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                          Verslag Wijkraadsvergadering                                                  

                          21 maart 2016                                                                                     

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

                                          Locatie: Cordaan / Olympisch Kwartier                   (Verslag: Guus Gase)              

Aanwezig: Guus Gase, Leo Wernaert, Coen Tasman, Frits ten Winkel , Frans Schouwenaar, Fred van 

Kooij, Jan Siegenbeek van Heukelom, Karin Buis, Hans Brandenburg, Jan Leegwater, Victor van 

Lamoen, Yvonne Reijers. 

Afgemeld: Jan-Kees van Dijk 

Agenda punt 1. Opening en mededelingen. 

Alle aanwezigen worden om 20:00 uur welkom geheten door de voorzitter Frans Schouwenaar. 

Karin vraagt waarom Co Jongkind er niet meer bij is. Frans legt uit wat er aan de hand is en spreekt 

uit dat het te betreuren is dat, juist nu we weer nieuw leven in de wijkraad proberen te krijgen, Co 

heeft afgehaakt. 

 

Agenda punt 2. Voorstelronde 

Omdat iedereen elkaar kent, wordt er geen voorstelrondje gehouden.  

Agendapunt 3. Vaststelling Agenda  

Er worden geen wijzigingen voorgesteld en daarmee wordt de agenda goedgekeurd. 

Agendapunt 4. Thema: Opvang vluchtelingen in het voormalige Huis van Bewaring aan de 

Havenstraat (Frans Schouwenaar) 

Frans Schouwenaar vertelt over zijn ervaringen met vluchtelingen, die opgevangen zijn in de 

Havenstraat. Velen komen uit Syrië, Irak en Eritrea en zijn oorlogsvluchtelingen. Eind september vorig 

jaar heeft de gemeenteraad op verzoek van het COA besloten het voormalige Huis van Bewaring in te 

richten als noodopvang voor vluchtelingen. Eerst zaten er zo’n 150. Sommigen zijn inmiddels 

overgeplaatst naar een pol, een plek waar ze de procedure om asiel aan te vragen in Nederland 

kunnen beginnen. Sommigen hebben gehoord dat zij voorlopig nog moeten wachten. Er zitten nu 

ongeveer 100 mensen. Toen de vluchtelingen aangekomen waren, hebben een aantal mensen via 

Facebook zich verenigd om te kijken wat er gedaan kon worden voor deze vluchtelingen. Ze hebben 

hun diensten aangeboden aan het Leger des Heils, dat op de Havenstraat verantwoordelijk werd 

voor de opvang. Omdat het Leger zichzelf niet in staat zag om activiteiten te gaan ontwikkelen, zijn 

ze in zee gegaan met deze zgn. Facebookgroep. Die groep (nu al ruim 8000 leden) bestaat dus 

helemaal uit vrijwilligers en organiseert activiteiten voor en met vluchtelingen. Nog steeds bieden 

mensen zich aan als vrijwilliger. 

Half oktober is er een overleg geweest met vertegenwoordigers van godsdienstige (kerken en 

moskee) en welzijnsorganisaties uit de buurt. Daaruit zijn in de loop van de volgende maanden 

diverse initiatieven ontwikkeld. In de Willem de Zwijgerkerk is half december een benefietwedstrijd 

georganiseerd met en voor vluchtelingen. Fietsen zijn verzameld. In het Olympisch Kwartier hebben 

vluchtelingen en vrijwilligers op een zaterdag de hele buurt schoongemaakt van zwerfvuil. In de 
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Havenstraat is ook een bibliotheek, die gevuld werd door buurtgenoten en er was gelegenheid om 

kleding aan te bieden. De mensen die er nu nog zijn, hebben te horen gekregen dat alles langzamer 

gaat dan gedacht. Het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) gaat per 1 april de taak van het Leger des 

Heils overnemen. En wil alleen met officiële instanties werken. De reden hiervan is de 

aansprakelijkheid. Dat heeft consequenties voor het werk van de Facebookgroep. In een gesprek 

werd duidelijk dat het Leger des Heils hoopt dat taallessen en andere activiteiten doorgaan. 

Inmiddels is er een nieuwe organisatie opgericht: het AVC (Amsterdams Vrijwilligers Collectief), een 

stichting die een deel van het werk van de Facebookgroep heeft overgenomen en door het COA als 

samenwerkingspartner is geaccepteerd. De Facebookgroep blijft wel actief en betrokken. Per 1 juli 

sluit de Havenstraat en het is de bedoeling dat de British School of Amsterdam zich op dat terrein 

gaat vestigen. 

Noodopvang vluchtelingen :  

Formeel heeft de gemeente Amsterdam voor de activiteiten geen verantwoordelijkheid. Ze zitten 

hier tijdelijk. Frans kent een man uit Syrië die nu studeert en daar toestemming voor heeft gekregen. 

Frans heeft de afgelopen tijd heel wat dingen gedaan als vrijwilliger. Hij heeft o.a. een plan 

gelanceerd om fietsen in te zamelen en die beschikbaar te stellen aan de vluchtelingen, maar door 

gebrek aan tijd kan hij dit niet meer doen.  

Leo : Hoeveel fietsen zijn er heengegaan ? Dat is onbekend. 

In Amsterdam zijn nu 4 locaties voor noodopvang. Het is aan de gemeente in gesprek met het COA 

om te beslissen hoe dat verder gaat. Heumensoord bij Nijmegen met 3000 opvangplaatsen wordt 

opgeheven met het oog op de Vierdaagse. 

Leo : Wellicht komt het Burgerweeshuis in aanmerking als opvanglocatie. 

Frans : Als Facebookgroep denken we erover om een officiële instantie worden. Om concreet te zijn 

willen we geld ophalen, maar om een bankrekening te openen moet je een officiële instantie zijn. 

Jan Leegwater : Het zal nog lang een probleem blijven. Als B&W zouden zeggen dat zij meer willen 

zou er ruimte ontstaan om meer te doen. 

Coen: Als er journalisten zouden zijn die reportages willen maken, zou dat ook helpen. 

Frans: De procedure tot het verkrijgen van een verblijfsstatus gaat veel langer duren, hetgeen ook 

erkend is door de staatssecretaris. Sommige vluchtelingen gingen erover denken om terug te gaan 

naar hun land van herkomst. Maar dat dat soms werkelijk onmogelijk is, werd duidelijk uit het 

verhaal van een vluchteling, die in handen was gekomen van Islamitische Staat. IS stelde als eis : 

moslim worden, losgeld betalen of de dood. Er zitten onder vluchtelingen dikwijls getalenteerde 

personen. Een deel van de vluchtelingen beheerst alleen het Arabisch schrift en moeten het Latijnse 

schrift leren. Vandaar dat er volop taallessen worden gegeven. 

 

Agendapunt 5. Actiepuntenlijst. 

Frans: Ik was op persoonlijke titel door Netty Verwaal uitgenodigd voor een bijeenkomst in het 

Olympisch Stadion. Ik had de uitnodiging aan de leden van de wijkraad doorgestuurd, maar Netty 

Verwaal (gebiedsmakelaar/ambtenaar) belde en liet me weten dat dat niet de bedoeling was. Guus 

schat in dat dat is om te vermijden dat er kritische mensen bij de zaak betrokken raken.  

De opzet van die bijeenkomst was om partijen samen te brengen om van het gebied rond het 

Stadionplein een levendig gebied te maken. Het gehele Stadionplein wordt volgebouwd. De 

Citroëngebouwen, de nieuwbouw op het Stadionplein en het Stadion moeten zorgen voor een 

bruisend stadsdeel. 
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Frans heeft naar voren gebracht dat het een kunst is om nieuwe bewoners bij de bestaande buurt en 

buurtactiviteiten te betrekken. Mensen met een handicap en eenzamen dreigen in zo’n bruisend 

stadsleven nog verder in de marge gedrukt te worden. Dat moet voorkomen worden. Dat zou kunnen 

door nieuwe bewoners welkom heten en te proberen hen te betrekken bij de mensen die al in de 

buurt wonen. Het is een idee om een bijeenkomst te organiseren waar de bestaande activiteiten 

gepresenteerd worden. 

Aan het stadsdeel is het nu de taak om de naar voren gebrachte ideeën te bekijken en diverse 

partijen uit te nodigen bij het uitwerken ervan. 

Jan Leegwater stelt dat de kapitaalkrachtigen niet in het Stadionplein geloven. Anders hadden zij 

allang geïnvesteerd. Hij vraagt zich af wat er zo interessant is aan deze buurt. 

Guus: Is tegenstander van grote toeloop van toeristen. 

Fred: Wat wil de gemeente? We vinden vaak onze ideeën niet terug. 

Victor: Je kunt van tevoren weten wie er in een bepaalde commissie zitten en dan met hen in contact 

treden. 

Hans: Mensen met lage inkomens komen niet voor sociale woningbouw met huren in het hogere 

segment in aanmerking. Rijke en arme bewoners leven langs elkaar heen. 

 

Agendapunt 6. Pauze 

Agendapunt 7. Concept Verslagen Wijkraadsvergaderingen 19 oktober 2015, 14 december 2015 en 

februari 2016 

De verslagen van oktober en december 2015 blijven concept. Het verslag van februari 2016 wordt 

goedgekeurd en vastgesteld. 

Agendapunt 8. Rapportages van werkgroepen / mededelingen / Jaarverslag 2015 /  

Thema volgende vergadering.  

Frans : De laatste tijd worden moskeeën bedreigd. Ze worden met stenen bekogeld en met verf 

beklad. Daarom is er op 30 maart van 19:00 tot 21:00 uur er een bijeenkomst in Moskee De Vrede in 

de Legmeerstraat. Burtbewoners zijn daar van harte welkom om kennis te maken en mee te doen 

aan een dialoog. 

De verslagen van diverse buurtgroepen voor het jaarverslag 2015 zijn nog niet binnen, met name 

Werkgroep Spijtellaantje, Boomschorshuisje en Boomridders. 

Victor doet verslag van de vergadering van de Regioraad, waar de toekomst van lijn 24 aan de orde is 

gesteld en waar Jan Siegenbeek van Heukelom namens de wijkraad heeft ingesproken. Ook Jan 

Leegwater heeft ingesproken namens de winkeliersvereniging en meer dan 1000 handtekeningen 

aangeboden met als verzoek lijn 24 op de rails te houden. Ook Victor heeft ingesproken namens de 

Reizigersadviesraad. De afslag Concertgebouw voor lijn 24 wordt afgebouwd. Halte Amsteldijk bij 

Tabitha is opgeheven. Dit betekent dat de dichtstbijzijnde halte 240 meter verder ligt. Het criterium 

is 250 meter. Het vervolg is dat oude mensen en minder validen nu een heel stuk moeten lopen. De 

Regioraad stelt programma van eisen op. De Regioraad bestaat uit gemeenteraadsleden van 

Amsterdam en van naburige gemeenten. Litjens heeft gemanipuleerd. Deze is wethouder van de 

gemeenteraad die vervoer in zijn portefeuille heeft. Litjens wil haltes opheffen indien deze niet meer 

dan 400 meter verderop liggen. 
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Algemene vraag : Wie beslist er over het lijnennet ?  

Victor : Het is een concept dat het GVB aanneemt. Juridische verantwoordelijkheid ligt bij het 

programma van eisen. Er zijn wel adviezen die tot wijzigingen hebben geleid. De gemeente is  

eigenaar van de rails. Het standpunt van de Reizigersadviesraad is dat zij hier niet akkoord mee 

kunnen gaan. Ook al komen er rails in Ferdinand Bolstraat. Het GVB doet wat men wil. Victor denkt 

dat men lijn 24 niet meer wil leiden naar de binnenstad. 

Vragen aan Victor : Er is een truc toegepast waardoor de rails bij het Concertgebouw voor lijn 24, die 

eerst wel vermeld stonden in het officiële plan, eruit gehaald zijn. De vergunning is nu definitief. De 

enige optie is nu: wil men lijn 24 laten rijden dan moet dit (tijdelijk althans) via een omleidingsroute. 

Om dat te bewerkstelligen is de enige mogelijkheid waarschijnlijk een kortgeding. Met als doel dat de 

maatregel wordt teruggedraaid. Victor wil proberen het verslag boven water te halen.  

Jan Leegwater heeft nog een opmerking: er moet een O.V.-klachtenloket komen.  

Tijdens de vergadering in de Regioraad is genotuleerd. Als het goed is moet er dus een verslag 

komen. Victor stelt voor om te bekijken of er geen conflicterende zaken instaan. Dit voorstel wordt 

unaniem aangenomen. 

Jan Siegenbeek van Heukelom: Op 4 mei is er zoals elk jaar een dodenherdenking bij het monument 

op de Apollolaan. Dit jaar zal spreken mevrouw Carla Josephus Jitta, buurtbewoonster en schrijfster.  

 

Fred: Voor het boomschorshuisje is tot nu toe nog geen bestemming gevonden. Het plan om de 

gevel een plaats te geven in een nieuw te bouwen complex in de Theophile De Bockbuurt is door 

bewoners van die buurt afgewezen. Ze waren van oordeel dat er door die nieuwbouw teveel groen 

verloren zou gaan in hun buurt. 

 

Hans: De bijeenkomst van HuurdersBelangZuid in het Huis van de Wijk aan de Rijnstraat waar ook 

Egbert de Vries aanwezig was (als directeur van de Algemene Federatie van Woningbouwcorporaties 

was druk bezocht. Zelfs zo druk dat er geen plaats was voor tientallen geïnteresseerden. Er is sprake 

van heel lage inflatie. Er kan voor wat betreft sociale huurwoningen een beleid gevoerd worden dat 

de laagste inkomensgroepen steunt en er voor zorgt dat er zo min mogelijk sociale huurwoningen 

verkocht worden en de bestaande hoeveelheid sociale huurwoningen niet verder aantast. 

 

Jan Leegwater: Na 10 jaar kan de eigenaar van een bedrijfspand zeggen : Ik verhoog de huur.   

 

Agendapunt 9. Ingekomen Post:  

Er is geen ingekomen post. 

 

Agendapunt 10. Rondvraag 

 

Agendapunt 11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 

vergadering om 22:35 uur. 


