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Concept-verslag van de vergadering van de Wijkraad Zuid-West op 
18 september 2013 in het Odensehuis  

 
 

Aanwezig: Peter Janssen (voorzitter) : Guus Gase (secretaris) ), Leo Wernaert 

(penningmeester), JanKees van Dijk (Bomenridders), Coen Tasman (Buurtgroep  

Stadionplein en Omgeving, verslag, Hans Brandenburg (Bewonerscomité Olympia), 

 Fred van Kooij (Stichting Boomschorshuisje), Frans Schouwenaar (Stichting Welkom 

in de Stadionbuurt),Peter Reijers, p.t., Elly Vlasveld 

 .  

Gastspreker:  Marianne de Lange, Fietsersbond 

 

1. Opening en berichten van verhindering  

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een verzoek om een minuut 

stilte ter nagedachtenis van Matthijs v/d Berg en  Ietje Coenen. vermeldt vervolgens 

degenen die zich hebben afgemeld: Ben Bles,(Spijtellaantje,etc.), Co 

Jongkind,(ABS),Henderfina Sopacua, Jan Siegenbeek van Heukelom 

(Dodenherdenking 4 mei), Han van der Schadd,( Monument Nederland-Indië), Frits 

ten Winkel (voorheen Werkgroep Verkeer),Hr. Samson, Else Kerkhoven,(Voorheen 

Amikino, nu Wij van Zuid) Karin Buys (Spijtellaantje).  

 

  

2. Voorstelrondje  

Alle stemgerechtigde leden van de Wijkraad behoren te zijn voorzien van een 

naambordje ten behoeve van de gastspreker.  

  

3. Vaststelling agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

  

4. Thema: Fietsersbond: De gastspreekster Marjan de Lange die een gloedvol 

betoog houdt over tal van zaken die met fietsen te maken hebben. Af en toe 

onderbroken door vragen die aan haar worden gesteld 

 

5. Pauze 

6. Conceptverslag Wijkraadsvergadering van 15 mei 2013.  

7. Ingekomen stukken: Geen Post,  

8. Rapportages van werkgroepen: Coen Tasman meldt dat ons stadsdeel als 

enige in Nederland nog gebruik maakt van het uiterst giftige bestrijdingsmiddel 

‘Round-Up’ ‘In 2014 zal er een landelijk verbod van kracht worden op dit 

middel. Hierop vooruitlopend kan de  Portefeuillehouder Joep Blaas van 

Stadsdeel Zuid dit middel nog een maal toepassen. Dit, ondanks felle 

protesten van bewoners.                                                                              

Coen meldt vervolgens dat er een bijeenkomst was van de werkgroep 

Stadionplein op 2 juli j.l. De werkgroep heeft een kamer toegewezen 

gekregen. 
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9. Tijdens de rondvraag kwam het Burgerinitiatief ter sprake. Welke koers 

moeten wij varen? Als Wijkraad willen wij een bijeenkomst houden inz. lokale 

Democratie. Ook werd gevraagd of de aan dat Burgerinitiatief toegezegde  

€ 50,- reeds betaald is? 

10. Om 10.15u. sluit de voorzitter de vergadering, de datum van de volgende 

vergadering wordt vastgesteld op 30 oktober 2013.  

 


