
Verslag Wijkraad Zuid West  op woensdag  12 september 2012. Aanvang 20.00 

uur. Plaats Odense huis. 

 

Aanwezig. 

Dhr. Peter Janssen (voorzitter), dhr. Leo Wernaert (penningmeester), dhr. Guus 

Gase (secretaris a.i ) en lid Platform Groene Schinkeloevers), Mw. E Vlasveld  

(persoonlijke titel). Dhr. Coen Tasman, (Buurtgroep  Stadionplein e/o.), Dhr. 

Frits. ten Winkel p/t.,  Dhr. Paul Berendsen, p/t.,    Mw. Han  van der Linden-

Schadd, (Monument Indië Nederland),  Mw. Henderfina Sopacua, (w.g. 

Verkeers Veiligheid Zuid), Dhr. Co Jongkind, (b.g. Alg. 

Belangenvereniging.Schinkeleilanden),  Dhr. Fred van Kooy, (w.g. 

Boomschorshuisje),  Dhr. Frans Schouwenaar (persoonlijke titel) , Dhr.Hans 

Brandenburg, (w.g. Bewonerscomité Olympia). Dhr. J.K. van Dijk (w.g. 

Bomenridders),  P Reijers Pers.Titel. 

 

Afwezig met bericht: 

Mw. E Kerkhoven (w.g. Zij van Zuid, voorheen Amikino),  Dhr. Ben Bles, Mw. 

Karin Buis, (b.g. Spijtellaantje),    Dhr. Jan Siegenbeek van Heukelom (w.g. 

Dodenherdenking 4 mei) Dhr. L Samson (Pers. Titel.) 

 

Afwezig zonder bericht:  

Geen. 

 

1. Opening. 

 

Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

1 a, Mededelingen Voorzitter. 

Vz. deelt mede dat hij de vergadering graag met U medewerking kort wil 

houden i.v.m. verkiezingsuitslag heden avond. 

Vz. meldt dat het Jaarverslag SOOZ  2011  zal worden uitgereikt, dit in plaats 

van PDF bestand. 

Vz. deelt mee dat Guus officieel nog niet gekozen is als secretaris Wijkraad 

Zuid West en vraagt  de leden om Guus Gase als  secretaris  Wijkraad Zuid 

West aan te stellen. 

Han  meld dat KvK. moeilijk kan doen bij evt. zaken die wijkraad passeren. 

Formeel heeft Han gelijk. 

Vergadering besluit om een hoofdelijke stemming te houden en kiest dhr. Guus 

Gase unaniem  als secretaris en Co zal Guus middels computer helpen. 

Peter zal bestuurswisseling met Guus bespreken en dan aanmelden bij de KvK. 

 



Coen is benaderd door J Houtsma  over nieuwe ontwikkelingen die als gevolg 

kunnen hebben dat de wijkraad Zuid West evt. weer onder de nieuwe SOOZ zou 

kunnen vallen. 

Guus is hierop tegen en vindt dat wij dit eerst met de leden  van de Wijkraad 

Zuid West dienen te bespreken. Aangezien alle informatie ontbreekt is het te 

vroeg om een gefundeerd oordeel  in deze te vellen. 

Vz,  zal David  van Bezooijen en/of  Chantal Rietberg vragen of zij bereid zijn 

om over nieuwe ontwikkeling SOOZ uitleg te geven. 

 

Frans meldt dat het Huis van de Wijk wordt bestuurd door de SOOZ en 

bewoners worden hier niet bij betrokken. 

Vz. legt uit hoe het met het ontslagen personeel is gegaan. Vz. wil aan dit punt  

niet te veel aandacht besteden.  

Frans: er zou sprake zijn dat Welkom weer in het huis van de Wijk zou passen. 

In Juli waren er nog geen verbeteringen tot stand gebracht. Men had aanbod 

voor Welkom. 

Puur Zuid  blijft in huis van de wijk tot dat gebouw schinkelhaven  in  2014 zal 

worden opgeleverd. 

Frans was teleurgesteld in de houding van de portefeuillehouder M. Kreuger in 

zake zijn opstelling huis van de wijk-Welkom. 

Coen meldt dat er gisteren een vergadering was van de Com. Leefomgeving van 

de Stadsdeelraad Zuid die o.a. de Green Award voor de Schinkeleilanden 

behandelde. 

Coen en Co hebben hierover ingesproken, maar het blijkt dat deze prijs geen 

geld oplevert die wij wilden bestemmen voor evt. bouw kinderboerderij. 

Coen en Co hebben tevens hun teleurstelling uitgesproken inzake beleid 

Schinkeleilanden.  Wij hebben gemeld dat er duizend bomen zijn vernield, de 

helft van de volkstuinen zijn verdwenen t.b.v. een fietspad.  

Inspraak tekst van Coen en Co zijn als bijlage meegeleverd. 

Co meldt ook dat er gisteravond in deze com. de Amstelveen lijn aan de orde 

kwam en dat er veel mensen hebben gereageerd op deze inspraakperiode die nu 

gesloten is en dat er door invloed van vele bezwaarmakers  veranderingen 

worden aangebracht en dat het  daarom langer gaat duren. 

Han meldt dat wij expertise konden inhuren voor bv. notulist.  

De Vz.: Combiwel zit tegenwoordig in huize Lydia , 

 

2.  Voorstelrondje, Naambordjes en Presentielijst. 

Vz. zoals afgesproken geen voorstel rondje en naambordjes. Deze naambordjes 

worden bij Ellen /David opgevraagd. 

 

3. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt akkoord bevonden.  

 



4. Verslag wijkraad vergadering 16 juli 2012. 

Het verslag wordt met de volgende opmerkingen goed gekeurd. 

Vz. stelt nieuwe tekst voor  over het geld voor buurtgroepen die hij via email  

naar Co zal sturen. 

Ad punt 1, Mededelingen: De naam van Henderfina  Sopacua moet met U zijn: 

het was de assistent directeur van DWI die naar de wijkraad wil komen. 

Guus zijn achternaam  moet met 1 keer S.  

Frans meld dat Herculesstraat werd schoongemaakt maar niet werd opgeknapt.  

Tramhalte is wordt bedreigd en niet bedriegd.  

Ook komt de vraag naar voren wat de stand van zaken is van het jaarverslag 

wijkopbouworgaan Zuid West. Vz. meld dat  Ellen niets heeft afgeleverd. 

 

5. Pauze. 

 

6.  Rapportage werkgroepen. 

Vz.  Penningmeester heeft het mandaat om tot 250 euro aan onkosten uit te 

keren zonder ruggespraak aan het bestuur voor gelden  

 aan de buurt en werkgroepen die lid zijn de WOOZW 

Vraag: is er reeds een opvolger voor de Dhr. R Stuurman?  

Vz. meldt dat dit Dhr. Boelmans is en dat deze ad interim voor een half jaar is 

aangesteld.  

7. Ingekomen post     

    Er is geen  post binnen gekomen. 

 

8.  Rondvraag. 

Co meldt dat er in Amsterdam  deze zomer veel meer vliegtuig  

lawaai overlast  was dan in verleden en stelt voor om een  werkgroep in onze 

Wijkraad zoals b.v. bij wijkraad Buitenveldert te formeren. 

Vz. voorstel wordt als goed gekwalificeerd. Vraag. Wie wil hier in deelnemen 

die kan zich bij Co aanmelden.  

Frans meldt dat er een oproep over dit  onderwerp kan worden gedaan in het 

Huis van de Wijkkrant. 

 

Jan Kees meldt dat er nergens meer een  Amsterdams Stadsblad en of Echo 

worden bezorgd.  

 

  

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.17 uur en dankt iedereen voor zijn 

inbreng.  



 

Volgende vergadering op 31 oktober in Odensa en op 12 december. 

 

Bijlage. 

1. Inspreek tekst Co, Green Award Schinkeleilanden. 

2. Brief over voorontwerp bestemmingsplan Olympisch stadion. 

 

Notulen Guus Gase  en Co Jongkind- 

 

Helaas,  bevat deze samenvatting van deze notulen de nodige deficiënties,  

hiervoor excuus..  

 

 


