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WIJKRAAD-ZUID-WEST 

Onderwerp:  Concept agenda Wijkraadsvergadering,  20 maart  2012. 

 

Amsterdam, 5 maart 2012. 

 

Beste Wijkraadsleden en genodigden, 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de volgende Wijkraadsvergadering, die zal plaatsvinden op 

Datum: Maandag  20 maart   2012  (aanvang 20.00 uur) 

Plaats: Odensehuis, Hygieastraat 4, toegang vanaf  Olympiaplein. Zie bijgevoegd kaartje. 

AGENDA: 

20.00 uur    1.    Opening en berichten van verhindering.   

                   1.a  mededelingen voorzitter. 

20.10 uur    2.    Voorstelrondje / naambordjes / presentielijst. 

20.20 uur    3.    Vaststelling agenda. 

20.25 uur    4.    Verslag Wijkraadsvergadering  30 januari  2012  

20.45 uur    5.    PAUZE.  

21.00 uur   6.   Rapportages van werkgroepen, graag lange onderwerpen via presentielijst  

                         aanmelden en gaarne de jaarverslagen 2011 uiterlijk vrijdag 9 maart aanleveren. 

21.35 uur    7.    Ingekomen Post 

21.40 uur    8.   Rondvraag.  

22.00 uur    9.   Sluiting. 

Gelieve berichten van verhindering door te geven via één van de volgende 
telefoonnummers: 020-6691245 (tijdelijk nummer Wijkraad) of 06-29088589 (nummer 
secretaris Ellen Jensen) of ellendjensen@hotmail.com. Let op! De vergadering vindt plaats 
op dinsdag 20 maart in het Odensehuis in plaats van maandag 19 maart in Moria. 

Willen degenen die hun e-mailadres nog niet hebben doorgegeven, dit aan ons doorgeven?  

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens Peter Janssen (voorzitter WOOZW ),  Leo Wernaert (penningmeester 
WOOZW), Ellen Jensen (secretaris WOOZW) 

 

 

 

Bijlagen: 

- Bijlage 1: Routebeschrijving Odensehuis en adres Cordaan Olympisch Kwartier 

- Bijlage 2: Concept verslag wijkraadsvergadering 30 januari 2012 

mailto:ellendjensen@hotmail.com


 

 

Routebeschrijving Odensehuis 

U vindt het Odensehuis aan het Olympiaplein in Amsterdam, in het straatje 

tussen huisnummer 58 en 60, tegenover het Sport Medisch Centrum (SMC). 

Bus 15 en tram 24 stoppen op het Olympiaplein. Tram 16 stopt op het 

Valeriusplein. 

 

 

 

Adres Cordaan Olympisch Kwartier 

Amstelveenseweg 308 

1076 CS Amsterdam 

Tel: 020 - 886 99 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1



 

 

Concept verslag wijkraadsvergadering 30 januari 2012 gehouden in Moria, Speerstraat 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:05 en betreurt de afwezigheid van Co 
Jongkind, die moedig verder strijdt. 

 

2.  

De aanwezigen stellen zich voor. 

 

3.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.  

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. Compliment aan David van Bezooijen 
hiervoor. 

 

5.  

Informatie over de werkgroepen.  

Er is een groep mensen, die mogelijk een nieuwe Werkgroep Verkeer willen vormen. Zij 
hebben nog niet besloten of zij zich bij de Wijkraad willen aansluiten. Op de uitnodiging 
van de Werkgroep Verkeer om zich bij de bestaande groep aan te sluiten is nog niet 
gereageerd. Sinds de vergadering op 19 september speelt dit al, en is er nog geen 
gesprek geweest. Weten de aspirant-leden van deze nieuwe werkgroep dat er al een 
Werkgroep Verkeer Bestaat? 

Frans Schouwenaar stelt voor, dat er een neutrale derde bij dit gesprek aanwezig is. Dit 
aanbod slaat Henderfina Sopacua af: dat is niet nodig.  

Diverse leden van de Wijkraad dringen er bij Henderfina Sopacua op aan, te zorgen dat 
het gesprek tussen deze groep en de Werkgroep Verkeer voor de volgende 
wijkraadsvergadering wordt gevoerd. Men wil heel graag dat dit probleem wordt 
opgelost. Guus Gase vraagt het bestuur, erop toe te zien dat dit gesprek gevoerd wordt 
en wat de uitkomst van het gesprek is. 

 

6.   

Coen Tasman licht de briefwisseling van de buurtgroep Stadionplein, Algemene 
Belangenvereniging Schinkeloevers en Vereniging De Schinkeleilanden met SOOZ toe.  

7. - Zij willen heel graag weten waaruit het restantbedrag is samengesteld. Peter Janssen 
legt uit, dat de Wijkraad jaarlijks een activiteitenbudget ontving van €6000. Hiervan is 
onder andere een bootje en de bakfiets aangeschaft.  

Aanwezig: F. van Kooij, Frits ten Winkel,  H. van der Linden-Schadd, C. Tasman, F. 
Schouwenaar, H.W.A. Brandenburg, E. Kerkhoven, K. Buis, G. Gase, E. Vlasveld, H. 
Sopacua, L. Wernaert, L.J. Samson, P. Janssen, E. Jensen 

 
Afgemeld: Peter Reijers, Ben Bles, Bert van Dalsen, Jan Siegenbeek, Co Jongkind 

 



 

 

Het financieel jaarverslag van SOOZ over 2011 moet door de Wijkraad worden 
goedgekeurd. Rob Sjouken stelt dit verslag op, en hij is tot 1 april in dienst. Het verslag 
moet dus voor deze datum af zijn. Ook de begroting over 2011 moet nog worden 
goedgekeurd. 

De Wijkraad zal SOOZ uitnodigen het verslag ter goedkeuring aan haar voor te leggen. 
Peter, Leo en Guus zullen dit dan verder afhandelen. 

- Ook de begroting van de Wijkraad voor 2012 moet worden voorbereid door een nog in 
te stellen groep.  

- Han van der Linden-Schadd stelt voor, Eisse Kalk uit te nodigen. Peter zal dit doen. 

- Het nieuwe postadres van de Wijkraad is Sloterkade 37C. 

- Wat betreft de communicatie via Facebook: Paul Berendsen heeft zich daarvoor 
aangeboden, en dit aanbod heeft de Wijkraad aanvaard. Het is nog niet gelukt dit 
van de grond te krijgen. 

- De heer Samson wil graag de gegevens ontvangen van het Odensehuis en van 
Cordaan. 

- Op de eerste vergadering van het nieuwe jaar moet worden vastgesteld welke leden 
stemgerechtigd zijn. Coen Tasman stelt voor, dat hij een lijstje opstelt en dit aan de 
voorzitter stuurt. Bij de vergadering van 19 maart zal dit als hamerstuk worden 
toegevoegd. Dit aanbod wordt met dank geaccepteerd. 

- Elly en Hans bieden aan om de kascommissie te vormen. Voor de volgende 
vergadering zullen zij een afspraak met Leo maken voor de controle. 

- Guus Gase roept de wijkraadsleden op om in te spreken tegen de bezuinigingen en 
aanverwante zaken. Hij vestigt ook de aandacht op het pamflet ‘Red de bomen’. 

- Het jaarverslag van de buurtgroep Stadionplein is klaar. Zij hebben op 25 januari 
kennisgemaakt met de nieuwe coördinator, Anke Wellekome. Er blijken 4 partijen 
belangstelling te hebben voor bouw op het Stadionplein. Zij hebben allen bezwaar 
tegen de voorwaarden, waarop het Stadsdeel deze heeft versoepeld.  

Nu hoeven maar 30% van de 78 woningen sociale huurwoningen te worden. Ook de 
manier van omgaan met de gaten in het oostblok is nog een probleem. De buurt 
wordt op de hoogte gehouden. De buurtgroep verwacht dat het toch niet lukt: het 
Stadsdeel dekt zich helemaal in, alle risico’s zijn voor de projectontwikkelaar.  

- De wethouder, Welkom en de woningcorporaties hebben vorig jaar om de tafel 
gezeten. De wethouder wilde Welkom heel graag in het Huis van de Wijk, en heeft 
Welkom gevraagd om een eigen offerte uit te brengen voor het beheer van het Huis 
van de Wijk of mee te doen aan een offerte van SOOZ.  

Ondanks de minder goede locatie en het gebrek aan een huiskamersfeer in 
Olympus besloot Welkom tot een gezamenlijke offerte met SOOZ. Hieraan waren 
voorwaarden verbonden. Op 3 november deed de wethouder in Olympus een 
toezegging aan alle zittende groepen, dat zij tot 1 april konden blijven. Frans heeft 
toen direct aangegeven dat dit voor Welkom tot problemen leidde, want welkom 
moest per 1 februari weg van de Marathonweg. 

Daarna bleek dat er nauwelijks ruimte beschikbaar was. Ondanks inspreken bij de 
Commissie Samenleving is er nog geen oplossing, en het ziet er naar uit dat die er 
op 1 maart ook niet zal zijn. De bewonerscommissie heeft aangeboden dat Welkom 
gebruik zou kunnen maken van de ruimte aan de Theseusstraat, maar dat is ook 
een oplossing voor de korte termijn. In alle huizen van de Wijk is plaatsgebrek een 
probleem.  

 

8.  

Er is geen ingekomen post. 

 

9.  



 

 

Rondvraag 

- Het ziet er naar uit dat op het Gershwinplein een buurtmoestuin kan beginnen. De Fred 
Roeskestraat is nog steeds een optie, tenzij er gebouwd zal worden. Daarover horen we in 
februari meer. 

- Op de deelraadsvergadering van 25 januari presenteerden Henk Griffioen en Henk van 
Maren een alternatief plan C. Hierin wordt Cinetol opengesteld onder beheer van 
vrijwilligers. Het plan zag er erg goed uit. 

- Het is nog mogelijk om in te spreken op de nieuwe Woonvisie van Egbert de Vries. 

 

10.  

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


