Notulen van de wijkraadsvergadering d.d. 10 september 2014.
Aanwezig: Peter Janssen (voorzitter), Guus Gase (secretaris), Leo Wernaert
(penningmeester), Jan Kees van Dijk, Coen Tasman, Jan van Siegenbeek van Heukelom,
Fred van Kooij, Hans Brandenburg, Frans Schouwenaar, Peter Reijers, Henderfina Sopacua,
Frits ten Winkel, Elly Vlasveld.
Afwezig met bericht /bekende reden: Els Kerkhoven, Hr. Samson, Co Jongkind.
In memoriam Han van der Linden – Schadd.
Tijdens de zomervakantie is Han overleden. Zij was sinds mensenheugenis lid van de
Wijkraad Zuid West, maar ook van de Wijkraad Vondelpark Concertgebouwbuurt. Zeer
geïnteresseerd in de lokale democratie, zoals Coen Tasman haar schetst. Zij kwam op voor
een mensgerichte samenleving in de wijken en voelde weinig voor het marktdenken dat de
boventoon ging voeren in de afgelopen jaren, hetgeen met name tot uiting kwam in haar
bijdrage in de werkgroep Stadionplein.
Verkeer en vervoer genoot haar belangstelling, waarbij zij onder meer wees op de zeer
geringe snelheidswinst in relatie tot de grote nadelen die het opheffen van tramhaltes met
zich meebracht.
Als voormalig bestuursambtenaar in Nederlands Indië was An zeer betrokken bij de
verandering van het Van Heutzmonument in het monument Nederlands Indië. In de nieuwe
vormgeving kwam de nadruk te liggen op de gehele koloniale periode in Indonesië. An heeft
er mede voor gezorgd dat er een publicatie is verschenen over de historische achtergrond
van het monument.
Frits ten Winkel heeft An de laatste jaren vergezeld naar vele bijeenkomsten. De wijkraad
wenst hem dan ook in het bijzonder sterkte toe na haar overlijden.
Er wordt een minuut stilte in acht genomen.
Praktische zaken.
 Voor de kascontrole wordt een afspraak gemaakt met de penningmeester. Coen
Tasman en Jan van Siegenbeek zullen de kascontrolecommissie vormen voor de jaren
2012 en 2013.
 De voorzitter heeft een overzicht van de stemgerechtigdheid van de leden gemaakt.
Het zal binnenkort per e-mail worden toegezonden aan de leden.
 De voorzitter blijkt tijdens zijn vakanties niet bereikbaar te zijn.
 Tot en met de laatste vergadering van 2014 zal het Odensehuis de vergaderlocatie
blijven.
 De bezorging van de Echo laat te wensen over. Gebleken is dat opbellen tot
verbetering leidt.
 Er is een nieuwe wijkmanager voor ZuidWest, Ahmed Tahan.
 Afscheid Frans Schouwenaar als coördinator van Welkom 25/ 9 van 16-18 uur.
Notulen vergadering d.d. 25 juni 2014.
Goedgekeurd.
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De toekomst van de wijkraad Zuid West.
Guus Gase heeft een notitie toegezonden, kortweg inhoudende: Als het zo doorgaat blijft er
niets van over van deze wijkraad en dan is het moeilijk nog een vuist te maken tegen de
lokale overheid.
De discussie levert de volgende voorstellen op.
A) het bestuur en enkele leden zouden meer aanwezig kunnen zijn indien de vergaderdag
gewijzigd zou worden. Maandag verdient de voorkeur, hetgeen in het Odense huis
onmogelijk is. Frans Schouwenaar neemt aan dat Welkom een oplossing kan bieden.
Besluit: vergaderingen worden met ingang van januari 2015 gehouden in het nieuwe
Welkom aan het Stadionplein 65, waarschijnlijk op maandagavond.
B) er zal moeite gedaan moeten worden om meer partijen bij de wijkraad te betrekken.
Bijvoorbeeld een nieuw op te richten huurdersvereniging in Zuid, zou een
vertegenwoordiger in de wijkraad ZW moeten hebben.
Besluit: meer contacten leggen met verwante partijen.
C) De zichtbaarheid vergroten van de Wijkraad ZW door op markten in de wijk een kraampje
te hebben, waar wisselende leden informatie geven en flyeren. Een telefoonnummer en
e-mailinfo zou vermeld dienen te worden.
Besluit: het is een goed idee. Dan is er ook materiaal nodig om te tonen wat de WKZW doet.
De suggestie wordt gedaan een jaarverslagje te maken met bijdagen van alle werkgroepen,
waaruit blijkt dat de wijkraad van betekenis is. Dat kan dan worden aangeboden aan
belangstellenden.
Guus meent dat de wijkraden ook wel weer toekomst zouden kunnen hebben in de nieuwe
bestuursstructuur van Amsterdam.
Rapportages.
Welkom;
Frans Schouwenaar vertrekt als coördinator van Welkom, maar blijft lid van de wijkraad ZW.
Er worden gesprekken gevoerd met geïnteresseerden in de functie.
Stadionplein;
Coen meldt de vondst van resten van het Harry Elte stadion onder het Olympisch stadion.
Wat gaat hiermee gaat gebeuren is nog niet bekend.
Tezamen met het verwijderen van asbest loopt de bouw vertraging op. Aan de zuidkant kan
weer geparkeerd worden zolang het onduidelijk is wat er gaat gebeuren. Nog niet alle
vergunningen voor Zuid zijn rond.
Vermindering voorzieningen ouderen; de mogelijkheden in De Coenen gaan verdwijnen en
die in de Brahmshof grotendeels per 1 januari 2015. Mogelijk is er een investeerder die de
activiteiten zou kunnen voortzetten. Men zal de politiek bevragen.
Het beleid tot 2016 is gereed bij de gemeente , maar leidt tot minder inspraak van de
bewoners. Stadsdorp Zuid zal contact opnemen met de bestuurscommissie Zuid.
Rondvraag.
Geen.
De vergadering in het Odensehuis wordt om 22.10 gesloten.
E.V. 23 september 2014
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