Verslag Wijkraad Zuid West op woensdag 11 juli 2012. Aanvang 20.00 uur. Plaats Odense
huis.
Aanwezig.
Dhr. Peter Janssen (voorzitter), dhr. .Leo Wernaert (penningmeester), dhr. Guus Gasse
(secretaris a.i ) en lid Platform Groene Schinkeloevers), Mw. E Vlasveld (persoonlijke titel).
Dhr. Coen Tasman, (Buurtgroep Stadionplein e/o.), Dhr. Frits. ten Winkel, Dhr. Paul
Berendsen, Dhr. Jan Siegenbeek van Heukelkom (w.g. Dodenherdenking 4 mei comité),
Mw. Han van der Linden-Schadd, (Monument Indië Nederland), Mw. Henderfina Sopacua,
(w.g. Veiligheid Zuid), Dhr. Co Jongkind, b..g. Algemene
Belangenvereniging.Schinkeleilanden), Dhr. Louis Samson ( persoonlijke.titel), Dhr.Fred
van Kooy, (w.g. Boomschorshuisje), Dhr. Frans Schouwenaar (persoonlijke titel) , Dhr.Hans
Brandenburg, (w.g. Bewonerscomité Olympia).
Afwezig met bericht:
Dhr. J.K. van Dijk (w.g. Bomenridders), Mw. E Kerkhoven (w.g. Zij van Zuid, voorheen
Amikino), Dhr. R Stuurman (wijkmanager),
Afwezig zonder bericht:
Dhr. Ben Bles, Mw. Karin Buis, (b..g. Spijtellaantje),
1 Opening.
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom
1 a, Mededelingen Voorzitter.
Vz. deelt mede dat de heer R. Stuurman (wijkmanager) is overgeplaatst. Hij zal niet meer
aanwezig zijn bij de wijkraadvergadering van Zuid West.
Vz. meldt dat het financiële verslag via P.D.F. bestand zal worden verstuurd. Het jaarverslag
2011 van het Wijkopbouworgaan Zuid-West komt er aan. Coen Tasman zal de afgetreden
secretaris Ellen Jensen vragen de reeds bij haar ingeleverde bijdragen van werkgroepen naar
Peter Janssen en/of Coen tasman op te sturen. Ook biedt hij desgevraagd aan de voorzitter te
assisteren bij eindredactie van het jaarverslag.
Vz. deelt mede dat eventuele onkosten voor de werkgroepen tot € 249,00 vergoed kunnen
worden,
De vergadering is van mening dat de hele wijkraad hierover advies hoort te geven.
Vz. meldt desgevraagd dat dhr. Stuurman geen contact heeft opgenomen met hem..
Vz. vraagt naar stand van zaken Stadsdeelgids. Co meldt dat exemplaren hiervan onder andere
liggen in het Huis van de Wijk in Buitenveldert. De ABS is gebeld of de in de vorige uitgave
vermelde informatie over onze vereniging nog klopte.
Vz. Vindt het vreemd dat de stadsdeelgids niet meer zoals voorgaande jaren huis aan huis
bezorgd zijn.
Naar aanleiding van een vraag over een bloementje voor de afgetreden secretaris Ellen Jensen
deelt de voorzitter mee dat er nog aantal afspraken met Ellen lopen over bijvoorbeeld het
inleveren van spullen van de Wijkraad. Zo gauw als deze afspraken zijn nagekomen, gaan wij
zeker een bloemetje regelen, aldus de voorzitter..
Han van de Linden-Schadd verzoekt de vergadering om aandacht te besteden aan de
toekomstige bezuinigingen met betrekking tot de Amstelveenlijn, mede omdat de lopende
inspraak over enkele dagen afloopt. Louis Samson heeft contact met Rover, waar dit
onderwerp ook de nodige aandacht krijgt.

Vz.. stelt voor om de bezuinigingen Amstelveenlijn bij agenda punt 6. te behandelen
Frans Schouwenaar meldt dat hij niet namens Welkom in de wijkraad zit en dat de huis van de
Wijk kalender klaar is.
Hendefina Sopacoa heeft een eigen verkeersgroep Veiligheid in Zuid opgericht en dit mede
omdat een aantal verkeersproblemen volgens haar al 6 jaar in de la zijn blijven liggen. Zij wil
verkeersproblemen nu echt oplossen en noemt de Heemstedestraat als voorbeeld omdat daar
nog steeds een verkeersprobleem bestaat.
Ook meldt zij dat zij contact onderhoudt met Dienst Werk en Inkomen (DWI). en dat de
directeur van D.W.I graag wil langs komen in de Wijkraad.
Hans Brandenburg is van mening dat dit geen slechte zaak, is temeer omdat de armoede in
Nederland toeneemt en omdat er steeds meer mensen naar de voedselbank worden
doorverwezen, ook in Amsterdam Zuid.
Jan Siegenbeek vraagt aan de voorzitter hoeveel er daadwerkelijk in de kas van de Wijkraad
Zuid-West zit.
De voorzitter meldt dat er totaal € 18.800,- op twee rekeningen staat waarvan € 3800,- op een
gewone rekening en € 15,000,- op de spaarrekening van de Wijkraad.
Dit levert € 300,- rente per jaar op..
2 Voorstelrondje, Naambordjes en presentielijst.
Guus Gase vraagt waar de naambordjes zijn. Voorzitter meldt dat Ellen Jensen deze nog
heeft.
De vergadering is van mening dat wij alleen een voorstelrondje moeten doen als er bijv.
gastsprekers in de vergadering aanwezig zijn.
3. Vaststelling agenda.
De agenda wordt akkoord bevonden en het verzoek van Han van der Linden-Schadd t.a.v. de
Amstelveenlijn komt bij agendapunt 6 aan de orde.
Henderfina Sopacoa krijgt straks als eerste het woord omdat zij hierna nog.een andere
afspraak heeft.
4.Verslag wijkraad vergadering 16 mei 2012.
Het verslag wordt met de volgende opmerkingen goed gekeurd:
Ad punt 1, Mededelingen: De naam van de nieuwe werkgroep van Henderfina Sopacoa moet
zijn: werkgroep Verkeersveiligheid Zuid.
Ad punt 4, Rapportages werkgroepen: De vierde regel na “Welkom” moet zijn: Het is zo dat
groepen, die in het verleden gebruik maakten van Welom, wel in Olympus zijn
ondergebracht.
5. Pauze.
6. Rapportage werkgroepen.
Henderfina Sopacoa meldt dat er plannen zijn om de Stadionpleinmarkt te verplaatsen naar
Olympiaplein. Een groep bewoners is daarmee bezig. Coen Tasman meldt dat David van
Bezooijen hem daarover heeft ingelicht en dat hij deze bewoners zal verzoeken om contact op
te nemen met de Buurtgroep Stadionplein, die zich in het verleden juist heeft ingezet voor een
markt op het Stadionplein.

Frits ten Winkel meldt dat er wat hem betreft geen meldingen zijn wegens opheffing
werkgroep Verkeer.
Han van der Linden-Schadd maakt zich grote zorgen omtrent de inkorting van de
Amstelveenlijn. De volgende tramhaltes driegen daardoor te worden opgeheven: Spinnerij,
Vondel, Marne, Amstelveen Centrum, A.J. Ernststraat, Stadionweg/ Beethovenstraat,
Apollolaan en van Baerlestraat/Van Goghmuseum. Daardoor komen de overblijvende haltes
veel verder uit elkaar te liggen. Nu geldt als afstand tussen twee haltes: max. 400 meter. Deze
afstand gaat dan naar 660 meter. Volgens de gegevens zou dit over de hele lijn 2 ½ minuut
tijdverbetering opleveren. Het geheel zal een herkenbare uitstraling moeten krijgen, volgens
de plannen van het GVB. De nieuwe lijn zal gedeeltelijk over de route van de lijnen 5 en 51
gaan rijden. Han hoopt dat iedereen bezwaar aantekent via de website
www.amstelveenlijn.nl. De bezwaarperiode loopt tot 21 juli 2012.
Werkgroep het Spijtellaantje: Ben Bles heeft via een e-mailbericht laten weten dat de
bewoners van het Spijtellaantje het proces tegen Y-mere waarschijnlijk gaan winnen volgens
hun advocaat Sarolea.
Buurtgroep Stadionplein en Omgeving: Coen Tasman meld dat de eerste aanbesteding aan
marktpartijen mislukt is en dat nu en tweede aanbestedingsprocedure loopt, waarbij het geheel
is gesplist in een procedure voor het Noord gebouw met parkeergarage en een procedure voor
het Zuid gebouw met parkeergarage. Desgevraagd verwacht hij dat ook deze procedure zal
mislukken, gezien de financiële crisis.
Werkgroep de ABS: Het gaat goed met de ABS. De ABS heeft bijv. 4 maal punten met
betrekking tot de eigen buurt aan de orde gesteld tijdens het spreekuur van deelraad Zuid.
Helaas heeft de ABS hierop nog geen antwoord gehad. Wel is er contact geweest met de
wijkmanager dhr R Stuurman. Deze heeft o.a. toegezegd dat hij in september weer een kleine
buurtschouw in onze buurt wil organiseren en de ABS hoopt dat zijn opvolger deze afspraken
nakomt.
7. Ingekomen post
Er is geen post binnen gekomen.
8. Rondvraag.
Fred van Kooij ondersteunt de oproep van Han van der Linden-Schadd om protest aan te
tekenen tegen de aangekondigde opheffing van tramhaltes in verband met inkorting van de
Amstelveenlijn..
Frans Schouwenaar wil de nijpende situatie waarin Welkom zit, nog eens aan de orde stellen.
Een aantal zaken loopt bij Welkom redelijk goed maar er zijn nog wel aantal open punten die
om een oplossing vragen.
Frans heeft ook een brief ontvangen van dhr. Stuurman, waarin werd aangekondigd dat
Herculesstraat zal worden opgeknapt.
Guus Gase meldt dat het nieuwe voorstel Bomenbeleid van het Dagelijks Bestuur
van.Stadsdeel Zuid van de baan is.. Zuid- en Pijpbelangen heeft hierin een doorslaggevende
rol gespeeld door 90.000 pamfletten te verspreiden. Ook hebben veel mensen hierover
ingesproken tijdens de deelraadvergadering en geprotesteerd tegen dit voorgenomen bomen
(verniel) beleid.
9. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en dankt iedereen voor zijn inbreng.

Notulen Guus Gasse en Co Jongkind
Helaas, bevat deze samenvatting van deze notulen de nodige deficiënties, hiervoor excuus..

