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Aanwezig: P. Janssen (voorzitter stichting WOOZW), C. Jongkind (secretaris stichting WOOZW), E. 
Vlasveld (bestuurslid stichting SOOZ), C. van Zuijlen (Actiegroep tegen hoogbouw Vondelpark), C. 
Tasman (Buurtgroep Stadionplein en omgeving), R. van Es (manager a.i. SOOZ), G. Gase (Platform 
Groene Schinkeloevers), F. ten Winkel (werkgroep verkeer), H. van der Linden-Schadd, F. van Kooij 
(Stichting Boomschorshuisje), J.K. van Dijk (Bomenridders), P. van Ede (Verontruste Bewoners 
Marathonbuurt), J. Siegenbeek van Heukelom (Bewonerscomité Vossiusbuurt), A. Bölükbaş, L. 
Samson (Huurdersvereniging ZuiderAmstel), P. Reijers, F. Schouwenaar (Welkom), J. Nauta 
(Welkom), K. Buis (Red het Spijtellaantje), W. Kramer (Red het Spijtellaantje),  H. Sopacua, H. 
Brandenburg (Bewonerscommissie Olympia), D van Bezooijen (SOOZ, verslag) 

Afmeldingen: L. Wernaert, H. Weve, J. Mees ten Oever, B. Bles 
 
1. Opening, vaststelling agenda 

Peter Janssen opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 

2. Thema: bezuinigingen op de wijkcentra en het opbouwwerk volgens de conceptnota sociaal 
domein van stadsdeel Zuid. 
Het stadsdeel wilde geen papieren versie van dit document verstrekken aan mensen die hierom 
vroegen, maar verwees naar het internet of inzage op de stadsdeelkantoren. Actiepuntje voor de 
wijkraad? 
Ruud van Es vertelt dat het stadsdeel wil dat al het welzijnswerk zich voortaan richt op vrijwilligers 
die andere bewoners ondersteunen, zodat deze geen beroep doen op andere voorzieningen. 
Vrijwilligers zullen het voortaan helemaal zelf moeten gaan doen. 
Het stadsdeel moet 24 miljoen euro bezuinigen. Op het budget van het opbouwwerk wil het 
stadsdeel 600.000 euro bezuinigen, dat is bijna 60 % van het totaal. 
In het welzijnswerk zijn de kosten duidelijk zichtbaar en daar kan je op bezuinigen. Het is 
belangrijk dat we laten zien welke zaken je hiermee wegbezuinigt, de opbrengsten van het 
opbouwwerk. Er zijn bijvoorbeeld bij SOOZ 350 vrijwilligers actief voor belangen die het individu 
overstijgen. 
SOOZ heeft een inhoudelijke reactie geschreven op deze nota en laat zien dat ze het opbouwwerk 
vernieuwt, bijvoorbeeld door meer projectmatig te werken. Wijkcentrum Ceintuur voert actie tegen 
de geplande bezuinigingen. Co Jongkind is een handtekeningenactie begonnen tegen de 
bezuinigingen. 
 
Wilma Kramer denkt dat alleen actievoeren helpt tegen deze plannen. De anderen zijn het hiermee 
eens. 
Fred van Kooij vertelt dat een aantal zaken hem opvielen in de nota: de buurthuizen zijn belangrijk, 
maar er worden er toch 2 gesloten. Verder wil het stadsdeel meer welzijnszaken naar zich toe 
trekken via het loket zorg en samenleven, maar worden tegelijk loketten in de wijken gesloten. Kan 
het stadsdeel zijn verplichtingen zo wel nakomen, of hebben ze straks niet de mensen en middelen 
hiervoor? 
Coen Tasman heeft een eigen reactie geschreven op de bezuinigingsplannen. Hij wijst er onder 
meer op dat wijkopbouworganen belangen van bewoners behartigen, en dat is iets anders dan de 
politieke besluitvorming van het stadsdeel. Het stadsdeel maakt de wijkcentra dus niet overbodig. 
Daarnaast beschrijft hij hoe in de afgelopen jaren het buurthuiswerk zover is afgebroken dat het 
niet meer adequaat kan inspelen op actuele ontwikkelingen. 
Jan Siegenbeek van Heukelom heeft vragen over de op p. 15 van de nota. Hij is benieuwd of het 
opbouwwerk mag ingaan op vragen van bewoners, als die vallen onder het ‘traditionele’ 
opbouwwerk. Ruud van es raadt aan om alle vragen en bezwaren via inspraakreacties voor te 
leggen aan het stadsdeel. 
De commissievergadering over dit onderwerp is op 2 november. Hoe meer buurtbewoners dan 
komen inspreken, hoe beter. 
 
Fred van Kooij vult aan dat er niet alleen bezuinigd wordt op het opbouwwerk, maar veel breder: 
ook op de bibliotheken, sportaccommodaties, wijksteunpunt wonen bijvoorbeeld. 
Henderfina Sopacua stelt voor dat iedereen handtekeningen gaat verzamelen tegen de 
bezuinigingen. David van Bezooijen en Co Jongkind zullen bandtekeningenlijsten rondsturen. 
Iedereen kan de handtekeningenlijsten en inhoudelijke bezwaren inleveren bij Co, die ze zal 
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overhandigen aan het stadsdeel. 
 
 
3. Verslag wijkraad 21 juni 
Tekstuele opmerkingen: 
P. 2: de bestemmingsplannen moeten voor 1 juli 2011 geactualiseerd zijn, niet 2013 zoals in het 
verslag staat. 
P. 3: BPF heeft niet het alleenrecht om te bouwen op het Stadionplein, maar het eerste recht. 
  
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag: 
P. 2: Louis Samson vraagt wat er is gebeurd naar aanleiding van de verontrustende berichten van 
Vereniging Stadsvervoerbelang over de toekomst van openbaarvervoerverbindingen in Zuid. Co 
Jongkind antwoordt dat het bestuur prioriteit heeft gegeven aan de behandeling van de nota ‘sociaal 
domein’ van het stadsdeel. Het bestuur zal nog actie ondernemen richting Regioraad. 
P. 3: Fred van Kooij vraagt of het bestuur een brief heeft geschreven over het opheffen van de 
stadsdeelkrant. Peter Janssen vertelt dat het bestuur dit nog even niet heeft gedaan, omdat 
inmiddels bekend was dat de Stadsdeelkrant weer verschijnt. Coen Tasman vertelt dat de 
Stadsdeelkrant er inderdaad weer is. Hij mist echter drie belangrijke zaken die van belang zijn voor 
burgers die willen participeren, namelijk de vergunningen, besluiten van het stadsdeel en de 
agenda’s van raads- en commissievergaderingen. Peter Janssen zegt toe dat het bestuur over deze 
punten een brief zal sturen aan het stadsdeel. 
P. 3: Coen Tasman vraagt of er een actueel overzicht is van SOOZ-medewerkers en hun taken. 
Ruud van Es zal dit aanleveren. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

4.  Ingekomen post 
De brief van de gezamenlijke wijkcentra aan het stadsdeelbestuur zal met de vergaderstukken van 
de volgende wijkraadsvergadering worden meegestuurd. 
 

5.  Rapportages van de werkgroepen 
* Guus Gase vertelt dat tot 2016 in Amsterdam 62.000 goedkope huurwoningen worden gesplitst, 
vaak zonder dat de bewoners op de hoogte zijn. Hij vertelt dat de Stichting Belangenbehartiging 
Ondernemers en Bewoners Oud-Zuid, waar hij bij is aangesloten, een actie is begonnen tegen het 
splitsen van appartementen in de marathonbuurt. Splitsing maakt vervolgens verkoop van 
vrijkomende huurwoningen mogelijk. Inmiddels hebben 61 mensen bezwaar gemaakt tegen de 
splitsingsvergunning van Eigen Haard en hebben 25 mensen de stichting gemachtigd om stappen 
te ondernemen. 
Frans Schouwenaar vertelt dat de splitsingsvergunning voor eigen haard erg snel is verleend, in de 
zomer. Verschillende mensen hebben bezwaar gemaakt, maar inmiddels heeft Eigen Haard al 
woningen te koop aangeboden. Volgens Guus Gase mag dat niet. Frans Schouwenaar maakt zich 
zorgen dat er door dit beleid steeds minder woningen in Zuid zullen zijn voor mensen met lage 
inkomens. 
Louis Samson blijft graag op de hoogte van actie. 
Elly Vlasveld vraagt of de stichting van Guus samenwerkt met het Wijksteunpunt wonen. Guus 
Gase zegt van niet, omdat hij van mening is dat de Huurdersvereniging Amsterdam medeplichtig 
is aan het huidige beleid. David van Bezooijen wijst er op dat de Huurdersvereniging Amsterdam 
en het Wijksteunpunt wonen Zuid twee verschillende organisaties zijn. 
 
* Wilma Kramer (Red het Spijtellaantje) voert al drie jaar actie om te voorkomen dat de vier 
arbeidershuisjes aan het Spijtellaantje gesloopt worden. De actie verloopt langs twee sporen: 
politiek en via het huurrecht. 
Maar liefst 122 mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de sloop van de huisjes. Enkele bezwaren 
zijn door de rechtbank nu gegrond verklaard. De kans bestaat echter dat Ymere deze fouten mag 
‘repareren’. 
Ook de opzegging van de huur door Ymere is inmiddels bij de rechter beland. De bouwkundigen 
van Ymere en van het WijkSteunpunt Wonen hebben een heel verschuillende visie op de 
bouwkundige staat van de huisjes. De rechtbank heeft nu een onafhankelijke deskundige benoemd 
die de huisjes gaat onderzoeken. Vreemd genoeg was iemand van Ymere aanwezig bij het eerste 
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onderzoek door deze deskundige. 
De partij die de zaak verliest moet de kosten van de deskundige betalen. Wilma vraagt of mensen 
weten waar de bewoners geld kunnen vinden om deze kosten te dekken. Jan Siegenbeek heeft wel 
een idee. Wilma hoopt dat Ymere de sloopplannen uiteindelijk zal opgeven. Zijn strijdt niet alleen 
voor haar eigen woning, maar vooral voor het behoud van de historie van het gebied. 
 
7. Rondvraag 
* Frans Schouwenaar (Welkom) vertelt dat vijf van de zes woningcorporaties met bezit in de 
Marathonbuurt geld hebben toegezegd waarmee in 2011 de huur van Welkom hopelijk betaald kan 
worden. De Key heeft nog niets toegezegd. Zonder toezeggingen van alle corporaties zou Welkom 
op 31 december de deuren moeten sluiten omdat er geen geld meer is om de huur te betalen. 
* Coen Tasman (Buurtgroep Stadionplein en omgeving) vertelt dat de buurtgroep nu wacht op de 
beslissing van de centrale stad welke bouwprojecten worden stilgelegd. 
* Elly Vlasveld wil graag haar lidmaatschap van de stuurgroep van het Wijksteunpunt Wonen 
overdragen aan een ander, omdat zij niet meer in het bestuur van de wijkraad zit. 
* Co Jongkind (Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden) vertelt dat hij met het stadsdeel 
in overleg is over het veiliger maken van het fietspad langs het IJsbaanpad, vooral bij de kruising 
met het nieuwe fietspad over de Schinkeleilanden. Verder heeft hij Egbert de Vries aangesproken 
over de kap van bomen langs de A10. Verder meldt hij dat de wijkkrant niet bezorgd lijkt te 
worden bij de woonbootbewoners. Ook Jan Siegenbeek van Heukelom, die aan de andere kant van 
de wijk woont, meldt dat hij geen wijkkrant heeft ontvangen. 
* Hans Brandenburg vertelt Ymere op een redelijk sociale manier woningen in de Marathonbuurt 
verkoopt, namelijk via de ‘Koopgarantregeling’. Hij denkt dat de huurders hier het maximaal 
haalbare hebben bereikt. 
* Cecile van Zuijlen (Comité tegen Hoogbouw Vondelpark) heeft een overzicht uitgedeeld van de 
historie van de bouwplannen aan de Amstelveenseweg, zodat de andere leden van de wijkraad 
zich een voorstellingen kunnen maken van de zaken waar de groep mee bezig is. De groep heeft 
pas geleden ingesproken in de raadscommissie Ruimte en Wonen. Dit realiseerde in de toezegging 
dat de bewoners zullen worden betrokken bij het maken van de bouwplannen. Cecile zegt dat ze 
nog moet zien wat dit in de praktijk zal betekenen. 
* Frits ten Winkel (werkgroep verkeer) meldt dat de werkgroep graag de verkeersveiligheid ter 
hoogte van de Zeilbrug en in de Heemstedestraat wil verbeteren. Het is daar erg onveilig voor 
fietsers. 
 
8. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur. De volgende vergadering is op maandag 29 
november. 


