vergadering
De datum van de volgende vergadering is 20 april. Adem Bölükbaş kan dan niet aanwezig
zijn, en ook niet op 22 juni.
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8.
Rapportages van de werkgroepen
* Co Jongkind heeft namens de woonbootbewoners aan het IJsbaanpad en de Jachthavenweg
ingesproken in de raadscommissie van de centrale stad over de parkeerproblemen in de
woonbotenbuurt. Sindsdien is het parkeren al bij 2 grote evenementen zeer goed geregeld.
Wellicht het gevolg van het inspreken.
* Han van der Linden-Schadd vertelt dat achter het monument Indië Nederland kerstbomen in
brand zijn gestoken. Zij heeft dit gemeld bij de politie.
10.
Sluiting en datum volgende vergadering
* Jan Siegenbeek van Heukelom sluit de vergadering om 22:00 uur. De volgende vergadering
is op 20 april.
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