Wijkraad Zuid-West, 18 april 2011
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), J. Siegenbeek van Heukelom (Vossiusbuurt en 4 Mei
comité), C. van Zuijlen (Actiegroep tegen hoogbouw Vondelpark), F. Schouwenaar (Welkom), C.
Tasman (Buurtgroep Stadionplein en omgeving), H. van der Linden-Schadd, L. Samson
(Huurdersvereniging ZuiderAmstel), B. Bles, M. Bos (Actiegroep tegen hoogbouw Vondelpark), B.
van Dalsen (bestuur SOOZ), M. Italiaander (Vereniging tot behoud van de afmeergelegenheid
Olympisch Kwartier), J. Welp (idem), C.Tasman (Buurtgroep Stadionplein), D. van Bezooijen
(SOOZ, verslag)
Afmeldingen: P. Reyers, E. Vlasveld, P. van ede, J. Mees ten Oever, H. Brandenburg, K. Buis, H.
Weve, H. Sopacua.
1. Peter Janssen opent de vergadering. Hij vertelt dat Co Jongkind terugtreedt als secretaris
van de wijkraad.
2. Verslag wijkraad 29 november
Opmerkingen over de tekst:
P. 1, “redacteur van de wijkraad” moet zijn “redacteur van de wijkkrant”en “SOZ”moet zijn
“SOOZ”.
P. 3: “een projectontwikkelaar heet” moet zijn “een projectontwikkelaar heeft”.
Opmerkingen naar aanleiding van het verslag:
P. 1: Jan Siegenbeek van Heukelom merkt op dat het verslag niet helemaal goed de
ontstaansgeschiedenis van SOOZ weergeeft.
P. 2: Guus Gase heeft geen contact gehad met de werkgroep verkeer over de bezuinigingen op het
openbaar vervoer. Ben Bles stelt voor om een keer iemand van de Stadsregio uit te nodigen om uit
te leggen hoe het zit met de bevoegdheden over het openbaar vervoer en de democratische controle
over deze bevoegdheden. Peter Janssen zal Victor van Lamoen vragen hoe de wijkraad dit het beste
kan organiseren. Coen Tasman biedt aan om Dick van der Horst te vragen. Louis Samson biedt aan
om te helpen door contact op te nemen met reizigersvereniging ROVER. Voorgesteld wordt om
zowel de Stadsregio als ROVER uit te nodigen.
P. 2: Coen Tasman vraagt of voldaan is aan de voorwaarden die de wijkraad heeft gesteld voor het
beschikbaar stellen van ondersteuningsuren voor de wijkraad. Peter Janssen vertelt dat het bestuur
enkele keren vergeefs heeft geprobeerd een gesprek met het bestuur van SOOZ te regelen. Hoe het
staat met de streekmarkt is dus niet bekend. De wijkraad kan dus ook geen besluit nemen. De
bestuursleden hebben het gevoel dat ze niet serieus worden genomen door SOOZ. Voor Co
Jongkind is dit de aanleiding om af te treden als secretaris. Peter Janssen hoopt dat iemand zich
aanmeldt om secretaris te worden, want anders kan het bestuur niet functioneren.
Guus Gase constateert dat er met de vorming van SOOZ meer afstand is gekomen tussen de
wijkraad en het opbouwwerk en denkt dat het niet de juiste keuze was.
Jan Siegenbeek van Heukelom reageert dat SOOZ is opgericht om juist de vrijwilligers niet meer te
belasten met personele en organisatorische zaken. Vanaf volgend jaar zal SOOZ trouwens geen
ondersteuning meer aan de wijkraad kunnen bieden, en de kans is zelfs groot dat SOOZ niet meer
bestaat. De wijkraad kan dus net zo goed breken met SOOZ en zelfstandig verder gaan. Als we op
een rijtje zetten wat we nodig hebben om te kunnen functioneren als groep waar buurtbewoners
ervaringen en informatie delen en elkaar ondersteunen, kunnen we zelfstandig een aanvraag doen
bij het stadsdeel. Hij is bereid om hierover mee te denken. Veel geld is er niet nodig, schat hij in.
Hij roept Co Jongkind op om aan te blijven als secretaris voor de wijkraad.
Peter Janssen denkt dat de wijkraad professionele ondersteuning nodig heeft. Peter Janssen werpt
het idee op om te fuseren met wijkcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt.
Bert van Dalsen (SOOZ-bestuurlid) reageert dat de activiteiten van de wijkraad en werkgroepen het
behouden waard zijn. Als daar geld voor nodig is, kan dat alleen door ze in de WMO en het beleid
van het stadsdeel in te passen.
Ben Bles stelt voor de vergadering te schorsen en met een klein groepje een voorstel te maken over
hoe nu verder met de wijkraad.

1

Wijkraad Zuid-West, 18 april 2011
P. 2: Louis Samson heeft op de vorige vergadering het organogram van SOOZ overhandigt aan
Jacqueline Mees ten Oever die het zou kopiëren, maar zij is helaas niet aanwezig.
P. 2: Han van der Linden-Schadd vraagt of de Pure Markt in Buitenveldert subsidie ontvangt. Bert
van Dalsen antwoordt dat stadsdeel Zuid geen enkele streekmarkt meer subsidieert. Louis Samson
heeft de indruk dat de Pure markt geheel commercieel is.
3. Plannen voor een jachthaven Afroditekade
Janet Welp en Micha Italiaander van de Vereniging tot behoud van de ligplaatsen Olympisch
Kwartier zijn aanwezig om te praten over de plannen voor de aanleg van een jachthaven aan de
Afroditekade. Helaas is portefeuillehouder De Vries van het stadsdeel niet aanwezig, hoewel hij
wel is uitgenodigd. Co Jongkind zegt dat hij misschien een foutje heeft gemaakt in de uitnodiging,
waarvoor hij zijn excuses aanbiedt.
Micha Italiaander vertelt dat in februari bekend werd dat er plannen zijn voor de aanleg van een
jachthaven aan de Afroditekade. Sindsdien voeren bewoners actie tegen de komst van een
commerciële jachthaven met 48 plaatsen. Ze zijn bang dat er allerlei voorzieningen komen, hekken
en drukte. De bewoners zijn niet tegen afmeerplekken voor buurtbewoners. Die zijn er echter nu
ook al.
Portefeuillehouder De Vries betoogt dat de ligplaatsen in de nieuwe jachthaven bedoeld zijn voor
buurtbewoners die weg moeten op andere plekken langs de kade, maar voor deze jachthaven maakt
de initiatiefnemer landelijk reclame via Marktplaats.nl. Hij heeft niet of nauwelijks steun van
buurtbewoners. Zo is er nog geen vereniging opgericht. De centrale stad steunt het plan omdat het
goed zou zijn voor het toerisme in de stad. Op jachthaven Olympia, even verderop, zijn echter nog
ligplaatsen vrij! Guus Gase vindt het vreemd dat het stadsdeel een plan voor een nieuwe jachthaven
steunt en tegelijk probeert Jachthaven Olympia weg te krijgen.
De communicatie door het stadsdeel rondom dit project schiet ernstig tekort, vindt Micha
Italiaander. Op een raadsvergadering waar hij aanwezig was bleek dat dit ook bij andere (bouw-)
projecten geldt, zoals de Banstraat.
Ben Bles raadt de bewonersgroep aan om contact op te nemen met het hoogheemraadschap,
ondergebracht bij Waternet. Het hoogheemraadschap is namelijk bevoegd om te beslissen over het
gebruik en de inrichting van de gracht, niet het stadsdeel. Janet Welp van de actiegroep reageert dat
het stadsdeel al afspraken heeft gemaakt met het hoogheemraadschap. Ben Bels raadt aan om alles
wat hierover op papier staat, te verifiëren bij het hoogheemraadschap. Niet alles wat het stadsdeel
beweert, hoeft ook waar te zijn. Hij raadt ook aan te controleren wat de status van dit stuk water is
volgens het structuurplan van de gemeente Amsterdam.
Micha Italiaander vertelt dat de procedure voor de jachthaven al meer dan drie jaar loopt. De buurt
kwam er pas onlangs achter. Volgens portefeuillehouder De Vries is alles volgens de juiste
procedures gegaan. Intussen zijn er meer dan 100 individuele zienswijzen ingediend en heeft de
vereniging 250 handtekeningen verzameld tegen de jachthavenplannen.
4. Mededelingen van de werkgroepen:
* Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat Bart Westerweeel zal spreken op de Dodenherdenking
op de Apollolaan. Voor de toekomst van de Dodenherdenking op deze plek onderzoekt hij
verschillende mogelijkheden. Verder meldt hij dat de Stichting Promotie Olympisch Gebied gaat
helpen bij het verkopen van de boeken van Arjen Looyenga.
* Jan Kees van Dijk (Bomenridders) heeft succes gehad met zijn actie voor herplant van bomen in
de Hoofddorppleinbuurt: op verschillende plekken zijn dode bomen vervangen. In het zuidelijk
deel worden nog geen bomen herplant omdat de straten daar opnieuw ingericht worden.
* Ben Bles (Red het Spijtellaantje) meldt dat op 21 april de rechtszaak dient over de
onafhankelijkheid van de deskundige die de huisjes van het Spijtellaantje heeft onderzocht. Op 26
april is er een rechtszaak over de ontruiming en sloop van de huisjes. Hij informeert de achterban
van het Spijtellaantje door middel van e-mailnieuwsbrieven.
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* Over de bomenkap op de Generaal Vetterstraat is veel onduidelijkheid, zo bleek bij de
buurtschouw afgelopen zaterdag. Hij hoopt dat de bomen niet worden gekapt, want iedere boom
levert zuurstof voor 7 mensen, zo is berekend.
* Het stadsdeel blijkt geen geld meer te hebben voor het verantwoord beheren van het
blauwgraslandje bij Huis te Vraag. Dit is frustrerend voor bewoners, die vroeger zelf het onderhoud
deden. Het stadsdeel heeft enkele jaren geleden het beheer naar zich toegetrokken.
* Meyndert Bos (Actiegroep tegen hoogbouw Vondelpark) vertelt dat de hoogbouw van 26 meter
aan de Amstelveenseweg tegenover het Vondelpark van de baan lijkt. Succes voor de actiegroep
dus! Mogelijk kiest het stadsdeel nu voor nieuwbouw die even hoog is als het woonblok naast het
GGD-gebouw. Er dreigen wel problemen met de waterhuishouding ondergronds als er een
parkeerkelder zou worden gebouwd. De actiegroep gaat op Koninginnedag dit succes vieren en
beraadt zich nog op een standpunt over de minder hoge nieuwbouw.
* Frans Schouwenaar (Welkom) meldt dat er binnenkort een gesprek is met de woningcorporaties
over voortzetting van Welkom in 2012. Hij heeft begrepen dat SOOZ geen subsidie heeft
aangevraagd bij het stadsdeel.
* Else Kerkhoven (Amikino) vertelt dat Amikino samenwerkt met het Odensehuis, een inloophuis
voor dementerenden en hun naasten. Amikino draait mee in de activiteiten en mag de ruimtes van
het Odensehuis gebruiken wanneer het Odensehuis zelf geen activiteiten heeft. Peter Janssen
reageert dat hij sinds enkele jaren als vrijwilliger bij het Odensehuis werkt. Hij denkt dat de
wijkraad misschien ook zou kunnen vergaderen in het Odensehuis.
Leo Wernaert vraagt of de activiteiten van Amikino passen binnen het ‘sociaal domein’ van
stadsdeel Zuid. Else Kerkhoven antwoordt dat de subsidieaanvraag zo wordt opgesteld dat het
project aansluit bij het nieuwe beleid van het stadsdeel voor het ‘sociaal domein’.
* Co Jongkind (Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden) vertelt dat bewoners veel vragen
hadden aan het stadsdeel op de buurtschouw langs de Schinkeloevers. Er waren veel voorbeelden
van slechte communicatie tussen stadsdeel en bewoners. Het stadsdeel maakt een verslag.
* Meyndert Bos vertelt dat Combiwel de huur van de ruimte in brede school de Bockesprong heeft
opgezegd. Hiermee zou het laatste restje buurthuis verdwijnen. Combiwel heeft de buurt hier nog
niet over geïnformeerd. Volgens Coen Tasman zijn bewoners van de Rivierenbuurt in opstand
gekomen tegen de sluiting van de buurthuizen en dat heeft daar enig succes gehad.
* Frans Schouwenaar vertelt dat wijkcentrum Buitenveldert heeft gereageerd op de oproep van de
werkgroep tot behoud van de wijkcentra. De werkgroep gaat met Buitenveldert in gesprek.
5. Rondvraag:
Leo Wernaert vraagt hoe de volgende vergadering moet worden georganiseerd. Co Jongkind geeft
aan dat hij om privéredenen een stap terug moet doen. Hij wil nog wel de volgende vergadering
organiseren. Peter Janssen geeft aan dat het bestuur zonder secretaris niet kan functioneren. Jan
Siegenbeek van Heukelom doet een beroep op Co Jongkind om aan te blijven als secretaris. Hij ziet
mogelijkheden om met minimale subsidie toch door te gaan met de wijkraad. Er is dan wel een
bestuur nodig. Jan is bereid mee te denken over de toekomstige invulling van de wijkraad. Op 17
juni kan de wijkraad dan praten over wat er nodig is om te blijven functioneren. Ook Ben Bles
biedt aan mee te denken over de toekomst van de wijkraad.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur. De volgende vergadering is op maandag 17 juni.
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