Verslag Wijkraadsvergadering
30 mei 2016
Wijkraad Zuid West : Al 56 jaar voor en door de buurt.
Locatie: Cordaan / Olympisch Kwartier

(Verslag: Guus Gase /
Frans Schouwenaar)

Aanwezig: Guus Gase, Leo Wernaert, Coen Tasman, Frits ten Winkel, Frans Schouwenaar, Fred van
Kooij, Hans Brandenburg, Jan Leegwater, Victor van Lamoen, Yvonne Reijers, Marie-Claire Fakkel.
Afgemeld: Jan-Kees van Dijk, Jan Siegenbeek van Heukelom, Henderfina Sopacua, Else Kerkhoven
Niet afgemeld: Karin Buis, Ben Bles,
Agenda punt 1. Opening en welkom.
Voorzitter Frans Schouwenaar heet alle aanwezigen hartelijk welkom. In het bijzonder Marie-Claire
Fakkel, die Else Kerkhoven als vertegenwoordigster van Zij In Zuid vervangt. Verder een hartelijk
welkom voor de vertegenwoordigers van de afdeling Afvalinzameling van stadsdeel Zuid, de heren
Pelgrom en Linger.
Agenda punt 2. Voorstelronde
Er wordt geen voorstelrondje gehouden.
Agendapunt 3. Vaststelling Agenda
Er worden geen wijzigingen voorgesteld en daarmee wordt de agenda goedgekeurd.
Agendapunt 4. Thema: Afvalinzameling in Zuid. Het effect van de ondergrondse afvalcontainers.
Als gasten zijn aanwezig de heren Pelgrom en Linger van de afdeling Afvalinzameling (vroeger
Stadsreiniging) van stadsdeel Zuid. De voorzitter leidt de heren in en vertelt dat we door ons lid
Yvonne Reijers op het idee zijn gebracht aandacht te besteden aan dit onderwerp.
De vraag is: hoe staat het inmiddels met de afvalinzameling en wat zijn de effecten van het plaatsen
en in gebruik nemen van de ondergrondse afvalcontainers? Wat wij als wijkbewoners zien is dat er
veel grof vuil gedumpt wordt bij de containers en dat dat er vaak een poosje bij blijft liggen. Ook dat
containers vaak vol (of verstopt) raken en dat dan het afval zich ophoopt. De heren vertellen dat er
sinds de ingebruikname van de ondergrondse containers er alleen nog grof vuil wordt opgehaald op
een vastgestelde dag in de week (per wijk verschillend). Formeel moeten bewoners grof afval
melden, maar ook als het niet gemeld is, wordt het toch opgehaald. Voorafgaand aan de overgang
naar de ondergrondse containers (O.A.I.S.: ondergronds afvalinzamelingssysteem) hebben alle
bewoners in de buurt een folder gekregen met de nodige informatie. Een groot probleem is dat
mensen zich niet aan de regels in de aangeboden informatie houden en ook op andere dagen grof
vuil op straat zetten, of bij de containers of proberen het in de containers te stoppen, waardoor die
soms verstopt raken. De informatie staat ook op internet. Guus vraagt hoe het gaat met mensen die
geen toegang tot internet hebben. Ook via De Echo blijkt de informatie verstrekt te zijn.
Om buurtbewoners meer te betrekken bij het schoonhouden van de buurt en hen de mogelijkheid te
bieden daar ook zelf aan bij te dragen, is een systeem bedacht om containers te laten adopteren
door buurtbewoners. Adopteren:
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BA6316561-BBC0-42A0-810F1

74A7CCFA188D%7D
Informatie over andere vragen:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwprojecten/bouw/projectenstadsdeel/ondergrondse/
Jan Leegwater heeft zich via internet al aangemeld als adoptant. Hoe? Zie: Zuid: stuur een mail naar
samenschoon@zuid.amsterdam.nl. Zet 'Containeradoptie' in het onderwerp en vermeldt uw straatnaam.

Adoptanten krijgen een contract aangeboden en beloven de geadopteerde container in de gaten te
houden. Ze krijgen hiervoor niet betaald, wel een aantal hulpmiddelen ter beschikking gesteld.
Yvonne Reijers: als er grof vuil ligt op dagen dat wordt opgehaald, kun je vuilnis bellen. Er komt dan
wel een vuilniswagen, maar zodra die weg is, staat er al weer troep op straat.
Fred van Kooij: de boete voor het overtreden van de regels is 90 Euro, maar desondanks wordt er
voortdurend gedumpt. Zijn idee is dat dat niet door de bewoners wordt gedaan. Bij hem in de buurt
hebben buurtbewoners zelf een bord geplaatst om mensen er aan te herinneren wanneer het grof
vuil wordt opgehaald.
De vraag is of er wordt gehandhaafd? Het idee dat er niet of nauwelijks gehandhaafd wordt, wordt
niet ontkend door de mensen van afvalinzameling. Handhaving is een andere afdeling.
De heren vertellen dat de inzameling van zwerfvuil ook onder een andere afdeling valt. Daar kunnen
zij niet veel over zeggen.
De suggestie wordt gedaan om de folder ook in het Engels te laten maken of een samenvatting in het
Engels. En toezicht op het huis aan huis verspreiden van de folder, zodat zeker is dat iedere bewoner
op de hoogte kan zijn. Volgens de heren zijn er studenten ingehuurd om de folders rond te brengen.
En de informatie regelmatig op te laten nemen in de krant van de centrale stad, in het deel speciaal
voor Zuid.
De heren vertellen ook nog enkele anekdotes over het verdwijnen van geld, sleutels, sieraden en
zelfs poezen in de containers. Ze gaan daar zo klantvriendelijk mogelijk mee om. Wanneer iets
dergelijks voor 12.00 uur ’s middag gemeld wordt, kan Afvalinzameling er nog snel bij zijn.
Er worden nog een paar projecten genoemd: zo wordt vanuit scholen soms de straat schoongemaakt
en in januari hebben vluchtelingen uit de Havenstraat het Olympisch Kwartier een schoonmaakbeurt
gegeven.
Ter afsluiting bieden de heren een net verschenen nieuwe folder met de meest recente informatie
over de afvalinzameling in Zuid aan. En ze melden dat de containers voor plastic vervangen zullen
worden door ondergrondse containers, het liefst op containereilanden.
De voorzitter dankt hen hartelijk voor hun komst en voor de door hen verstrekte informatie.
Agendapunt 5. Pauze
Agendapunt 6. Concept Verslag Wijkraadsvergadering 21 maart 2016
Jan Leegwater vraagt hoe het nu met de vluchtelingen in de Havenstraat staat. Frans vertelt dat de
laatsten binnenkort overgeplaatst zullen worden. Het kan zijn dat er dan nog tijdelijk nieuwe komen,
maar per 1 juli wordt die locatie definitief gesloten.
Na het sluiten van alle noodopvanglocaties is het op stedelijk gebied dan wachten tot de 3 nieuwe
AZC’s ingericht worden: Bijlmerbajes, Houthavens West en Ookmeerweg. Een gerucht dat er op het
IJsbaanpad een locatie zou komen, blijkt niet te kloppen.
Coen wijst erop dat het woord ‘benefietwedstrijd’ moet zijn ‘benefietconcert’.
Na deze wijziging wordt het concept verslag goedgekeurd en vastgesteld.
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Agendapunt 7. Rapportages van werkgroepen / Mededelingen / Jaarverslag 2015 /
Thema volgende vergadering.
Jaarverslag 2015:
De verslagen van diverse buurtgroepen voor het jaarverslag 2015 zijn nog niet binnen, met name
Werkgroep Spijtellaantje en Boomridders. Frans stelt voor dat hij niet langer zal wachten op deze
verslagen en zal overgaan tot het maken van een voorlopig verslag. Hij zal contact opnemen met Cor
van Wieringen om te vragen of hij ook dit jaar weer ons verslag wil drukken.
Bewonerscommissie Olympia: Hans vraagt aandacht voor de problematiek rond de huren. Door de
door de overheid aan de corporaties opgelegde verhuurdersheffing is het voor de corporaties kiezen
tussen meer geld krijgen uit verhuur en verkoop of minder investeren in nieuwbouw. Gevolg:
corporaties verkopen steeds meer, of brengen sociale huurwoningen over naar de vrije huursector.
Nieuwe huurwoningen beginnen zo meteen met een hoge huur. Voor mensen met een laag inkomen
wordt het zo haast onmogelijk om aan een betaalbare woning te komen of door te schuiven naar een
andere woning.
Verkeer & Vervoer: Victor doet verslag van de ontwikkelingen rond lijn 24 en ander openbaar
vervoer. Samen met Jan Siegenbeek van Heukelom heeft hij nog ingesproken op een vergadering van
de Regioraad. Maar zelfs de SP schatte in dat het geen zin had nog een motie in te dienen.
Lijn 24 is nu tijdelijk uit de roulatie. Het kan zijn dat, wanneer volgend jaar de rails tussen Albert Cuyp
en Ceintuurbaan weer gelegd zijn, de tram zijn oude traject weer zal gaan rijden. De verwachting is
dat dat maar heel tijdelijk zal zijn, aangezien de Noord-Zuidlijn van de metro later dat jaar in gebruik
genomen gaat worden en dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor het bestaande fijnmazige tramen busnetwerk. Samen met anderen is Victor al volop aan het nadenken over een organisatie die
tegenwicht kan bieden tegen de gevreesde plannen om dat netwerk uit te kleden.
Een bericht daarover is al rondgestuurd naar alle leden van de wijkraad. Het idee is de Stichting
Verbetering Openbaar Vervoer (VOV) die eind jaren '90 is opgericht in de tijd van het referendum
over de Noord-Zuidlijn, weer nieuw leven in te blazen. Aan de wijkraad(sleden) wordt gevraagd
daarover mee te denken en eventueel zich te melden voor het bestuur, als sympathisant, donateur
of voor andere ondersteunende activiteiten.
Boomschorshuisje: Fred: Rond het boomschorshuisje zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
Zij In Zuid: Marie-Claire doet verslag van het uitstapje van Zij In Zuid naar Amsterdam Zuidoost
afgelopen vrijdag. Met een bezoek aan de tentoonstelling (S-)He bij het Centrum Beeldende Kunst
Zuidoost, waar een fototentoonstelling over ‘Gender Diversity’.te zien was. Zij In Zuid kijkt terug op
een geslaagd uitstapje.
Mededelingen: Frans heeft de voorzitter van Stadsdorp Olympia, Ar Nederhof, gesproken. Zij
proberen op diverse gebieden activiteiten te ontplooien in de buurt. Zo is er op zondag 19 juni een
uitstapje met de museumtram naar Bovenkerk; op zaterdag 2 juli is er een atletiekdag op het
Hygieaplein (voorafgaand aan de Europese Atletiekkampioenschappen later die maand).
Kort geleden hebben ze meegewerkt aan een project in het kader van ‘Vier de Vrijheid’. De
meidengroep van Combiwel (met als thuisbasis Cordaan / Olympisch Kwartier) heeft, met steun van
het stadsdorp, buurtgenoten die ooit hun land zijn ontvlucht en een plek hebben gevonden in onze
wijk, geïnterviewd. Die teksten zijn in een boekje verschenen, dat na afloop te koop is voor 2.50 Euro.
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Frans doet het voorstel om op korte termijn een gesprek te hebben met het bestuur van dit
stadsdorp om eens te kijken of er samenwerking mogelijk is. Dit voorstel wordt unaniem
aangenomen. Frans zal binnenkort contact opnemen met het bestuur van stadsdorp Olympia.
Guus sluit aan en stelt voor om op de volgende vergadering te spreken over de toekomst van de
wijkraad. Hij maakt zich daar zorgen over en wil dat graag ter sprake brengen. De raad gaat akkoord.
A.s. woensdag 2 juni is er een bijeenkomst van de G250 (een platform van bewoners en
ondernemers in de Pijp) in Huis van de Wijk De Pijp over allerlei onderwerpen die daar op dit
moment spelen.
Fred spreekt zijn bewondering uit voor het vele werk dat Victor besteed aan het OV in Amsterdam.
Anderen sluiten zich daarbij aan. Fred neemt de informatie daarover mee.
Agendapunt 8. Ingekomen Post:
Er is geen ingekomen post.
Agendapunt 9. Rondvraag
Hans meldt nog dat potentiele kopers geconfronteerd worden met torenhoge prijzen voor
vrijkomende huizen. Bewonerscommissie Olympia wil graag meer gaan samenwerken met VVE’s
(Verenigingen van Eigenaren) uit de vijf blokken van Ymere in de Marathonbuurt.
Frits vraagt of we de volgende keer de tijd beter in de gaten willen houden. Nu zijn we erg
uitgelopen.
Agendapunt 10. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 22:45 uur. De volgende vergadering is op maandag 18 juli om 20.00 uur.
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