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Notulen van de wijkraadsvergadering d.d. 3 december 2014. 
Aanwezig: Peter Janssen (voorzitter), Leo  Wernaert (penningmeester), Jan Kees van Dijk,  
Fred van Kooij, Hans Brandenburg, Peter Reijers, Yvonne Reyers, Frits ten Winkel, Co 
Jongkind,  Karin Buys, Frans Schouwenaar, Elly Vlasveld. 
Maaike Brouwer: gast. 
 
Afwezig met bericht /bekende reden: Guus Gase (secretaris), Els Kerkhoven, Hr. Samson, 
Henderfina Sopacua, Coen Tasman, Jan Siegenbeek van Heukelom.  
 
Mededelingen. 

- De vergaderlocatie van de Wijkraad zal Welkom zijn in 2015. Tenzij ander bericht 
volgt.  

- Ruud van Es fungeert als coördinator van Welkom tot nadere mededeling. Hij is te 
bereiken op ruudvanes@gmail.com .    

- De dame van de Voedselbank is niet gearriveerd. Het bestuur kan haar niet bereiken. 
- Met de gasten van de vorige vergadering is geen contact meer geweest.   

 
Praktische zaken. 

- Vergaderingen in 2015: Zie lijstje op bladzijde 2. 
- De controle van de financiën van de Stichting WOOZW heeft plaatsgevonden door 

Coen Tasman en Jan Siegenbeek van Heukelom. Aan de penningmeester is décharge 
verleend. 
Er is 18.000 euro + in kas. Er wordt een document opgesteld door JSvH. 

- De ingezamelde deegwaren voor de voedselbank zullen worden overgedragen aan de 
Voedselbank Zuid of bij een radio uitzending worden aangeboden die voor hetzelfde 
doel inzamelt binnenkort. 

- Het bestuur zal een spreker voor de volgende vergadering vragen. Co Jongkind meent 
dat de grote onderwerpen zoals zorg, welzijn, wonen en vervoer belangrijker zijn dan 
de Voedselbank zodat de directeur van de Voedselbank Zuid in een later stadium zal 
worden uitgenodigd.  
 

Notulen vergadering d.d. 22 oktober 2014. 
Goedgekeurd. 
 
Bestuur wijkraad 2015. 

 De voorzitter hoort in de eerste vergadering van het nieuwe jaar gekozen te worden. 
Tot nu toe heeft niemand zich kandidaat gesteld.  

 Peter Janssen kan zich per 1 januari 2015 uitschrijven als voorzitter bij de Kamer van 
Koophandel. De overige bestuursleden zijn beschikbaar voor een nieuwe periode van 
een jaar. 

 Men denkt na in het bestuur over een oplossing. Voor een tussenperiode zal 
eventueel bij toerbeurt een voorzitter gekozen kunnen worden. 

 Contact met bestuur Stadsdeel: naar aanleiding van meerdere onderwerpen en 
andere zaken menen enkele leden van de wijkraad dat er een lijst van onderwerpen 
zou moeten worden opgesteld,  die aan wijkwethouder Sebastiaan Capel zou kunnen 
worden voorgelegd.  Eventueel zou men het spreekuur kunnen bezoeken of de 
notulen toesturen. 
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Rapportages. 
Spijtellaantje: Karin Buys meldt dat ondanks de rechterlijke uitspraak nu toch 

begonnen is door Ymere met een onderzoek naar de fundering.  Ymere zou 3 villa-

achtige gebouwen op de plek willen neerzetten. Er zijn ook veel bomen gekapt. 

- Stadionplein: Het besluit met betrekking tot het Sporthotel is genomen. Het zal 50 
meter hoog worden. Het ANWB gebouw is al neergehaald. De ingediende zienswijzen 
zijn onbeantwoord gebleven. 

- Op 11 december wordt de Huurdersbelang Zuid opgericht. Daniël Sajet wordt 
waarschijnlijk voorzitter, meldt Hans Brandenburg, terwijl Frans Schouwenaar weet 
dat men daar veel aandacht voor energiezaken zal hebben. 

- Op 9 december een bijeenkomst met wethouder Arjan Vliegenthart. 
- Jan Kees vertelt dat in het voorjaar nieuwe bomen worden teruggeplant.   
- Frits ten Winkel meldt dat De Coenen haar activiteiten zal moeten verplaatsen naar 

de Brahmshof en wellicht deels naar Huize Lydia.  De eettafel is nog onduidelijk. 
Voorlopig kan men 3 dagen eten in de Coenen. Veel ouderen blijven thuis en dit kan 
tot eenzaamheid leiden. 
 Adinda de Baat is de coördinator van de activiteiten.   
Stadsdorp Zuid zal zich met dit onderwerp gaan bezighouden. Van contacten met de 
schrijvende media wordt nog even afgezien. 
 

Rondvraag. 
- Co jongkind wijst op het ‘Meerjarenbeleidsplan sociaal domein’ van de Gemeente 

Amsterdam. Tot 31 december kan iedereen zijn mening geven op 
inspraaksociaalbeleid@amsterdam.nl. Co zendt het document rond.  

- Bezorging van de Echo loopt enigszins redelijk. 
 

De vergadering in het Odensehuis wordt gesloten om 22.30 uur  
                                                                                                                                                                       

 

Vergaderlijstje 2015 

maandag   9  februari 

maandag  30 maart 

maandag  25 mei 

maandag  31 augustus 

maandag  19 oktober 

maandag  14 december 

 
22 -12-2015 E.V.  CONCEPT.  
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