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Verslag Wijkraad, 18 mei 2015. 

Locatie: Huiskamer van de Wijk Welkom,  Stadionplein  65. Verslag, Guus en Co. 

Aanwezig:  Guus Gase, Leo Wernaert,  Karin Buis, Pim Wijers , Yvonne en Peter Reijers, Henderfina 

Sopacua,  Coen Tasman,  Hans Brandenburg, Frits ten Winkel , Frans Schouwenaar,  Fred van Kooy, 

Ben Bles, Egbert Rozenboom, Fred Schoen en Co Jongkind, 

Afgemeld : E Kerkhoven, Jan Kees van Dijk, Jan  van Siegenbeek van Heukelom 

Gast spreker : Dhr.  H. van Wissen ; voorzitter Wijkraad Buitenveldert.   

Agenda punt  1. Opening en mededelingen. 

Leo opent als interim- voorzitter de vergadering  en heet iedereen welkom. Speciaal onze gastspreker 

dhr. Van Wissen. Tevens vraagt Leo aan de leden om zich vooral te houden aan de vergaderdiscipline 

en zal niet schromen om zijn hamer te gebruiken.  

Guus heeft de geluidsinstallatie  in het Odensehuis opgehaald maar deze is helaas nog niet compleet. 

Verontschuldigt  zich voor dit ongemak. Hij meldt dat er problemen zijn tussen de Ondernemingsraad 

van het Stadsdeel  Zuid en het Stadsdeelbestuur. De OR is naar de rechter gestapt. In november 

worden er nieuwe OR verkiezingen gehouden. 

Agenda punt  2. Voorstel rondje. 

Dhr. Van Wissen is o.a. 5 jaar voorzitter van de Wijkraad Buitenveldert waaronder ook het  beheer 

van MFC  ( Multi Functioneel Centrum tevens  Huis van de Wijk)  in Buitenveldert valt. 

Frans was jaren de trekker van de Huiskamer van de Wijk Welkom en is nog steeds betrokken buurt 

bewoner.  

Echtpaar Reijers  zijn betrokken buurtbewoners en onder persoonlijke titel in de Wijkraad aanwezig. 

Henderfina is betrokken buurt bewoonster en ook bij de Huurders-verenging betrokken maar hoort 

er te weinig van. 

Coen is vanaf 1978 actief voor o.a. de Buurtgroep (nieuwbouw ) Stadionplein e.o.. 

Guus is vertegenwoordiger van de plaatselijke politieke partij Z. P.B. en 1e secretaris en waarnemend 

voorzitter van de Wijkraad Z.W. en doet nogmaals een verzoek aan de leden voor nieuwe voorzitter 

Wijkraad. 

Leo is al jaren lid van de Buurtgroep Stadionplein en ook al jaren de penningmeester van de Wijkraad 

Z.W. 

Karin is jaren geleden  gestart met Werkgroep voor behoud  4 huisjes in het Spijtellaantje.  

Fred en Egbert zijn mede-oprichter van de stichting Een Open Stadionplein (EOS). 

Fred van Kooy is al vele jaren lid van de  Werkgroep voor behoud en terugkeer van het  

Boomschorshuisje in Zuid. Helaas ligt gedeelte (gevel)  van het Boomschorshuisje op de Stadsdeel- 

werf aan de  Generaal Vetterstraat er  troosteloos bij.  

Frits was jarenlang lid van de Werkgroep Verkeer die helaas is opgeheven en is nu lid als betrokken 

buurt bewoner. 

Ben is o.a. ook  al jaren aan het vechten voor behoud huisjes Spijtellaantje. Hij heeft ook een  idee bij 

Bouwinvest opgebracht om in het ex-Citroen noordgebouw een  overdekte Franse markt te creëren. 
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Hans is lid van de Huurdersvereniging Zuid en de Bewonerscommissie “Olympia” en meldt dat Ymere 

voor de toekomst gaat. 

Pim is nieuw lid en wil graag iets via website gaan doen voor de Wijkraad. 

Co is betrokken buurtbewoner en 2e secretaris  (a.i.)  van  de Wijkraad 

Agendapunt 3. Vaststelling agenda.  

Leo  vraagt of agenda in orde is.  Iedereen stemt in. 

Agendapunt 4.  Gastspreker Dhr. H. van Wissen. Hij geeft uitleg over hoe de wijkraad Buitenveldert 

werkt. 

Dhr. van Wissen, die deel uitmaakt van het WOCB (Wijk Ontmoetingscentrum Buitenveldert) -

bestuur dat uit 5 leden bestaat : voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene leden, vertelt 

enthousiast over de activiteiten van het centrum. Bovengenoemd centrum beschikt daarbij over nog 

75 vrijwilligers, die zich voor een groot deel bezighouden met ondersteuning  van de diverse 

activiteiten in MFC en geeft 10 keer per jaar een krant uit. Ook heeft men de beschikking over een 

jazz-café.  Puur Zuid is er actief en er is een grote ruimte waar eens in de twee a vier jaar 

verkiezingsbijeenkomsten worden gehouden, een horeca groep actief is (buren lunches / 

kookworkshops) en er kan  gegymnastiekt wordt.  

Een aantal dagen in de maand is er een repair café waar men langs kan komen met b.v. kapotte 

stofzuiger, radio etc. Een Cultuurcommissie houd zich bezig met programma-invulling voor het 

aanwezige theater.  Een andere werkgroep houdt zich breed bezig met de Ruimtelijke Ordening in 

Buitenveldert. Tevens  is er een werkgroep  die zich buigt over de erfpacht om de  ontwikkelingen 

van de Gemeente  op dit gebied te volgen en een werkgroep die in samenwerking met een 

werkgroep in Amstelveen  zich bezighoudt met geluidsoverlast door vliegverkeer van en naar 

Schiphol. ( Zeer frequent  worden bewoners  uit hun bed getrild door landende en stijgende 

vliegtuigen via Buitenveldertsebaan.) 

 Ook  worden er danslessen,  karatelessen en computeronderricht gegeven. Een programmeur 

coördineert een en ander. Dit alles is in 50 jaar opgebouwd. Onder het vorige Stadsdeel  bestuur 

werden parttime werkers ontslagen als gevolg van draconische bezuinigen in 2011. Werkgroep 

Verkeer houd zich bezig met verkeersproblemen en er is een werkgroep die de Zuid As volgt. 

Bestuur Wijkraad Buitenveldert bestond 5 jaar geleden nog uit vele gewaardeerde oudere 

deelnemers. Inmiddels zit de gemiddelde leeftijd op  55 jaar met 2 vaste medewerkers. Tijdens de 

Gemeentelijke  bezuinigingsronde  is men naar de rechter gegaan omdat het Stadsdeel  meer invloed  

wilde. Men was voor samenwerking maar wilde daarbij wel de zelfstandigheid  behouden.  

Het Stadsdeel wil geen politiek karakter in de huizen van de wijk wiens activiteiten gericht zouden 

moeten zijn op eenzaamheidsbestrijding in het kader van de  WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning). Ze hebben dit geprobeerd met Dynamo. Dat was geen succes. 

Ben Bles: er zijn op dit moment 22 Stadsdorpen in Amsterdam, hij beschouwt de overheid als een 

vijand, als een instituut dat zich opstelt tegen de burgers in plaats van met hen samen te werken. 
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Dhr. Van Wissen die in een middenstandsmilieu is opgegroeid stelt zich constructief op. Hij vindt dat 

je ambtenaren en bestuur beter te vriend kunt houden en kiest daarom niet voor  het conflict-model. 

De  Overheid moet wel blijven faciliteren. (zie bv. de Rivierenbuurt, deze had problemen en is 

inmiddels gesaneerd.) 

Fred v K: Hulde voor de heer van Wissen  en wie hij vertegenwoordigt.  De ambtenaren zitten helaas 

veel  te ver van de mensen af en de afstand lijkt groter te worden.  Stukken van bv. bouwaanvragen 

zijn maar moeilijk te vinden.  

Dhr. Van Wissen zegt dat hij er voor de buurt zit en beweegt wel mee maar blijft eigen baas. “Je 

moet de dingen doen die goed zijn voor de buurt en  we zijn daarbij ook wel eens een jaar bezig 

geweest om te  kijken wat er gebeurt.” 

Ben merkt op de hij niet tegen de overheid is, maar dat de overheid tegen de burgers is. 

Frans: Het is jullie als Wijkraad Buitenveldert goed gelukt om te overleven. 

Dhr. van Wissen : Probeer je coöperatief op te stellen en praat fatsoenlijk met de overheid en 

probeer hun taal te gebruiken. Zorg voor goede communicatie en zoek mensen die er tijd in willen 

steken. Helaas is het inderdaad zo dat Stopera met veel zaken ver van de mensen zit  maar je moet 

met ze blijven praten. 

Guus is van mening dat de ambtenaren  zich dienstbaar moeten opstellen maar dat onze democratie  

zoek is en wij tegen de muur staan. 

Volgens dhr. van Wissen gaat het  er vooral om wat je wil bereiken. 

Fred Schoen : Compromissen sluiten kan altijd maar er is veel onduidelijkheid ontstaan. 

Dhr. van Wissen : Wij bezoeken de spreekuren van het  Stadsdeel altijd en in de Stopera wordt er 

toch vaak beter naar je geluisterd  

Frans: Jullie zijn er in Buitenveldert in geslaagd invloed uit te oefenen op de politiek en het bestuur. 

Dit is een mooi model maar ons Huis van de Wijk/SOOZ houdt zich sinds de scheiding met de 

Wijkraad Zuid West niet meer bezig met bv. het nieuwbouwplan  in de Havenstraat. Actievoerders 

kunnen nu nergens meer terecht en Huis van de Wijk is een soort doorgeefluik geworden.  Hij merkt 

op dat de burgers in onze buurt betrekken ons probleem is. 

Leo vraagt wat het algemene advies is van Dhr. van Wissen. 

Dhr.  van Wissen : “Je moet je afvragen waar jullie voor staan” en  denkt dat een eigen beleid op 

papier zetten en een plan maken helpt, maar de overheid is wel bang voor oppositie. 

Guus : Wat als de overheid de burgers niet serieus neemt ? 

Dhr. van Wissen : Wij hebben 17 mensen in de Wijkraad Buitenveldert en iedere werkgroep trekt zijn 

eigen plan. Haast iedereen is lid van een werkgroep en een beleid in de Wijkraad is van belang. Ook 

staan wij regelmatig in  bv. de Echo en moeten het met z’n allen doen. Zorg dat je jezelf goed 

presenteert, je kan niet zonder internet. De wijkkrant is een uitgave van het WOCB.  

Wij zijn nu als Wijkraad Buitenveldert een toekomstplan aan het maken. 
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Leo bedankt  dhr. Van Wissen voor zijn verhelderende verhaal  en tips namens  alle aanwezigen van 

de Wijkraad Zuid West en overhandigt een presentje. 

Agendapunt  5.  Pauze. 

Agendapunt  6.  Behandeling  concept verslag  Wijkraadvergadering  30 maart  2015. 

Frans vraagt om de tekst t.a.v. zijn pensioen aan te passen.  Verder is  het  verslag akkoord bevonden. 

Agendapunt  7 . Ingekomen post en de  actiepunten lijst 2015 en voorstel thema voor volgende 

vergadering opgebracht door de leden. 

Frederike Sips van redactie Wijkkrant zal geraadpleegd worden over ruimte voor bijdragen van onze 

Wijkraad. Guus en Frans zullen hierover in de volgende vergadering verslag uitbrengen.  

Als thema voor de volgende vergadering staat PR/communicatie (web) op de agenda. 

Als alternatief thema staat Voorzitter Bestuurscommissie Zuid  Dhr. S Capel voor de volgende 

vergadering genoteerd. 

Agendapunt  8 en 9.  Rapportage van de werkgroepen en rondvraag. 

Buurtgroep  Stadionplein. 

Fred Schoen meldt dat hij en collega Marinus Oostenbrink reeds jarenlang de Buurtgroep 

Stadionplein e.o. van advies hebben gediend. Zo is Fred bij de Raad van State geweest om te 

procederen tegen de Stadionpleinplannen van het Stadsdeel  Zuid. Hij heeft een discussie gevoerd 

met Ton Schaap, een stadsarchitect, en ook een gesprek gehad met mensen van Bouwinvest die de 

nieuwbouwplannen op Stadionplein uitvoeren. Volgens Fred zal er gesneden worden in het  te 

realiseren woningbouwprogramma. 

Fred  S. meldt ook dat de stichting Een Open Stadionplein (EOS) definitief  is opgericht en Egbert 

Rozenboom,  Bas van Vliet, Marinus Oostenbrink en hijzelf in het bestuur van de stichting zitten. “Wij 

denken nog steeds aan een leeg en open plein. Wij hebben continue overleg en denken nog steeds 

aan de toezegging in 2004 gedaan dat het Stadionplein niet bebouwd zou worden. Voormalig P v/d A 

portefeuillehouder heeft het plan er toch met de meeste spoed door weten te drukken. Wij blijven 

voor een beter plan voor het plein”. Het Zuidblok lijkt vertraging op te lopen omdat er op 29 mei  nog 

een hoorzitting zal plaats vinden. ( noot: de heimachine stond  al op 24 mei klaar om te gaan heien.)  

Fred noemt  bv. het plein in Bordeaux als prachtig voorbeeld van hoe het e.v.t. wel  kan.” Je moet het 

Stadionplein in een bijzondere context zien mede doordat  het een onderdeel is van het beroemde  

plan Berlage. Wel heeft er enige discussie plaats gevonden maar alles bij elkaar is er veel te weinig 

bereikt. Marc den Hartog (oud-deelraadslid PvdA) heeft ons wel altijd gesteund.” 

Fred is van mening dat de bouw onmiddellijk gestopt zou moeten worden en hij denkt erover alsnog 

naar de directeur van Bouwinvest te stappen om e.v.t.  verandering te bespreken. 

Guus : wat gebeurd er met de vragen van bewoners en worden deze serieus genomen want geld is 

het noodzakelijke kwaad en het  is gemeenschapsgeld. 

Henderfina vraagt hoe de bouw  tegengehouden kan worden. 



 

5 
 

Fred denkt aan een bezwaarbrief  die er aangetekend  uitgaat. 

Henderfina verlaat om 21.30 de vergadering.  

Rondvraag. 

Ben meldt dat per 1 augustus a.s. de vier huisjes  aan het Spijtellaantje worden ontruimd  i.v.m. 

aanstaande sloop. Dit in overleg en toestemming met huidige bewoners. 

Volgens Karin is de gemeente geen eigenaar van de huisjes, en zijn krakers al vertrokken. 

De kavels zouden al verkocht zijn, maar er loopt ook een bericht dat oude bewoners die een 

wisselwoning krijgen terug kunnen komen in de nieuwbouwhuisjes. 

Guus vraagt hoe het staat met de uitspraak van de rechter. 

Ben:  bewoners hebben akkoord gegeven dus kan men gaan slopen. 

Karin heeft geen vertrouwen in de hele gang van zaken rondom het Spijtellaantje. 

Guus vraagt aan  Ben om toch weer regelmatig vergaderingen te bezoeken. Ben meldt dan zijn 

gezondheid dat niet altijd toelaat.  Guus denkt aan meer Wijkraadsvergaderingen per jaar i.v.m . vele 

buurtzaken die gaan komen. 

Guus meldt ook dat de voorzitter van de nieuwe huurdersvereniging Zuid is afgetreden. 

Pim wil graag iets op Facebook zetten , maar heeft aanvullende informatie nodig en kan e.v.t  een 

nieuwe website voor de Wijkraad maken. Frans vindt dat Peter de codes moet overdragen. Leo  gaat  

voor Pim aan Peter Janssen vragen of hij wachtwoord/codes levert voor de web site. Leo geeft aan 

dat er Budget voor Pim is. Ook de domeinnaam moeten  we nakijken. 

Fred. S. denkt aan een stuk over Stadionplein in de Echo. 

Frans meldt dat  de bestuurscommissie Zuid een beleidsplan voor 2016 heeft gemaakt en dat dit plan 

een stapje naar meer  betrokkenheid  voor  bewoners is. Volgens Fred v K. gaat dit ook op stedelijk 

niveau plaatsvinden. Frans :  In buurtschap de Pijp is een groep bewoners die nadrukkelijk mee wil 

doen. Frans meldt ook dat Cordaan een bijeenkomst over de zorg organiseert  in het nieuwe 

restaurant Baut Zuid in het oude Z-Citroen gebouw en dat de Huizen van de Wijk geld tekort hebben 

en dit tekort zal worden opgevangen door  bv. het vinden van donateurs. 

Coen vraagt zich af of dit geen functie is voor de Wijkraad Zuid West. Leden vinden dit een goed idee. 

Tevens meldt Coen dat er een kunstbeurs in het N-Citroen gebouw komt en dat er op 9 juni a.s.  

Stadionpleinoverleg komt. 29 mei is de hoorzitting over het Stadionplein. 

Guus meldt dat er z.g. keukentafelgesprekken plaats vinden. Frans brengt naar voren dat de stad in 

22 gebiedsdelen zal worden opgedeeld. (Ben B. melde ook al de 22 stadsdorpen) Ben is blij als de 

stadsdelen worden opgeheven omdat de Centrale Stad nu veel zaken niet meer in de hand heeft. 

 (noot:  Co heeft dit beleidsplan aan de leden via internet verstuurd (ook op internet via Amsterdam 

Zuid te vinden.) 
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Fred van K. bied zijn excuses aan voor niet afmelden van de vorig vergadering. Ook heeft hij 

vernomen dat plannen voor het boomschorshuisje in de diepvries zijn gezet. 

Co vraagt nogmaals aan de leden naar stukjes voor het jaarverslag 2014 en Frans wil graag het 

voorwoord schrijven.  Co steunt idee van Franse markt van Ben. 

Hans meldt dat er veel klachten zijn over het huurdersbeleid van Olympus 

Frits meldt terecht dat het een onrustige vergadering was en vraagt of dat de volgende keer wat 

beter kan verlopen. (Leo heeft diverse malen de aanwezigen tot rust en orde moeten oproepen) 

Agendapunt  10.  De volgende vergadering en sluiting. 

Leo bedankt om 22.20 uur iedereen voor haar of zijn inbreng.  De volgende vergadering zal  door 

Frans  worden voorgezeten  en  zal  op maandag  31 augustus   in de Huiskamer van de Wijk  Welkom 

Stadionplein 65 worden  gehouden.  Dhr. .S Capel : voorzitter van de bestuurscommissie Zuid,  zal 

worden uitgenodigd. 

 Leo wenst iedereen wel  thuis. 

 

Wijkraad Zuid West : Al 55 jaar voor  en door de buurt. 


