Verslag Wijkraadsvergadering
14 december 2015
Locatie: “WELKOM”

(Verslag: Guus Gase)

Wijkraad Zuid West : Al 55 jaar voor en door de buurt.
Aanwezig: Guus Gase, Leo Wernaert, Coen Tasman, Frits ten Winkel , Frans Schouwenaar, Fred van
Kooij, JanKees van Dijk, Co Jongkind, Thea Haggenburg, Jan Siegenbeek van Heukelom, Ans Goemans,
Karin Buis.
Afgemeld : Ben Bles, Pim Weijers, Yvonne en Peter Reijers, Hans Brandenburg, Henderfina Sopacua
Agenda punt 1. Opening en mededelingen.
We worden welkom geheten door Frans Schouwenaar (Voorzitter)
Agenda punt 2. Voorstelronde
Er waren geen gasten. Ar Nederhof, voorzitter van stadsdorp Olympia bleek zich op het laatste
moment afgemeld te hebben. De contactpersoon van stadsdorp Hoofddorpplein heeft niet
gereageerd op de uitnodiging.
De voorzitter heet Ans Goemans van harte welkom. Zij heeft gereageerd op een vacature op de site
van de VrijwilligersCentrale. Het betrof een vacature voor het voorzitterschap van de wijkraad. Ze
heeft een kennismakingsgesprek gehad met Guus en Frans en komt nu kennis maken met de
wijkraad. Ze stelt zich voor en vertelt het een en ander over haar ervaringen, professioneel en in het
vrijwilligerswerk.
Agendapunt 3. Vaststelling Agenda
Er worden geen wijzigingen voorgesteld en daarmee wordt de agenda goedgekeurd.
Agendapunt 4. Thema : Stadsdorpen - Spreker : Jan Siegenbeek van Heukelom (Stadsdorp Zuid)
Jan Siegenbeek van Heukelom begint te vertellen. Toen de stadsdorpen begonnen te ontstaan
besloot Jan meteen mee te doen. Dit was op instigatie van Jacques Allegro en op basis van het
voorbeeld in Hoogeloon (N.Br). De stadsdorpen zijn apolitiek en ontstaan in Amerika ( zgn. Villages).
In stadsdorp Zuid, waarvan Jan lid is, betaalt een echtpaar 11,25 Euro, een alleenstaande 7,50 Euro
per maand. De grenzen van dit stadsdorp zijn : Boerenwetering, Noorder-Amstelkanaal,
Olympiaplein-Oost, Parnassusweg, Zuider-Amstelkanaal, Diepenbrockstraat.
Het verschil met de wijkraad is dat het stadsdorp uit individuele leden bestaat en niet uit groepen.
Het doel is gezond en op een prettige manier oud te worden. Er worden bv. wandelingen
georganiseerd en zo ontstaan er verbanden tussen buurtbewoners. Het zorgt voor structuur. Men
gaat met elkaar naar het theater en bioscoop. Men heeft ook voorzieningen. Mensen hebben
gemeenschappelijke interesses. Er zijn ook enkele leden die buiten de genoemde grenzen wonen. Er
is ook een stadsdorp Vondeldorp in het leven geroepen.
Wat verwacht men van een stadsdorp? Men heeft contact met elkaar en e.e.a. wordt ervaren als een
ondersteunende kracht (modern nabuurschap). Werkgroepen zoals Zorg, Vaklui, Klussen en Wonen.
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Op de website kun je zien welke bedrijven er zoal zijn die op aanraden tegen reductie kunnen
klussen. Stadsdorp-Zuid heeft ruim 300 leden. Het is een soort van coöperatie. Er is ook kortdurende
opvang voor mensen die pas uit het ziekenhuis komen.
Guus Gase vraagt of het elitair is.
Jan antwoord daarop dat hij daar niets aan kan doen. Men zorgt voor elkaar, doet boodschappen en
indien nodig helpt men elkaar met dagelijkse klussen. Sommige stadsdorpen doen het op een geheel
eigen manier. Het is in het kader van bezuinigingen ideaal voor het bestuur, want die kunnen dan
hiernaar verwijzen. Men gaat uit van een win-win situatie. Per definitie stelt men zich apolitiek op.
Het doel is uitsluitend mensen met elkaar in verbinding te brengen. Over stadsdorp-Zuid worden
vaak presentaties gehouden. Premier Rutte is speciaal naar Amsterdam gekomen ten einde zich te
laten vereeuwigen met iemand die een lintje in ontvangst mocht nemen.
Fred van Kooij : Er zijn meer stadsdorpen in stadsdeel Zuid. Stadsdeel Zuid heeft een variëteit aan
woningen; woningen van meer dan een miljoen tot sociale huurwoningen. Soms is het een
vereniging, soms een coöperatie.
Agendapunt 5. Pauze
Agendapunt 6. Concept Verslag Wijkraadsvergadering 19 oktober 2015
Netty Verwaal, ambtenaar van het stadsdeel en aanwezig bij de vergadering, heeft voorstellen
ingediend om de concepttekst te wijzigen. Ook Co heeft dat gedaan.
Aan de orde komt verder het gebruik afkortingen. Co verzoekt om namen af te korten.
Algemene vraag van Leo : Indien men op- of aanmerkingen heeft over de tekst, gelieve dit aan te
geven via e-mail met in het rood aanpassingen geïntegreerd in de tekst.
De tekst van het verslag van de vergadering van 19 oktober wordt dus nog niet vastgesteld.
Co: Informatie van Herman van Wissen (WOCB) is essentieel.
Frans Schouwenaar was bij Huurdersbelangen Zuid (HBZ). HBZ was het niet eens met het stedelijke
beleid inzake verkoop sociale huurwoningen in dit stadsdeel. En probeert nog een voet tussen de
deur te krijgen om opnieuw te gaan onderhandelen.
Fred van Kooij : Bezorging stadsdeelkrant - Op dit moment zit er een bijlage in. Wat kunnen we doen
om de stadsdeelkrant in de bus te krijgen?
Agendapunt 7. Ingekomen Post
Geen.
Agendapunt 8. Rapportages Werkgroepen
Frans deelt het pas uitgekomen jaarverslag over 2014 uit aan de leden. Dankzij vertegenwoordigers
van werkgroepen, Co Jongkind die foto’s heeft gemaakt, een de wijkraad welgezinde amateurdrukker
en de voortvarende redactie van Frans is het verslag rondgekomen. Daarmee kunnen we ons naar
buiten toe presenteren.
Frans vraagt aan de vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen om in januari al te komen
met een verslag over 2015, zodat we daar snel mee naar buiten kunnen treden en onze achterstand
wat dat betreft wegwerken.
Co roept het bestuur op om met een goede inleiding voor het nieuwe jaarverslag te komen.
Pim Weijers gaat kijken of we een nieuwe website moeten maken of dat we de bestaande kunnen
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herinrichten en vernieuwen. Zij komt met voorstellen en zal deze, na afstemming met de raad, uit
gaan werken.
Frans heeft onze website ondertussen enigszins bijgewerkt. De website is op het eerste gezicht weer
redelijk up to date. Het wachten is dus op wat Pim gaat doen.
Coen denkt er aan Buurtgroep Stadionplein e.o. op te heffen.
Karin Buis is teleurgesteld. Zij heeft ooit een brief aan Job Cohen geschreven over oude
arbeidershuisjes aan het Spijtellaantje. Die worden nu afgebroken om plaats te maken voor nieuwe
en zeer dure woningen die tussen de tweeëneenhalf en zes ton moeten gaan opbrengen. Karin
vertelt het relaas van het Spijtellaantje. De oorspronkelijke bewoners zullen een veel hogere huur
moeten gaan betalen.
Ymere heeft de betreffende woningen per kavel doorverkocht aan de gemeente Amsterdam. Er zal
nog een etage aan worden toegevoegd. Karin wil proberen een journalist te vinden om de gang van
zaken eens goed uit te zoeken en daarover te publiceren.
Jan meldt dat voor de aanstaande dodenherdenking (4 mei ) als spreker is uitgenodigd Carla
Josephus Jitta. Zij gaat vertellen over haar boek en haar eigen ervaringen in Theresienstadt.
Frans vertelt dat er op zondagmiddag 13 december een benefietconcert zal plaatsvinden in de
Willem De Zwijgerkerk. De muziekgroep die zal optreden bestaat uit vluchtelingen, voor een deel uit
de Havenstraat. De opbrengst van het concert is voor de Facebookgroep die heel veel activiteiten
organiseert voor en met vluchtelingen op diverse opvanglocaties in Amsterdam.
Agendapunt 9. Vergaderschema 2016
Het gewijzigde vergaderschema wordt vastgesteld. De wijzigingen zijn een gevolg van
onnauwkeurigheid van onze kant. In het eerste schema stonden 2e Paas- en 2e Pinksterdag. En van
het feit dat we op sommige van de door ons gevraagde maandagavonden niet terecht kunnen op
onze nieuwe locatie: Cordaan / Olympisch Kwartier.
Agendapunt 10. Actiepuntenlijst
In het voormalige H.v.B. aan de Havenstraat gaat de British School zich vestigen. Deze school wil haar
diverse vestigingen in Amsterdam op een locatie samenbrengen. Wanneer dat gaat geburen en wat
dat betekent voor de huidige noodopvang van vluchtelingen in dat pand is nog niet duidelijk.
Frits ten Winkel : Er is ingebroken in woningen in de Titiaanstraat. De inbrekers hadden het speciaal
voorzien op portiekwoningen. De politie is ingeschakeld om deze zaak verder uit te zoeken..
Co Jongkind : Er zijn fietsen gestolen in de buurt van het Ijsbaanpad en die zijn teruggevonden bij de
Vlaardingenlaan. En er zijn veel 50 jaar oude bomen gekapt langs het Ijsbaanpad. Er zullen nieuwe
bomen voor in de plaats komen.
Agendapunt 11. Rondvraag
Geen
Agendapunt 12. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen hartelijk en sluit de vergadering om 22:37 uur.
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