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Aanwezig: J.P. Jongkind (secretaris WOOZW), P. Janssen (voorzitter WOOZW), L. Wernaert 
(penningmeester WOOZW), G. Gase (Platform Groene Schinkeloevers), J.K. van Dijk 
(Bomenridders), E. Kerkhoven (Amikino), S. Capello (Amikino), J. Siegenbeek van Heukelom 
(Vossiusbuurt), C. van Zuijlen (Actiegroep tegen hoogbouw Vondelpark), J. Nauta, J. Mees ten 
Oever (Verontruste bewoners Marathonbuurt), P. van Ede (verontruste bewoners Marathonbuurt), H. 
Brandenburg (Bewonerscommissie Olympia), F. Schouwenaar (Welkom), C. Tasman (Buurtgroep 
Stadionplein en omgeving), H. van der Linden-Schadd, L. Samson (Huurdersvereniging 
ZuiderAmstel), P. Reyers, H. Sopacua, J. Houtsma (leidinggevende SOOZ), D. van Bezooijen 
(SOOZ, verslag) 

Afmeldingen: E. Vlasveld, H. Weve, A. Manglie, K. Buis 
 
1. Peter Janssen opent de vergadering. Hij vertelt dat Catharina Dissel, jarenlang redactielid van de 

wijkkrant, onlangs is overleden. 
Peter Janssen stelt Jelle Houtsma voor als opvolger van Ruud van Es als algemeen manager van 
SOOZ. Jelle Houtsma vertelt dat hij is aangenomen omdat er bij SOOZ behoefte was aan iemand 
die veel weet van opbouwwerk, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de politiek. 
 

2. Financiën wijkraad en hoe gaan wij verder in 2012 
Jelle Houtsma vertelt dat de subsidie aan SOOZ en het wijkcentrum wordt beëindigd per 1 januari 
2012. Als we niets doen houden SOOZ en wijkcentrum na dit jaar op te bestaan. Hij wil daarom 
SOOZ minder afhankelijk maken van stadsdeel Zuid door andere financiers zoals 
woningcorporaties en zorgverzekeraars te zoeken. Ook wil hij SOOZ omvormen tot een ‘sociale 
onderneming’ die bijvoorbeeld ook werkgelegenheidsprojecten uitvoert in Amsterdam Zuid. 
Op 15 februari is er een gesprek geweest tussen SOOZ en het stadsdeel. SOOZ heeft aangegeven 
niet akkoord te gaan met de bezuinigingen en beëindiging van de subsidie maar heeft wel met 
andere welzijnsorganisaties afgesproken om een gezamenlijk plan te maken hoe het welzijnswerk 
het beste kan worden vormgegeven binnen de mogelijkheden van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. Het stadsdeel had de wijkcentra Zuid-West en Vondelpark-Concertgebouwbuurt 
niet uitgenodigd voor een gesprek. Dit had Jelle Houtsma te laat in de gaten, waarvoor excuses. 
Guus Gase vraagt of SOOZ actie voert tegen de bezuinigingen. Jelle Houtsma antwoordt dat het 
niet de taak van een opbouwwerkorganisatie is om actie te voeren, maar wel om te laten zien dat 
wij nodig zijn. SOOZ zal dit doen door gewoon met de beste voorstellen voor het welzijnswerk te 
komen. Uiteraard heeft SOOZ wel bezwaar gemaakt tegen stopzetting van de subsidie. 
De wijkraad kan natuurlijk wel actie voeren. Co Jongkind vertelt dat de wijkraad en leden van de 
wijkraad al veel hebben geageerd tegen de bezuinigingen. 
 
Jelle Houtsma weet nog niet hoe de subsidieaanvraag van SOOZ voor de wijkraden en 
werkgroepen er uit komt te zien. SOOZ zal wel zoveel mogelijk aanvragen. Waar mogelijk zullen 
de aanvragen zo geschreven worden dat ze passen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) of de nota Sociaal Domein van het stadsdeel. De WMO is gericht op zelfredzaamheid van 
burgers, zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en onderlinge hulpverlening 
door burgers. Voor zover hij kan overzien, zullen activiteiten die niet passen binnen de WMO of de 
nota Sociaal Domein niet in aanmerking komen voor subsidie. 
* Guus Gase merkt op dat de WMO vooral een bezuiniging is. 
* Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat het stadsdeel wel veel waardering heeft voor 
vrijwilligerswerk en vrijwilligers. Volgens Jelle Houtsma wil het stadsdeelbestuur alleen 
vrijwilligersactiviteiten ondersteunen die onder de WMO vallen. Jan Siegenbeek van Heukelom 
vertelt dat er in zijn visie twee soorten vrijwilligers zijn: vrijwilligers die taken uitvoeren zoals 
gewenst door de overheid en vrijwilligers die werken naar eigen inzicht en vanuit eigen initiatief. 
Die laatste groep zie je vooral bij de wijkcentra. Jelle Houtsma vertelt dat hij dat ook naar voren 
heeft gebracht in het gesprek met het stadsdeel. Juist het goed ondersteunen van de actieve 
vrijwilligers is nodig om te zorgen dat de zwakkere burgers ook ondersteund worden. Jan 
Siegenbeek van Heukelom bedoelt dat het betrekken van bewoners bij het bestuur en bijvoorbeeld 
het onderhoud van de openbare ruimte ook waardevol op zich is. 
Jelle Houtsma verwacht dat het stadsdeelbestuur de bezuinigingen hoe dan ook zal doorzetten. Op 
basis van de plannen die er nu liggen, is de ondersteuning voor wijkraden en werkgroepen in 2012 
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gewoon weg. Er is dan ook geen geld meer voor zaalhuur, postzegels, een notulist of wat dan ook. 
Dus: bereid je voor op het ergste, maar denk intussen na over hoe je met minder middelen toch 
door kan gaan. Hij raadt aan om samenwerking te zoeken met andere partijen. Misschien kan de 
wijkraad voortaan vergaderen in een buurthuis zoals Olympus. Denk ook na over wat voor soort 
ondersteuning je in 2011 nog wilt: een notulist of hulp om te zorgen dat je als wijkraad nog 
zelfstandiger kan gaan werken. 
 
* Verdeling ondersteuningsuren in 2011 
Jelle Houtsma legt de vraag voor hoe het wijkcentrum de 596 uur basisondersteuning in 2011 wil 
invullen. Moet SOOZ zich vooral richten op het opzetten van nieuwe groepen of het 
verzelfstandigen en versterken van bestaande groepen? Voor deze uren is het wijkcentrum de 
opdrachtgever aan SOOZ. Jan Siegenbeek van Heukelom reageert dat de wijkcentra meer zijn dan 
alleen ontvangers van diensten in de vorm van de basisondersteuning, maar ook nog eens de twee 
participanten van SOOZ zijn. 
Afgesproken wordt dat het bestuur een voorstel maakt voor de invulling van de 596 uur 
basisondersteuning aan het wijkcentrum door SOOZ. 
SOOZ vraagt of de wijkraad dit jaar nog eens een aantal uren beschikbaar wil stellen voor het 
organiseren van de streekmarkt. Een private partij wil wellicht meefinancieren. Stadsdeel Zuid 
geeft geen subsidie meer. Jan Siegenbeek van Heukelom suggereert dat het stadsdeel misschien wel 
de vergunningskosten en kosten voor het gebruik van het evenemententerrein zou kunnen 
vergoeden. 
Voor de streekmarkt kunnen maximaal 100 uur worden gebruikt onder de volgende 
voorwaarden: 
-de overige organisatie-uren zijn ook gedekt; 
-het SOOZ-bestuur vraagt ook wijkcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt om een bijdrage; 
-er komt een duidelijk overzicht van de geplande uren en de vorig jaar gebruikte uren; 
-andere activiteiten komen niet in de knel. 
 

3.  Verslag wijkraad 29 november 
Opmerkingen over de tekst: 
P. 2, actiegroep tegen hoogbouw: de actie staat gepland op 30 april, Koninginnedag. 
P. 2: “heft” moet zijn “heeft”; “bandtekeningen” moet zijn “handtekeningen”. 
P. 3: “genaakt” moet zijn “gemaakt”. 
 
Opmerkingen naar aanleiding van de tekst: 
* Frans Schouwenaar vraagt of de geplande actievergadering op 15 december door is gegaan. Co 
Jongkind vertelt dat dat niet gebeurd is door het slechte weer. Veel mensen weten niet wat de 
bezuinigingen inhouden. Je zal dus vooral moeten zorgen dat je de mensen informeert over wat er 
allemaal dreigt te verdwijnen, voordat je ze in beweging kan krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar de 
sluiting van de buurthuizen in de Rivierenbuurt, waar nu pas echt zichtbaar wordt wat het nieuwe 
beleid van het stadsdeel voor gevolgen heeft. De wijkraadsleden vinden dat ze iets moeten 
ondernemen tegen de bezuinigingsplannen. Er zijn echter nog geen duidelijke ideeën over wat te 
doen. Co Jongkind, Guus Gase en Frans Schouwenaar willen samen een plan maken. 
 

4.   Actiepuntenlijst wijkraad: 
* De bezuinigingen op het openbaar vervoer zijn nog steeds aan de orde. Het bestuur van de 
wijkraad heeft een brief gestuurd aan de regioraad over de dreigende vermindering van 
verbindingen in Zuid. Er komen waarschijnlijk nog veel meer verslechteringen aan. Bewoners-
reizigers zouden het personeel kunnen laten weten dat ze hen steunen en de andere reizigers 
informeren over de dreigende verslechteringen van het openbaar vervoer. Coen Tasman stelt voor 
dat Guus Gase met de werkgroep verkeer overlegt over verdere acties. 
* Het bestuur vraagt aan de Bomenridders en de Actiegroep tegen Hoogbouw om zo snel 
mogelijk hun bijdrage aan het jaarverslag te sturen aan Friederike Sips, 
f.sips@soozamsterdam.nl. 
* Henderfina Sopacua vraagt naar de stand van zaken met de verkoop van sociale huurwoningen. 
Frans Schouwenaar vertelt dat er een akkoord is tussen de Huurdersvereniging Amsterdam, de 
corporaties en de gemeente over de verkoop van meer huurwoningen. Op 3 maart vergadert de 
stadsdeelraad hierover, dan kan je inspreken. Guus Gase en Henderfina Sopacua gaan inspreken.  
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Frans Schouwenaar vindt het schandalig dat de Huurdersvereniging heeft ingestemd met de 
verkoop van nog meer huurwoningen. Guus Gase meldt dat ook het minimumpercentage van 30 
procent sociale huurwoningen bij nieuwbouw op de tocht staat. Hans Brandenburg vult aan dat de 
verkoop van woningen als maatschappelijk gebonden eigendom ook op losse schroeven staat. 
*  Bezorging kranten: van de aanwezigen krijgen slechts 2 mensen regelmatig De Echo en het 
Amsterdams Stadsblad. De Stadsdeelkrant doet het iets beter, die komt bij 8 mensen aan. 
 

5.  Amikino 
Mevrouw Kerkhoven en mevrouw Capello vertellen hoe Amikino sinds de oprichting 3 jaar 
geleden is uitgegroeid tot een netwerk van meer dan 300 vrouwen, waarbij vrouwen die goed 
Nederlands spreken worden gekoppeld aan vrouwen die minder goed Nederlands spreken. De 
groep wil de activiteiten graag voortzetten, maar de projectsubsidie is afgelopen. Weliswaar 
organiseren de vrouwen van Amikino het meeste zelf, maar enige ondersteuning is toch wel 
gewenst. Daarom zoekt Amikino onderdak bij de wijkraad. De groep kan meehelpen met 
activiteiten van de wijkraad en andere werkgroepen, zodat iedereen er beter van wordt. Naar 
aanleiding van de presentatie van de groep komen enkele vragen uit de wijkraad: 
Vraag: bestaat Amikino ook elders in de stad? 
Antwoord: ja, in Oost is ook zo’n netwerk. 
Vraag: hoe vaak en waar komen jullie bij elkaar? 
Antwoord: we hebben een vaste vrijdag in de maand in Welkom, verder proberen we aan te haken 
bij het Buurtontbijt in de Bockesporng aan de Theophile de Bockstraat. Onze ‘basisgroep’ komt 
ook een keer per maand bij elkaar om dingen te organiseren. 
Vraag: klopt het dat de meeste Amikino-vrouwen uit onze buurt komen? 
Antwoord: ja, vooral uit de Stadionbuurt en Hoofddorppleinbuurt. 
Amikino wordt unaniem welkom geheten als nieuwe werkgroep van de wijkraad Zuid-West! De 
volgende keer zal Amikino met een voorstel voor de gewenste ondersteuning komen. 
 

6.  Rondvraag 
* Co Jongkind meldt dat er een geluidswal komt op de brug over de Schinkel. 
* Han van der Linden-Schadd vraagt of iemand iets weet van vernielingen aan het Monument Indië 
Nederland. Jacqueline Mees ten Oever denkt dat het monument juist opgeknapt wordt. 
* Coen Tasman meldt dat de groenteboer op de Stadionpleinmarkt hulp zoekt voor het opbouwen 
en afbreken van zijn kraam. Wie belangstelling heeft kan zich bij Coen melden. 
* Frans Schouwenaar vertelt dat Welkom minder ondersteuning krijgt van het opbouwwerk. 
Vrijwilligers zullen meer zelf moeten gaan doen. Hiervoor zijn ook nieuwe mensen nodig. 
* Hans Brandenburg vertelt dat bij de renovatie van de Marathonbuurt fouten gemaakt zijn, die nog 
hersteld moeten worden. Jacqueline Mees ten Oever vult aan dat de winkeliers in de Marathonbuurt 
door Ymere geen duidelijkheid krijgen over hun toekomst. Hans Brandenburg vindt dat de 
ondernemers zich moeten verenigen. 
* Cecile van Zuijlen meldt dat de actiegroep tegen hoogbouw op 9 maart gaat inspreken bij de 
raadscommissie. Een projectontwikkelaar heeft een plan ingediend dat uitgaat van behoud van de 
huidige situatie, dus geen hoogbouw. Op Konininnedag komt er een ‘actiefeest’. 
* Henderfina Sopacua meldt dat buurtregisseur Jeroen van den Hoorn weg is. Zijn vervanger is 
Mirjam Dobbe. Ook vraagt zij of het conceptverslag van de wijkraad voortaan per e-mail verspreid 
kan worden. Peter Janssen en David van Bezooijen zullen dit regelen. Guus Gase wil graag het 
verslag per post ontvangen. Peter Janssen zegt toe dat dit geregeld wordt. 
* Guus Gase vertelt dat Zuid- en Pijpbelangen procedeert tegen de splitsingsvergunning voor 
woningen in de Marathonbuurt. Hij ziet de uitkomst echter somber in. 
 

6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur. Het bestuur overhandigt aan alle leden van de 
wijkraad een flesje wijn als attentie aan het begin van het nieuwe jaar. De volgende vergadering is 
op maandag 18 april. 
 


