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Verslag Wijkraadsvergadering   

 31 augustus 2015. 

Locatie: Huiskamer van de Wijk Welkom,  Stadionplein  65                               (Verslag ; Guus Gase) 

Aanwezig:  Guus Gase, Leo Wernaert, Yvonne en Peter Reijers, Coen Tasman,  Hans Brandenburg, 

Frits ten Winkel , Frans Schouwenaar, Fred van Kooij, Jan-Kees van Dijk, Jan Siegenbeek Van 

Heukelom, Fred Schoen, Pim Fenger 

Agenda punt  1. Opening en mededelingen. 

Opening 20:05 

Afgemeld : Co Jongkind, E Kerkhoven, Henderfina Sopacua, Karin Buis, Pim Wijers, Ben Bles 

Voorzitter : Frans Schouwenaar 

Agenda punt  2. Voorstel rondje. 

N.v.t. 

Agendapunt 3. Vaststelling Agenda.  

Agenda wordt met lichte aanpassing vastgesteld i.v.m. annulering komst dhr. S. Capel. 

Agendapunt 4. Concept verslag 18 mei 2015 / Vertrek Co Jongkind 

Concept Verslag ongewijzigd goedgekeurd. 

Waarom Co niet meer meedoet ? Leo lichtte in kort bestek Co's beweegredenen toe. 

Co is teleurgesteld en beschouwt het lidmaatschap als trekken aan een dood paard.  

Agendapunt  5.  Rapportage Werkgroepen 

 

Hans drukt zijn teleurstelling uit : sociale huurwoningen mogen niet verder afnemen. 

Er gaat veel veranderen in de huursector. Studentenwoningen worden ten onrechte als sociale 

huurwoningen gekwalificeerd. Het aantal sociale huurwoningen dat nog verkocht moet worden heeft 

nog niet het streefgetal bereikt. 

Fred S., Coen en Egbert zijn op een nieuwe hoorzitting van de Raad van State geweest inzake protest 

gang van zaken Stadionplein. De bezwaarschriften zijn niet gehonoreerd. Co woonde te ver af, Leo 

was i.v.m. gezondheidsredenen te laat met indienen. De bouw van het Stadionplein gaat gestaag 

verder. Fred S. : "We hadden een inhoudelijk verhaal over bouwhoogten en andere bouwkundige 

aspecten. De bestuursrechter ging mij bevragen over de Noord-zijde van het plein. De inhoud van het 

bezwaar is o.a. gericht op de omgevingsnorm. Ik ga naar de Ombudsman hetgeen ik aan diverse 

leden van de Wijkraad heb gemaild".  

In 2004 wees een meerderheid van de Stadsdeelraad bebouwing van het Stadionplein af. Toenmalig 

Stadsdeelvoorzitter Ger de Visser deelde toen mee dat indien het Noordelijk Citroëngebouw blijft, 

wordt het Stadionplein niet bebouwd. Door toedoen van Buurtgroep Stadionplein e.o. is heeft het 

Noordelijk Ciroëngebouw de monumentenstatus gekregen maar werd het plein echter toch 

bebouwd. Fred heeft in samenwerking met Marinus Oostenbrink een alternatief voor de bouwluifel 
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van het Zuidblok aangedragen. 

Guus : "Er was sprake van manipulatief gedrag van de kant van het Stadsdeel c.q. toenmalig 

portefeuillehouder Egbert de Vries". 

De fontein gaat ook niet door. Dit is te wijten aan trucs van het Stadsdeel. 

Fred van Kooij : "Men moet met goede argumenten komen. De politiek heeft blunders gemaakt. 

Wellicht kan de Ombudsman hier nog soelaas bieden".  

De discipline stedenbouw bestaat niet meer. Er is alleen planologie. De vraag is of er nog verder gaat 

worden geprocedeerd. Er is gepraat met gemeenteraadslid Tjeerd Bakker (SP). De 

landschapsarchitect Adriaan Geuze heeft een plan gemaakt voor het plein. We wensen Stichting EOS 

(Een Open Stadionplein) veel succes op gang naar de Ombudsman.  

Er is een kunstenaar door het Stadsdeel aangetrokken die samen met de bewoners een plan gaat 

uitwerken.  

 

Jan-Kees (Bomenridders) meldt dat bomen massaal gekapt worden en dat alle bomen ouder dan 

zestig jaar sneuvelen. Vier bomen bij Huis Te Vraag heeft men gekapt i.v.m. iepziekte. Door de gehele 

Hoofddorppleinbuurt worden bomen omgehaald. Men heeft zelfs tegen één boom aangeasfalteerd.  

Pim Fenger stelt dat er wel herplant plaats moet vinden. 

Frans gaat proberen Sebastiaan Capel (Stadsdeelvoorzitter) voor de volgende Wijkraadsvergadering 

van 19 oktober uit te nodigen. 

We praten over een nieuwe voorzitter en tweede secretaris. Frans gaat een advertentie schrijven 

voor de Huis van de Wijkkrant, waarin uitgelegd wordt wat de Wijkraad behelst en waarin nieuwe 

leden en aspirant-bestuursleden worden gezocht. Frans en Coen gaan ook met Co Jongkind praten 

over zijn besluit om zich terug te trekken uit de Wijkraad. Zij zullen hem polsen over een eventuele 

terugkeer als lid van de Wijkraad. Verder moet er een nieuwe naam voor de Website komen. 

 

Actiepuntenlijst wordt nu overgeslagen en komt bij de volgende vergadering aan de orde.   

Er wordt aan de leden nogmaals een tekst-bijdrage voor het Jaarverslag 2014 gevraagd. Dit moet op 

zeer korte termijn rond zijn. Co kan dan benadert worden voor het drukproces.  

 

De voorzitter dankt alle aanwezigen hartelijk en sluit de vergadering om 22:15 uur. 

 

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


