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Concept-verslag van de vergadering van de Wijkraad Zuid-West op 
woensdag 15 mei 2013 in het Odensehuis 

Aanwezig: Peter Janssen (voorzitter), Han van der Linden-Schad (Monument Indië 
Nederland), JanKees van Dijk (Bomenridders), Coen Tasman (Buurtgroep 
Stadionplein en Omgeving, verslag), Ben Bles (Vereniging Groengebied Jaagpad), 
Hans Brandenburg (Bewonerscomité Olympia), Co Jongkind (Algemene 
Belangenvereniging Schinkeleilanden), Fred van Kooij (Stichting Boomschorshuisje), 
Frans Schouwenaar (Stichting Welkom in de Stadionbuurt), Else Kerkhoven (Zij-in-
Zuid). 
Gastspreker: Rob Marijnissen (Zuid tegen bezuinigingen). 
Afmeldingen: Guus Gase (secretaris), Leo Wernaert (penningmeester), Jan 
Siegenbeek van Heukelom (Dodenherdenking 4 mei), Frits ten Winkel (voorheen 
Werkgroep Verkeer), Karin Buys (Spijtellaantje). 
 

1. Opening en berichten van verhindering 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en vermeldt degenen, die zich voor 
deze vergadering hebben afgemeld. Omdat secretaris Guus Gase zich heeft 
afgemeld, zal Coen Tasman dit keer het verslag maken. 

 
2. Voorstelrondje 

Alle stemgerechtigde leden van de Wijkraad zijn voorzien van een naambordje ten 
behoeve van de gastspreker. 
 

3. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Thema: Zuid tegen bezuinigingen 
De voorzitter geeft de gastspreker voor vanavond, Rob Marijnissen, het woord.  
 
Zorg en welzijn 
Met het oog op de bezuinigingen is “Zorg en welzijn” een belangrijk thema, evenals 
de jeugdwerkloosheid. “Zuid tegen bezuinigingen” is in 2011 opgericht door een 
aantal bewoners, die elkaar ontmoetten tijdens de Dodenherdenking. Ze wilden iets 
ondernemen tegen de aangekondigde bezuinigingen op het welzijnswerk in stads-
deel Zuid en begonnen met het organiseren van het verzet hiertegen. De bezuini-
gingen zijn in stadsdeel Zuid erg snel en drastisch doorgevoerd in vergelijking met 
andere stadsdelen. “Zuid tegen bezuinigingen” heeft diverse acties gevoerd, onder 
andere de bezetting van het Stadsdeelkantoor tijdens een deelraadsvergadering. 
 
Openbaar vervoer 
Hoewel met de meeste acties de bezuinigingen niet konden worden tegengehouden, 
is er toch één actie succesvol geweest, namelijk de actie tegen verzelfstandiging en 
privatisering van het GVB. Deze actie was succesvol mede dankzij de ondersteuning 
ervan door personeel van het GVB in Amsterdam en van de HTM in Den Haag. 
 
Sociale woningbouw 
Met de sociale woningbouw en volkshuisvesting is het dramatisch gesteld. Van echte 
volkshuisvesting is geen sprake meer. Bewoners van sociale huurwoningen klagen 
over slecht onderhoud en veel sociale huurwoningen worden verkocht als vrije 
sectorwoningen of zijn door de huurverhogingen vrijwel onbetaalbaar geworden. 
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Maar de bewoners van huurwoningen van woningcorporaties organiseren zich in 
bewonerscommissies om hun belangen te behartigen. 
 
Nogmaals: zorg en welzijn 
Zorg en welzijn vormen een complex geheel. Er is een omslag in het beleid zichtbaar 
van “welzijn voor iedereen” naar “alleen welzijn voor kwetsbare groepen in de 
samenleving”. Buurthuis De Pijp is nu bijvoorbeeld duidelijk een ontmoetingsplaats 
voor de meest kwetsbare mensen geworden, terwijl daar vroeger ook allerlei actieve 
mensen kwamen. Die kwetsbare mensen in het buurthuis moeten het zonder 
professionele ondersteuning doen, want die is wegbezuinigd. 
Door de bezuinigingen op de zorg dreigen 4000 mensen in de Thuiszorg hun baan te 
verliezen. Enkelen daarvan zullen misschien ander betaald werk vinden, maar de 
meesten van hen zullen in de bijstand terecht komen. Mensen, die persoonlijke 
verzorging nodig hebben, kunnen nu nog in een verzorgingstehuis terecht, maar die 
verzorgingstehuizen worden gesloten. En straks heb je alleen nog recht op thuishulp 
als je daarvoor geïndiceerd bent, dat wil zeggen: als je kunt aantonen dat je geen 
beroep kunt doen op familie of buren. Rob Marijnissen licht dit toe aan de hand van 
enkele voorbeelden. Voorheen werd de thuishulp vanuit het Rijk geregeld op basis 
van de AWBZ. Straks wordt deze taak overgeheveld naar de Gemeente.  
Woningcorporaties en grote welzijnsorganisaties als Combiwel willen een rol gaan 
spelen bij de totstandkoming van de toekomstige servicepunten. Deze organisaties 
zijn daarom vertegenwoordigd in het daarvoor gestarte overleg. Maar de vakbonden 
zijn hierin niet vertegenwoordigd. 
Het alternatief zou zijn om de zorg kleinschaliger en op buurtniveau te organiseren. 
Dan hoeven ook minder mensen ontslagen te worden. Maar het is een moeilijke 
discussie omdat we nog niet precies weten hoe de bezuinigingen zullen uitpakken. 
Op 8 juni wordt een demonstratie georganiseerd tegen dit bezuinigingsbeleid. 

 
Peter Janssen wijst in dit verband op een door Radio Noord-Holland uitgezonden 
discussie over mantelzorg (verzorging door familieleden of buren), die straks 
verplicht wordt gesteld. Daaruit blijkt dat dit een actueel onderwerp is, dat onder de 
mensen leeft. 
 
Jeugdwerkloosheid 
De werkloosheid onder jongeren neemt toe, niet alleen in Nederland maar overal in 
Europa en met name in Griekenland en Spanje. De overheid probeert hier wel iets 
aan te doen, maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. De populatie van 
armen is in Amsterdam vrij groot. Het gaat hier om mensen, die buiten de arbeids-
markt vallen en dus nauwelijks kans maken om een baan te vinden. Als er geen 
oplossing komt voor de toenemende jeugdwerkloosheid, zullen de problemen in de 
woonbuurten toenemen. 
 
Reorganisatie gemeentelijk apparaat 
De bestuurscommissies, die na 2014 in de plaats komen van de deelraden, krijgen 
“zorg en welzijn” als belangrijke taak met budgetbevoegdheid. 
Kortom, het is belangrijk om alert te blijven op al deze ontwikkelingen, ook op de 
ontwikkelingen op lokaal niveau. 
 
Discussiepunten 
Wat maakt Amsterdam tot een aantrekkelijke maar ook ingewikkelde stad? 
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Amsterdam onderscheidt zich o.a. door veel sociale woningbouw en door een grote 
diversiteit wat bevolkingssamenstelling betreft. Maar Amsterdam is aan het 
veryuppen en de mentaliteit van zelfverrijking en hufterig gedrag gaat overheersen. 
Het is de mentaliteit van de Zuidas. Er is ook sprake van steeds meer vervreemding. 
Dat wordt ook veroorzaakt door de flexibilisering van de werkgelegenheid. Men heeft 
geen jarenlange binding meer met het werk dat men doet. En de toenemende 
armoede komt ook tot uiting in de groeiende wachtlijsten voor de Voedselbank. 
Amsterdam wordt als stad binnen de Ringweg A10 steeds aantrekkelijker gemaakt 
voor jonge mensen met veel geld. Er komen bijvoorbeeld steeds meer vrije sector-
woningen. Dat heeft consequenties voor de sociale samenhang in de woonbuurten. 
 
Verschillende Wijkraadleden vullen dit verhaal over veryupping aan met voorbeelden 
uit de Marathonbuurt, Hoofddorppleinbuurt en het woonbotengebied achter het 
Olympisch Stadion. 
Ben Bles geeft als lid van de patiëntenraad Slotervaart-ziekenhuis een voorbeeld van 
vervreemding op dat terrein: patiënten krijgen geen inzicht meer in de kosten van 
hun behandeling. Op grond van de samenwerking tussen Slotervaartziekenhuis, Jan 
van Goyenkliniek en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) stuurt de Jan van Goyen-
kliniek zijn rekeningen door naar het OLVG omdat het OLVG meer vergoed krijgt van 
de zorgverzekeraar. 
Ben begeleidt ook Marokkaanse jongeren. Veel jongeren kampen met schulden 
vanwege hoge telefoonrekeningen als gevolg door het intensieve gebruik van 
mobieltjes. Deze jongeren hebben een coach nodig, die hen helpt om hier 
verstandiger mee om te gaan. We kijken met de ogen, waarmee we zijn opgegroeid, 
naar de problemen van deze tijd, maar onze ogen zijn daarvoor onvoldoende 
toegerust. Ben is blij dat hij in deze tijd niet jong is en ook geen opgroeiende 
kinderen heeft. Hij heeft de neiging zich als oudere af te sluiten voor de problemen 
van de jongeren in deze tijd. Men is het spoor kwijt en trekt zich terug. Maar ook voor 
yuppen is een goed betaalde baan en een dure auto niet meer zo belangrijk. 
Anderen merken op dat die yuppen daar dan pas achter komen nadat ze zo veel 
geld verdiend hebben en over een dure auto beschikken. 
Peter Janssen merkt op dat jongeren van nu blij zijn dat ze niet tot de ouderen 
behoren  en dat ouderen blij zijn dat ze in deze tijd niet tot de jongeren behoren, die 
een onzekere toekomst voor zich hebben. 
Han van der Linden-Schad wil terug naar de vraag wat wij kunnen doen met het oog 
op de geschetste ontwikkelingen en bezuinigingen. 
Rob Marijnissen stelt dat de mensen tegenwoordig niets meer van de politiek 
begrijpen en daarom ongeïnteresseerd raken, totdat ze zelf geconfronteerd worden 
met de gevolgen van het beleid van de politici en dit aan den lijve gaan ondervinden. 
Dan gaan ze in actie komen. Het lijkt hem belangrijk om mensen bij elkaar te halen 
rond een bepaald thema en bijvoorbeeld de flyer met de oproep voor de demonstra-
tie op 8 juni zoveel mogelijk te verspreiden. Een probleem hierbij is echter dat de 
mensen tegenwoordig niet meer zo georganiseerd zijn als in de jaren ’80. Men wordt 
geen lid meer van een vakbond, terwijl dat toen vanzelfsprekend was. 
Ben Bles geeft een opsomming van allerlei organisaties in onze wijk Zuid-West, 
waarin mensen zich verenigen, van ondernemersverenigingen tot Stadsdorp Zuid. Hij 
stelt voor dat het bestuur van de Wijkraad.al die groepen uitnodigt voor een 
bijeenkomst om deze problematiek te bespreken en om te kijken wat we daar 
gezamenlijk of ieder voor zich aan kunnen doen. Volgens Coen Tasman komt dit 
overeen met het idee van de groep Lokale Democratie van Eisse Kalk c.s. om in mei 
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of juni per wijk zoveel mogelijk (bewoners)groepen uit te nodigen voor een 
bijeenkomst ter bespreking van het “Manifest Lokale Democratie”. 
Ben Bles stelt voor dat op zo’n bijeenkomst elke groep zichzelf presenteert. Dan krijg 
je alle problemen op tafel. 
Rob Marijnissen adviseert om doel en inhoud van zo’n bijeenkomst op informele en 
luchtige wijze te presenteren. Want mensen hebben een hekel aan formele vergade-
ringen. Daarom zou op zo’n bijeenkomst ook niet naar formele besluitvorming ge-
streefd moeten worden, maar wel de gelegenheid moeten worden geboden aan de 
aanwezigen om samen iets te gaan ondernemen. 
 
Volgens Rob Marijnissen hebben we niet alleen te maken met een ernstige econo-
mische crisis, maar ook met een klimaatcrisis en dat maakt het voorlopig alleen maar 
erger. Maar zelfs in Griekenland zijn de mensen nog niet gebroken, want er wordt 
nog van alles georganiseerd. Zo worden in de ziekenhuizen patiënten, die als gevolg 
van de crisis geen geld meer hebben, gratis geholpen. Er staat ons in Europa nog 
heel wat ellende te wachten en dat zal ook in ons land en elders in de wereld effect 
hebben. De rijken willen de crisis niet betalen en dus worden de gevolgen hiervan 
afgewenteld op de armen en de meest kwetsbaren in de samenleving. We gaan 
weer terug naar het harde en ruige kapitalisme van voor de oorlog. 
Ben Bles stelt voor dat ieder Wijkraadlid voor de volgende Wijkraadvergadering 
aangeeft welke vier verworvenheden of boodschappen hij of zij zou willen doorgeven 
aan de volgende generatie. 
Coen Tasman merkt op dat in het Manifest Lokale Democratie als alternatief wordt 
voorgesteld om het principe van “bewoners betrekken bij het beleid van de politici” 
om te draaien in “politici betrekken bij initiatieven van bewoners”, met andere 
woorden: democratie van onderop in plaats van democratie van bovenaf. 
Frans Schouwenaar zou het werk van Stadsdorp Zuid willen uitbreiden naar de 
Marathonbuurt en zoekt iemand uit de Marathonbuurt, die het initiatief daartoe zou 
willen nemen. Zelf heeft hij daar helaas geen tijd voor.  
 
Pauze. 
 
Na de pauze heropent de voorzitter om 21.40 uur de vergadering. 
 

5. Concept-verslag Wijkraadvergadering 13 februari 2013 
“Zij van Zuid” moet zijn: “Zij-in-Zuid”. 
Fred van Kooy moet zijn: Fred van Kooij. 
Eisse Kalk is tevens voorzitter van de Stichting Agora Europa. Peter Janssen heeft 
het betoog van Eisse Kalk op video opgenomen. Coen Tasman oppert om beelden 
hiervan te gebruiken als illustraties bij het volgende jaarverslag van de Wijkraad. 
Coen Tasman vraagt wat we als Wijkraad doen met het ter vergadering verspreide 
Manifest Lokale Democratie en wat we aan moeten met het verzoek om € 1.000,- bij 
te dragen aan de organisatie en actie op basis van dit Manifest. 
Op voorstel van Ben Bles wordt besloten om als Wijkraad Zuidwest € 50,- bij te 
dragen aan de kosten voor de organisatie van bijeenkomsten en acties op basis van 
het Manifest Lokale Democratie, zijnde het bedrag dat we per Wijkraadvergadering 
als  zaalhuur van het Odensehuis betalen. 
Desgevraagd antwoordt Peter Janssen dat het bestuur van Wijkopbouworgaan 
Zuidwest (de Wijkraad) het initiatief zal nemen voor een bijeenkomst in mei of juni 
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voor Wijkraadleden en ook andere organisaties in de wijk Zuid-West, met als 
onderwerp: het Manifest Lokale Democratie. 
Na enige discussie wordt het voorstel van Co Jongkind overgenomen om hiervoor 
subsidie aan te vragen bij Stadsdeel Zuid. In dit verband merkt Frans Schouwenaar 
op dat niet meer alleen activiteiten in het kader van de W.M.O. (Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning) voor subsidie in aanmerking komen, maar dat het soort welzijns-
activiteiten dat in aanmerking komt voor subsidie verbreed is. Ook initiatieven op het 
gebied van bewonersparticipatie zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen. 
 

6. Postlijst 
Op een verkeerd geadresseerde en daarom teruggestuurde uitnodiging voor deze 
vergadering aan de heer L. Samson na, is er verder geen post binnengekomen. 
 

7. Rapportages 
Overlast evenementen Olympisch Stadion 
Coen Tasman deelt mee dat op 30 april met name door omwonenden van het 
Olympisch Stadion veel overlast is ondervonden van het Kingsdayfestival in het 
Olympisch Stadion en van overvolle boten met keihard dreunende house-muziek in 
het Zuider Amstelkanaal. Stadionpleinbewoonster Adri Scholte heeft bij Stadion-
directeur Hans Lubberding een schriftelijke klacht ingediend over wildplassers en –
poepers in portieken, plantenbakken en geveltuinen en over de klereherrie. Ook 
bewoonster Hilke Krohn heeft de politie gebeld om te klagen over de geluidsoverlast. 
Hans Lubberding heeft de klacht van Adri Scholte doorgespeeld naar Chris van Meer 
van de Kingsday-organisatie. Adri Scholte heeft hierover ook gesproken met de heer 
Kuilboer, die verantwoordelijk is voor de handhaving van geluidsnormen en derge-
lijke, onder andere voor het Museumplein en de RAI. Er komt nog en evaluatie van 
het Kingsdayfestival en Adri heeft hem gevraagd om bewoners door middel van 
vertegenwoordiging voortaan vooraf te betrekken bij het opstellen van de randvoor-
waarden voor het verlenen van vergunningen voor evenementen. De heer Kuilboer 
had daarmee positieve ervaringen, zei hij. Adri stelde op grond daarvan voor dat de 
Wijkraad bij mevrouw J. Hagedoorn van Stadsdeel Zuid, afdeling Evenementen-
vergunnignen schriftelijk een verzoek indient om voortaan betrokken te worden bij het 
opstellen van randvoorwaarden voor vergunningen. 
Volgens Co Jongkind was in overleg met het Stadsdeel het parkeren in de omgeving 
van het IJsbaanpad/Jachthavenweg op Koningsdag goed geregeld. Maar bij de 
uitvoering van wat afgesproken was, ging het echter goed mis. 
Besluit:  Coen Tasman maakt een concept-brief, ter ondertekening door de voorzitter 
van de Wijkraad, en stuurt deze naar Co Jongkind voor eventuele aanvullingen over 
de parkeermaatregelen. 
 
Vaststelling stemgerechtigde leden 
Volgens de statuten behoort de Wijkraad ieder jaar tijdens zijn eerste vergadering 
vast te stellen wie de stemgerechtigde leden zijn. Uit tijdgebrek wordt dit agendapunt 
doorgeschoven naar de volgende vergadering op woensdag 17 juli. 
 

8. Rondvraag 
Frans Schouwenaar deelt mee dat het inloophuis Welkom een stichting is geworden 
en voortaan “Stichting Welkom in de Stadionbuurt” heet.  
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Co Jongkind deelt mee dat zijn Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden 
vrijdag 17 mei een gesprek heeft met de Ombudsman over de parkeerproblemen in 
zijn buurt (IJsbaanpad/Jachthavenweg).  
Ook merkt hij op dat via een uitspraak van de Hoge Raad is vastgesteld dat de 
hondenbelasting ten onrechte wordt opgelegd aan hondenbezitters omdat de 
opbrengst daarvan niet gebruikt wordt voor een bepaald doel, maar wordt toege-
voegd aan de algemene middelen. Op grond van deze uitspraak hebben enkele 
gemeenten de hondenbelasting afgeschaft. 
Tenslotte meldt Co Jongkind dat er een periode van zes weken is ingegaan voor het 
indienen van bezwaren tegen geluidsoverlast van Schiphol. In plaats van de 
vroegere klachtenlijn Schiphol kun je hiervoor tegenwoordig BAS bellen. 
Hans Brandenburg deelt mee dat alle afhaalpunten voor De Echo/Amsterdams 
Stadsblad zijn opgeheven. Als reden hiervoor werd aangegeven dat het dekkings-
percentage voor de bezorging huis-aan-huis nu 93% bedraagt. Dat betekent dat nog 
altijd 7% van de huishoudens verstoken blijf van De Echo/Amsterdams Stadsblad. 
Peter Janssen zal zijn zoon als bezorger van dit blad hierop aanspreken. 
Ben Bles memoreert met zorg dat in Amsterdam na Mexico-City de hoogste 
concentratie fijnstgf wordt gemeten. Else Kerkhoven merkt op dat Milieudefensie erg 
actief is op dit gebied en ook zelf metingen verricht. 
 
Om 22.25 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt met name de gastspreker 
van vanavond voor zijn bijdrage. 
 
Volgende vergadering: woensdag 17 juli.  


