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Aanwezig: J. Siegenbeek van Heukelom (voorzitter stichting WOOZW), C. Tasman 

(secretaris stichting WOOZW), E. Vlasveld (Bestuurslid stichting WOOZW), R. van Es 

(manager a.i. SOOZ), G. Gase (Platform Groene Schinkeloevers), P. Janssen 

(penningmeester Stichting WOOZW), P. Reijers, F. van Kooij (Stichting Boomschorshuisje), 

A. Korteweg (Stichting Boomschorshuisje), C. Jongkind (Algemene Belangenvereniging 

Schinkeleilanden), J. Mees ten Oever (Verontruste Bewoners Marathonbuurt), H. 

Brandenburg (Bewonerscommissie Olympia), H. Sopacua, H. van der Linden-Schadd, L. 

Wernaert (buurtgroep Stadionplein en omgeving), A. Bölükbaş, C. van Zuylen, J. Hesseling, 

A. Mantje, J. Exler en F. van de Velde (Olympische Gebied, gasten), D van Bezooijen 

(SOOZ, verslag) 

Afmeldingen: A. Bogtstra, L. Samson, H. Weve, B. Bles 

 

1.  Opening, voorstelrondje, vaststelling agenda 

Jan Siegenbeek van Heukelom opent de vergadering. Er wordt een voorstelrondje gehouden. 

Joep Hesseling komt voor de eerste keer in de wijkraad. Cecile van Zuylen woont op de 

Amstelveenseweg en zoekt steun voor een actie tegen hoogbouw op de plek van het GGD-

gebouwtje. 

Afmeldingen zijn binnengekomen van A. Bogtstra, L. Samson, H. Weve, B. Bles. 

Het onderwerp verdeling ondersteuningsuren voor het wijkcentrum wordt aan de agenda 

toegevoegd. 

 

2.  Vaststellen stemgerechtigde leden 

Zoals ieder jaar, wordt vastgesteld wie stemgerechtigde Wijkraadsleden zijn; hun aantal is 14 

in 2010. Het quorum is dus 10 stemgerechtigde leden. Guus Gase vraagt of je minimaal 1 jaar 

lid moet zijn om te mogen stemmen. Coen Tasman antwoordt dat het criterium is dat je in het 

afgelopen jaar minstens de helft van de vergaderingen moet hebben bijgewoond. 

 

3.  Verslag wijkraad 22 juni 

Pagina 2 is nagezonden. Hierop staat een belangrijke mededeling van Anita Kouwenhoven, 

namelijk dat de buurtregisseurs graag bereid zijn om te overleggen met buurtbewoners. Co 

Jongkind reageert dat hij in de krant heeft gelezen dat het landelijk een politie probleem is 

omdat de buurtregisseur te weinig zichtbaar is in de buurt (zie bijlage 1). 

 

4.  Verslag wijkraad 30 november  

P. 1: de lijst met afmeldingen klopt niet. Mirko Pasman en Wouter Bolte nemen geen deel 

meer aan de wijkraadsvergaderingen, Leo Wernaert, Jacqueline Mees ten Oever en Paul van 

Ede waren wel aanwezig terwijl ze bij de afmeldingen staan. 

Naar aanleiding van pagina 2 meldt Hans Brandenburg dat de plannen voor een 

woonservicewijk in de Marathonbuurt steeds concreter worden. Jan Siegenbeek van 

Heukelom vertelt dat SOOZ is gevraagd om een bijdrage te leveren aan het opzetten van de 

woonservicewijk. Ruud van Es vult aan de SOOZ gevraagd is een offerte te maken voor het 

‘Buurt Uitvoeringsplan’. Hans Brandenburg vertelt dat Ymere heeft toegezegd meer te 

investeren in leefbaarheid. Dat is mooi. 

Jan Siegenbeek vraagt aan de aanwezige leden van het Platform Groene Schinkeloevers wie 

de voorzitter is die achter de bodemrapporten van de Schinkeleilanden aan gaat. Deze blijkt 

niet te bestaan. Guus vraagt of het stukken van het stadsdeel zijn. Jan Siegenbeek antwoordt 

dat het ook documenten van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht zouden kunnen zijn. 

Hans Brandenburg vertelt dat het feest in Welkom een groot succes was. 

 

5.   Postlijst 
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Op verzoek van de leden van de wijkraad zal de postlijst de volgende keer getypt en 

uitgesplitst voor de wijkraad worden aangeleverd. Dit belooft Ruud van Es. 

 

6.   Verkiezing kascommissie 

Leo Wernaert en Fred van Kooij worden gekozen in de kascommissie. 

 

7.  Statutenwijziging 

Er is bestuurlijk bezwaar tegen de constructie dat bestuursleden van het wijkcentrum 

(WOOZW) ook in het bestuur van SOOZ zitten. Daarom zullen de statuten van SOOZ 

aangepast worden. Hierop vooruitlopend besluit WOOZW tot het aanpassen van de eigen 

statuten. 

De 12 aanwezige stemgerechtigde leden keuren het voorstel tot wijziging van de statuten 

volgens het voorstel van het bestuur (zie bijlage) goed; met als aantekening dat in de tekst van 

artikel 7 lid 3 onder d het woord: ‘voordragen’ vervangen wordt door ‘benoemen’.  

Het voorstel van het bestuur geeft ook aan wat volgens WOOZW zou moeten  veranderen bij 

wijziging in de statuten van SOOZ om de invloed van WOOZW in SOOZ gestalte te geven. 

Punt 3 van dit voorstel, over de goedkeuring van de budgetaanvraag, vervalt in de 

voorgestelde vorm op aandringen van Ruud van Es, omdat dit praktische problemen kan 

opleveren.  

 

8.  Verkiezing bestuur WOOZW 
Elly Vlasveld is beschikbaar als bestuurslid uitsluitend voor externe zaken: WijkSteunPunt 

Wonen (WSW). Peter Janssen en Jan Siegenbeek van Heukelom stellen zich beschikbaar als 

voorzitter voor respectievelijk de periode na en tot de statutenwijziging. Peter Janssen krijgt 

10 stemmen voor de functie van voorzitter en 5 stemmen voor de functie van bestuurslid, Jan 

Siegenbeek van Heukelom krijgt 7 stemmen voor de functie van voorzitter en 5 stemmen voor 

de functie van bestuurslid. Joep Hesseling krijgt 12 stemmen, Co Jongkind 9 stemmen en Elly 

Vlasveld 8 stemmen als bestuurslid. Allen zijn gekozen in het bestuur. 

 

9.  Thema: het Olympisch Gebied  

Gast: Jorieke Exler is directeur en programmamaker voor het Olympisch gebied. Zij hoort 

graag ideeën van bewoners voor activiteiten in het Olympisch gebied. 

Zij vertelt dat het Olympisch gebied erg veelzijdig is. Zij wil graag het gebied promoten door 

middel van allerlei activiteiten voor alle groepen. Sport, cultuur en kunst kunnen goed samen 

gaan! De stichting Olympisch Gebied wil van het gebied een bruisend gebied maken. Het 

Olympisch gebied omvat het Olympisch Stadion, het Stadionplein, het stadionterrein, de 

Marathonbuurt, de Schinkeleilanden en het Olympisch Kwartier. In de stichting werken 

samen: Rietveldacademie, ROC van Amsterdam, Olympisch Stadion, De Baak, Ymere, Eigen 

Haard, BPF Bouwinvest, dienst Ruimtelijke Ordening, Stadsdeel Oud-Zuid en de Olympische 

Coalitie. 

Bewoners weten goed wat er bijzonder is aan het Olympisch Gebied. Toch zijn ze nog niet 

allemaal op de hoogte van alle activiteiten die er plaatsvinden. Daarom komt er in de 

toekomst een activiteitenoverzicht. Nu doet de stichting onderzoek naar wat er allemaal te 

doen is de buurt. 

 

Vragen en opmerkingen: 

Jacqueline Mees ten Oever vraagt of dit een opstapje is voor de Olympische Spelen in 2028. 

Guus Gase reageert dat hij tegen promotie van het idee van Olympische spelen in Amsterdam 

in 2028 is. Antwoord: Nee, de promotie van het Olympisch gebied heeft niets te maken met 

plannen om de Olympische Spelen naar Amsterdam te halen. De voorzieningen uit 1928 

zouden hier trouwens ook niet voor geschikt zijn. Het woord ‘Olympisch’ verwijst naar het 

Olympisch Stadion, de Olympische Spelen van 1928 en de vele sportvoorzieningen in het 

gebied. 
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Ruud van Es vraagt of rekening gehouden wordt met wat de bewoners willen bij het bedenken 

van activiteiten. En worden de bewoners erbij betrokken? Hij is bang dat de activiteiten 

anders langs de bewoners heen zullen gaan. En is er geld om activiteiten te organiseren of 

wordt het geld alleen maar gestoken in mooie folders? 

Antwoord: Jorieke Exler zal binnen bij het Olympisch Gebied zoveel mogelijk 

buurtinitiatieven proberen te ondersteunen. Dit is overigens ook in het belang van de 

deelnemende woningcorporaties. 

Guus Gase vertelt dat voor de aanleg van sportvoorzieningen vaak groen moet wijken. Daar 

klagen bewoners over. Ook vindt hij dat het bedrijfsleven is oververtegenwoordigd binnen de 

Olympische Coalitie. Jan Siegenbeek van Heukelom reageert dat het de taak van bewoners 

zelf is om te zorgen voor bewonersparticipatie in de Olympische Coalitie. Als je vindt dat de 

bewonersparticipatie te mager is, moet je zelf mee gaan doen. 

Jorieke Exler stelt Fleur van de Velde voor. Zij loopt stage bij het Olympisch Gebied en zal 

een communicatieplan voor de buurt schrijven. Verzoek aan de aanwezigen is om binnenkort 

de website www.olympischgebied.nl te bekijken en commentaar te sturen aan 

jorieke@olympischgebied.nl.  

Informatie over het Olympisch Gebied kan via David van Bezooijen en Co Jongkind worden 

doorgestuurd aan de wijkraad. Co Jongkind is contactpersoon voor de wijkraad met de 

Olympische Coalitie. 

Joep Hesseling vraagt hoe lang de stichting het Olympisch Gebied al bestaat en hoe lang 

mevrouw Exler er werkt. Jorieke Exler vertelt dat de stichting formeel nog moet worden 

opgericht. Zij werkt sinds juni aan dit project. 

 

10.  Ondersteuningsuren wijkcentrum 

De wijkraad mag beslissen over de invulling van 596 uur professionele ondersteuning. Het 

bestuur heeft een voorstel gemaakt, waarin een verzoek is opgenomen om een deel van de 

ondersteuningsuren te besteden aan de streekmarkt. Er is onvoldoende subsidie voor SOOZ 

om de streekmarkt dit jaar te kunnen organiseren. Daarom wil de wijkraad een aantal 

ondersteuningsuren hiervoor inzetten met de hoop dat dat zal helpen het toch in 2010 te 

kunnen organiseren.  

Coen Tasman staat er wel positief tegenover, maar wil eerst horen of er geen andere groepen 

of projecten zijn die ondersteuning nodig hebben. Jacqueline Mees ten Oever vindt dat inzet 

voor de streekmarkt niet ten koste mag gaan van ondersteuning van Welkom. Ruud van Es 

verzekert haar dat er voor dit jaar nog voldoende geld is om Welkom te laten draaien. 

Volgend jaar wordt het wel een probleem, net als de streekmarkt. 

Besloten wordt dat de wijkraad 100 uur beschikbaar stelt voor het organiseren van de 

streekmarkt. Dit is eenmalig. Het moet ook duidelijk zijn dat de streekmarkt een coproductie 

is van SOOZ en het wijkcentrum.   

Op voorstel van Elly Vlasveld worden de resterende 28 uur wordt 'in reserve’ gehouden voor 

mogelijke actuele ontwikkelingen. 

 

11. Mededelingen  

* Er zijn lijsttrekkersdebatten op: 10 februari in Buitenveldert, 18 februari in de Rivierenbuurt 

en op 18 maart in De Pijp. Er doen 10 partijen mee aan de stadsdeelraadsverkiezingen. 

* Elly Vlasveld stelt voor op de volgende wijkraadsvergadering aandacht te besteden aan het 

werk van het Wijksteunpunt Wonen. Oscar Vrij van het Wijksteunpunt Wonen kan dan 

worden uitgenodigd. Voor die tijd zal men informatie ontvangen. Dit wordt het thema voor de 

volgende keer. 

* Co levert zijn ABS buurtmeldingen op schrift aan David: 

1. Op zondag 17 januari jl. was het parkeren in onze buurt weer een probleem. 

2. Gevaarlijke verkeerssituaties doen zich voor zoals niet strooien tijdens vorst december 

en januari op Jachthavenweg IJsbaanpad. Stoplichten uitval kruising 

http://www.olympischgebied.nl/
mailto:jorieke@olympischgebied.nl
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Amstelveenseweg en Roeskestraat IJsbaanpad, gevaarlijke bijna botsingen nieuwe 

fietspad kruising IJsbaanpad t/o ANWB gebouw. 

3. Krakers bolwerk ANWB na jaar weer leeg. 

4. Brug na druk geluk nog steeds niet helemaal klaar, door extra stookkosten kost brug 

vele male meer dan gepland. 

5. Na klacht in december van ABS is reconstructie zijpad IJsbaanpad voorlopig 

uitgesteld maar stadsdeel heeft niet op klacht gereageerd. En wij weten niet wanneer 

pad nu zal worden hersteld. 

6. Vuilnis bakken worden te weinig geleegd, geeft weer rotzooi op straat is volgens mij 

ook in heel zuid aan de gang. Vuurwerk afval ook probleem maar ligt aan de vuurwerk 

afsteker zelf. 

7. Verslagen wijkraad keurig te vinden via Google maar onze punten voor wijkraad niet. 

8. Jeu de boules baan naast het stadion ligt er  op ons verzoek prima bij. 

 

 

12. Sluiting  

Jan Siegenbeek van Heukelom sluit de vergadering om 22:30 uur. De volgende vergadering is 

op 1 maart 

 

 

 


