Wijkraad Zuid-West, 28 november 2011
Aanwezig: P. Janssen (voorzitter WOOZW), L. Wernaert (penningmeester WOOZW), E.
Jensen (secretaris WOOZW), P. Reijers, F. ten Winkel (werkgroep verkeer), H. van der
Linden-Schadd, F. Schouwenaar, J. Nauta, J. Siegenbeek van Heukelom (Vossiusbuurt), H.
Brandenburg (Bewonerscommissie Olympia), B. Bles (Vrienden Groengebied Jaagpad), C.
van Zuylen (Actiegroep tegen hoogbouw bij het Vondelpark), E. Vlasveld, B. van Dalsen
(Bestuur SOOZ), P. Berendsen, E. Soenarjati (Wijkcentrum De Oude Stad, gast), G, Gase
(Platform Groene Schinkeloevers), K. Buis (Vrienden van het Spijtellaantje), W. Kramer
(Vrienden van het Spijtellaantje), J.K. van Dijk (Bomenridders), H. Sopacua, R. Toredjo
(gast), D. van Bezooijen (SOOZ, verslag)
Afmeldingen: E. Kerkhoven, C. Tasman
1. Peter Janssen opent de vergadering. Mededelingen en vaststelling van de agenda:
* De bespreking van het verslag van de vorige vergadering wordt naar voren gehaald op de
agenda.
* Op deze vergadering zal veel ruimte zijn voor de rapportages van werkgroepen over hun
activiteiten. De wijkraad is immers de plek om informatie uit te wisselen en elkaar te steunen.
* Peter Janssen heeft van portefeuillehouder Marco Kreuger begrepen dat het geld voor ‘het
nieuwe welzijn’ niet bestemd is voor wijkraden of werkgroepen, maar alleen voor activiteiten
die erop gericht zijn eenzame ouderen uit hun isolement te halen. Dat betekent dat er ook geen
geld meer komt voor de wijkraad en werkgroepen via SOOZ. Gelukkig heeft de wijkraad/het
wijkcentrum nog voldoende geld om de komende jaren vooruit te kunnen. Leo Wernaert
meldt dat het om zo’n 19.000 euro gaat.
* Frans Schouwenaar meldt dat Welkom zich niet wil laten inlijven bij SOOZ, maar wel
akkoord is gegaan met de SOOZ-offerte voor de programmering van het Huis van Wijk
inclusief Welkom. Welkom heeft wel voorwaarden gesteld aan deelname aan het Huis van
Wijk, dus het is nog niet zeker dat Welkom meedoet.
* Guus Gase bemerkt bij sommige actieve bewoners een terugtrekkende beweging als reactie
op alle bezuinigingen en veranderingen. Hij vindt dat we juist nu de schouders eronder
moeten zetten!
2. Verslag 19 september 2011
Opmerkingen over de tekst:
P. 4: Ellen Jansen moet zijn Ellen Jensen. Met deze wijziging wordt het verslag goedgekeurd.
Opmerkingen naar aanleiding van het verslag:
P. 1: Elly Vlasveld was en is aanwezig als lid van de wijkraad, niet als lid van het SOOZbestuur.
P. 1: Henderfina Sopacua vertelt dat de nieuwe werkgroep verkeer geen behoefte heeft aan
samenwerking met de oude groep. Frans Schouwenaar herinnert eraan dat de wijkraad heeft
gevraagd om juist samen te werken, om geen kennis verloren te laten gaan. Frits ten Winkel
meldt dat de werkgroep nog steeds werkt aan uitbreiding met nieuwe leden.
P. 1: In september had SOOZ nog een tekort. Frans Schouwenaar vraagt hoe het er nu voor
staat. Bert van Dalsen vertelt dat SOOZ waarschijnlijk een paar mensen in dienst kan houden.
Dat staat pas definitief vast als de deelraad de begroting voor 2012 heeft goedgekeurd. SOOZ
moet echter wel geld reserveren voor het geval aan het eind van 2012 nog meer mensen
ontslagen moeten worden. SOOZ blijft bestaan, alleen met nieuwe statuten. De definitieve
ontkoppeling van de wijkcentra is een feit als de statuten bij de notaris zijn geweest, naar
verwachting begin december. Dan is er ook geen sprake meer van bestuursleden die op
voordracht van de wijkcentra in het SOOZ-bestuur zitten.
P. 2: Han van der Linden-Schadd vraagt of het bestuur de afgesproken brief over de slechte
communicatie van SOOZ met het wijkcentrum heeft verstuurd. Peter Janssen vertelt dat dit
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niet is gebeurd. Een eerste afspraak met Else Kerkhoven hierover kon onverwacht niet
doorgaan. Vervolgens heeft het bestuur besloten dat het weinig zin had om nog een dergelijke
brief te sturen. We kunnen ons beter op de toekomst richten. Guus Gase wil alsnog zo’n brief
schrijven.
P. 2: Jan Siegenbeek van Heukelom vraagt of het inderdaad zo is dat het stadsdeel geen
subsidie meer wil geven aan instellingen waar bewonersgroepen invloed op hebben. Peter
Janssen vertelt dat hij dit heeft gehoord van de portefeuillehouder. Jan Siegenbeek van
Heukelom stelt vast dat dit niet zwart op wit staat.
P. 3: Peter Janssen vertelt dat Eisse Kalk bezig is om met een groep mensen alvast vooruit te
kijken naar hoe bewoners contact kunnen onderhouden met de gemeente als de stadsdelen
zullen zijn afgeschaft. Han van der Linden-Schadd stelt voor hem een keer uit te nodigen bij
de wijkraad.
3. Voortzetting van de wijkraad
Welke werkgroepen gaan door?
* Amikino wil graag doorgaan, maar zoekt nog naar middelen. Else Kerkhoven wil wel de
wijkraadsvergaderingen blijven bijwonen.
* Verkeer: Frits ten Winkel vertelt dat de werkgroep verkeer door wil gaan als er nieuwe
leden bij komen. Het zal wel moeilijk zijn zonder de ondersteuning van Friederike Sips. Zij
onderhield bijvoorbeeld de contacten met het stadsdeel. Anders wil Frits wel als individuele
deelnemer aan de wijkraad deelnemen.
* Han van der Linden-Schadd zal blijven komen als belangstellende.
* Frans Schouwenaar vindt het erg belangrijk dat er een groep is die zich inzet voor de wijk.
Hij wil graag informatie over Welkom blijven delen.
* Jeltje Nauta wil graag op de hoogte blijven van wat mensen bezighoudt.
* Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat hij weggaat uit de Vossiusbuurt. Hij weet niet of
er een vervanger voor deze groep komt in de wijkraad. Hij weet ook nog niet zeker of hij op
persoonlijke titel naar de wijkraad zal blijven komen. Voor wat betreft het 4 meicomité is het
nog niet duidelijk of het comité zelfstandig verder zal gaan, of zal blijven samenwerken met
SOOZ, zich aansluit bij het stedelijk platform of meer aansluiting zal zoeken bij het stadsdeel.
Jan Siegenbeek van Heukelom is teleurgesteld dat de bijdrage van het 4-mei-comite niet in
het jaarverslag van het wijkcentrum terecht is gekomen.
* Hans Brandenburg (Bewonerscommissie Olympia) zal blijven komen, want hij vindt het
belangrijk om te weten wat er speelt in de wijk.
* Cecile van Zuijlen (actiegroep tegen de hoogbouw) gaat ook door.
* Elly Vlasveld zal blijven komen als lid van de wijkraad en ook als lid van de stuurgroep van
het Wijksteunpunt wonen.
* Bert van Dalsen blijft komen naar de wijkraad als actieve bewoner.
* Paul Berendsen vindt dat de wijkraad moet doorgaan.
* Jan Kees van Dijk blijft actief als Bomenridder en blijft komen naar de wijkraad.
* Wilma Kramer en Karin Buis blijven actief zolang de strijd om het Spijtellaantje woedt. Zij
komen naar de vergaderingen als zij kunnen.
* Guus Gase wil blijven deelnemen als vertegenwoordiger van het Platform Groene
Schinkeloevers. Het platform kampt echter met een tekort aan actieve leden.
* Henderfina Sopacua blijft zich als actieve buurtbewoner inzetten op het gebied van veilig
verkeer en zal naar de wijkraadsvergaderingen blijven komen.
* Leo Wernaert zal als penningmeester actief blijven. Hij heeft vertrouwen in de toekomst van
de wijkraad, want er is veel kennis aanwezig in de groep. Ook Ellen Jensen gaat door als de
wijkraad doorgaat.
* Elisabeth Soenarjati raadt de wijkraad aan om vooral door te gaan, maar om duidelijke
prioriteiten te stellen. Houd je bezig met wat actueel is. Veel ambtenaren worden
wegbezuinigd, maar wij, de bewoners, blijven!
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* Dit is de laatste wijkraadsvergadering waar David van Bezooijen bij aanwezig zal zijn als
ondersteuner. David van Bezooijen vertelt dat a.s. vrijdag 2 december er afscheid kan worden
genomen van de locatie Achillesstraat 85 en van de SOOZ-medewerkers die hun baan
verliezen.
Er is voldoende draagvlak om door te gaan met de wijkraad. Het bestuur van de wijkraad
zal data voor de vergaderingen in 2012 prikken. De eerste datum wordt 30 januari. Locatie
is waarschijnlijk Moria. Alternatief is het Odensehuis.
Het bestuur zal de archieven van de wijkraad en de werkgroepen overdragen aan het
Stadsarchief. Als je dat niet wilt, geef het door aan het bestuur.
Het bestuur zal ook een nieuw postadres moeten kiezen. Peter Janssen kondigt aan dat veel
communicatie voortaan per e-mail of bijvoorbeeld Facebook zal gaan. Paul Berendsen biedt
zijn hulp aan.
4. Rapportages van de werkgroepen
* Red het Spijtellaantje: De bewoners zijn twee keer bij de Raad van State geweest. In het
eerste tussenvonnis vroeg de Raad van State om een rapportage over de staat van de
woningen. Uit deze rapportage bleek dat het opknappen van de huisjes niet 600.000 euro kost,
maar 25.000 euro per huisje. In het tweede vonnis verwees de RvS de vraag of de woningen
wel of niet te exploiteren zijn door naar de rechtbank Amsterdam. De huurders zijn bereid om
meer huur te betalen om een sluitende exploitatie mogelijk te maken. De huurders zijn de
hogere huur nu al aan het betalen. Ymere weigert echter de huisjes op te knappen.
De advocaat van de bewoners kan nu nog stukken indienen bij de rechtbank, waaronder de
rapportage over de staat van de huisjes. Volgens onze adviseur is een deel van de kosten voor
het opknappen van de huisjes het gevolg van achterstallig onderhoud van Ymere.
Daarna heeft Ymere nog vier weken de tijd om te reageren. We verwachten een uitspraak van
de rechtbank in januari. Als de bewoners het verliezen, zouden ze de zaak nog kunnen rekken,
maar het is de vraag of het dan nog zin heeft.
* Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat hij bij een bijeenkomst van het Amsterdams 4- en
5-mei-comite is geweest. Er is daar nog niet nagedacht over de gevolgen van de toekomstige
afschaffing van de stadsdelen voor de herdenkingen in de wijken. Verder merkt hij op dat het
monument op de Apollolaan op dit moment overschaduwd wordt door de ‘kunst-schildpad’.
Hopelijk kan die verplaatst worden.
De spreker op de herdenking in 2012 is Eli Asser.
* Bij de RAI vinden veel evenementen plaats die voor overlast voor de buurt zorgen. Het
stadsdeel delegeert de verantwoordelijkheid aan de RAI, de RAI weer aan een exploitant,
waardoor niemand meer verantwoordelijk is. Vanwege deze problematiek hebben
buurtbewoners de Stichting Overleg RAI-buurten nieuw leven ingeblazen.
* Ben Bles vertelt dat er 18 zonnepanelen zijn geplaatst op verschillende woonboten. Er komt
ook een collectieve inkoopactie, waardoor de prijs 75% lager wordt. Verder meldt hij dat het
weilandje bij Huis te Vraag eindelijk weer wordt onderhouden.
* Cecile van Zuijlen (Actiegroep tegen Hoogbouw bij het Vondelpark) vertelt dat er een
nieuwe aanbesteding is gehouden voor de vijf plekken in de Schinkelbuurt en
Hoofddorppleinbuurt die vrijkomen door de verhuizing van scholen en instellingen naar de
Theophile de Bockstraat. Enkele partijen hebben gereageerd. De actiegroep heeft echter geen
inzage in de stukken gekregen. De aanbesteding staat volgende week op de agenda van de
stadsdeelraad.
* Henderfina Sopacua vertelt dat de Heemstedestraat nog steeds een gevaarlijke straat is voor
fietsers. Er is een enquête uitgevoerd waaruit bleek dat veel mensen zich onveilig voelen. Zij
gaat er verder aan werken.
* Wilma Kramer meldt dat de nieuwe rotonde op het Aalsmeerplein een grote verbetering
voor het verkeer betekent.
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* Hans Brandenburg meldt dat veel zebrapaden in de Marathonbuurt bijna niet meer te zien
zijn.
* Frits ten Winkel vertelt dat Henri Weve afscheid heeft genomen als voorzitter van de
werkgroep verkeer.
* Leo Wernaert (Buurtgroep Stadionplein en omgeving) vertelt dat er na de mislukte
aanbesteding een tweede aanbestedingronde voor nieuwbouw op het Stadionplein komt. Er
komt minder sociale woningbouw dan eerst gepland. Ook de FEBO moet weg. De nieuwe
projectmanager van het stadsdeel komt binnenkort kennismaken met de buurtgroep.
Guus Gase vindt een verdere afname van het aantal sociale huurwoningen onacceptabel.
Volgens Leo Wernaert heeft het stadsdeel dit echter al besloten.
* Frans Schouwenaar vertelt dat Ymere de huur van Welkom per 1 februari heeft opgezegd.
De portefeuillehouder van Welzijn wil Welkom graag in het Huis van de Wijk Olympus
hebben, maar dat wordt nog tot eind maart bezet door activiteiten van Combiwel. Welkom is
in overleg met Puur Zuid, Combiwel en SOOZ over de beschikbare ruimte.
5. Rondvraag en sluiting
* Jan Siegenbeek van Heukelom vraagt of SOOZ nog steeds 1,3 fte. aan arbeidsplaatsen zal
hebben in 2012. Volgens Bert van Dalsen is het meer geworden omdat SOOZ extra
opdrachten heeft geworven.
* Cecile van Zuijlen vraagt of de leden van de wijkraad hun e-mailadressen kunnen
uitwisselen.
* Ellen Jensen vertelt dat zij bezig is met het opzetten van een buurtmoestuin in de Zuidas.
Interesse? Neem contact op met Ellen.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. De volgende vergadering is op maandag 30
januari.
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