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

(Verslag: Guus Gase /
Frans Schouwenaar)

Aanwezig: Guus Gase (notulen), Simon Bornstein, Leo Wernaert, Frits ten Winkel, Alfred Karels,
Frans Schouwenaar (voorzitter), Fred van Kooij, Hans Brandenburg, Else Kerkhoven, Jan Siegenbeek
van Heukelom, Jan-Kees van Dijk, Yvonne Reijers, Coen Tasman, Jan Leegwater, Sandra Wagemans,
Ries Vriend
Afgemeld: Victor van Lamoen, Fred Schoen
Niet afgemeld: Karin Buis, Ben Bles, Henderfina Sopacua
Agenda punt 1. Opening en welkom.
Voorzitter Frans Schouwenaar heet alle aanwezigen hartelijk welkom. In het bijzonder Sandra
Wagemans en Ries Vriend van de actiegroep Theophile de Bockstraat. Ook een hartelijk welkom aan
Else Kerkhoven, die weer zelf aanwezig is als vertegenwoordigster van Zij In Zuid.
Agenda punt 4. Gastsprekers
De voorzitter heet de gastsprekers, Sandra Wagemans en Ries Vriend, van harte welkom en stelt
voor om hen meteen het woord te geven. Zij zijn gevraagd te komen vertellen over de plannen van
het stadsdeel met een kunstwerk aan de Theophile de Bockstraat en het verzet dat daar tegen
ontstaan is. Zij zijn daar zelf nauw bij betrokken geweest.
Ries vertelt: Op een ochtend verschenen er onaangekondigd heimachines op het grasveld aan de
Theophile de Bockstraat. Voor hem was onduidelijk wat er ging gebeuren. Navraag bij het stadsdeel
leverde na veel moeite op dat dit het begin was van de installatie van een kunstwerk, waartoe het
stadsdeel allang plannen voor had gemaakt. Achteraf bleek dat er ooit een voorlichtingsavond was
geweest. Maar daar waren maar 5 mensen aanwezig. Pogingen om boven tafel te krijgen wat er zou
worden gebouwd, kostten heel veel moeite en tijd. Vragen daarover werden niet duidelijk
beantwoord. Langzamerhand begonnen buurtbewoners steeds meer argwaan te krijgen. Zeker toen
vragen over de veiligheid van het kunstwerk werden afgewimpeld. In het oorspronkelijke ontwerp
zat het idee dat kinderen er op en af zouden moeten kunnen klimmen. Toen ouders naar voren
brachten dat dat veel te gevaarlijk was, werden er kleine veranderingen aangebracht aan het plan
zonder dat dat werd erkend. Bovendien was het de bedoeling dat het kunstwerk ’s avonds en ’s
nachts met lichteffecten zou gaan werken. Voor sommige bewoners zou dat heel nadelig zijn voor
hun psychische gezondheid.
Een medewerker van 14020 (het telefonisch loket van de stad) suggereerde uiteindelijk om de pers
dan maar in te lichten. Ten einde raad hebben bewoners een advocaat in de arm genomen, omdat
niet gereageerd werd op e-mails en faxen.
Het lukte de advocaat om contact te krijgen met de gemeente. Inmiddels werd midden op een druk
gebruikt fietspad een hoop zand gestort, wat gevaarlijke situaties opleverde.
Uiteindelijk heeft de bestuurscommissie van het stadsdeel besloten om het plan niet uit te voeren.
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Vragen: Jan Siegenbeek van Heukelom: Hoe gaat het nu met de kosten (advocaat en rechtszaak)?
Simon suggereert dat de advocaat naar de gemeente gaat en geld eist voor de door bewoners
gemaakte kosten.
Jan: Is het plan nu uitgesteld of alleen afgesteld? Hij suggereert om in dergelijke gevallen contact op
te nemen met een journalist van Het Parool, Bas Soetenhorst. Volgens Jan zorgt deze man voor
evenwichtige berichten.
Sandra Wagemans vertelt dat er steeds meer feiten in beeld komen. Zij vindt dat het te gek is dat
allerlei relevante informatie in het archief wordt gezet zonder dat bewoners een antwoord krijgen op
hun vragen. Sebastiaan Capel stelde weer eens dat omdat hij gekozen is, kiezers ook maar het door
hem uitgevoerde beleid moeten accepteren.
Ondanks dat Capel het plan nu ingetrokken heeft, gaan bewoners toch een rechtszaak voeren.
De voorzitter dankt Sandra en Ries heel hartelijk voor hun verhaal.
De suggestie wordt gedaan om duurzaam bij elkaar betrokken te blijven. Als wijkraad hebben we ook
enige ervaring met actievoeren en rechtszaken. Wellicht kunnen we elkaar ondersteunen.
Het bestuur zal het initiatief nemen tot een overleg. Jan Siegenbeek van Heukelom wil daar namens
de wijkraad aan deelnemen. Ook Guus en Coen Tasman. Jan Siegenbeek van Heukelom zal namens
de wijkraad een brief schrijven aan de bestuurscommissie waarin we ons solidair verklaren met de
actiegroep.
Agendapunt 3. Vaststelling Agenda
Er worden geen wijzigingen voorgesteld en daarmee wordt de agenda goedgekeurd. Inclusief de
gewijzigde volgorde van agendapunten.
Agendapunt 5. Pauze
Agendapunt 6. Concept Verslag Wijkraadsvergadering 18 juli 2016
Het concept verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Agendapunt 7. Vervolg: De toekomst van de wijkraad.
De voorzitter herhaalt de suggesties uit de vorige wijkraad.
1. We gaan een onderzoek laten doen naar wat er leeft in de wijk. Frans stelt voor een werkgroep te
vormen die dit plan verder uit gaat voeren. Else merkt op dat er volgens haar via bijeenkomsten van
buurtregisseurs van het stadsdeel veel feiten bekend zijn en dat het m.i. weinig zin heeft om hierin
het wiel nogmaals uit te vinden. Frans stelt dat uit dit soort bijeenkomsten andere zaken naar voren
komen dan waar wij op zoek naar zijn. Simon stelt zich beschikbaar voor een dergelijke werkgroep,
ook Jan Siegenbeek van Heukelom, Else zal Jeanine (die met dit voorstel kwam) vragen of zij mee wil
doen. Coen wil ook wel, maar dan maximaal 1x. Ook Guus sluit zich aan.
2. We gaan de publiciteit zoeken. Guus heeft al contact gezocht met de marktmeester van de markt
op de Marathonweg. Het is mogelijk daar een kraampje te huren. Pamfletten en folders moeten nog
gemaakt worden. Besloten wordt om ook een petitie te beginnen voor de terugkeer van lijn 24 en
daar op de markt handtekeningen voor te gaan verzamelen. Victor wordt om advies gevraagd..
Jan Leegwater en Jan Siegenbeek van Heukelom gaan aan de slag met de website van de wijkraad.
3. Belangrijk is om ook te kijken naar de organisatievorm. Voldoet die nog? Coen vraagt waar deze
vraag betrekking op heeft. Frans antwoordt dat dat iets voor later is.
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Agendapunt 8. Ingekomen stukken
Leo meldt de ontvangst van een belastingformulier inzake copyright/’Reprorecht’. Om betaling te
voorkomen diende aangetoond te worden, dat dit geen betrekking heeft op onze werkzaamheden.
Na bezwaar te hebben gemaakt is ook het bericht ontvangen dat de vordering is kwijtgescholden.
Agendapunt 9. Rapportages van werkgroepen / Mededelingen / Jaarverslag 2015 /
Jan Leegwater meldt dat de ondernemersvereniging waar hij voorzitter van is, omgezet zal worden
naar een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ). Het voordeel daarvan is dat alle ondernemingen uit een
buurt daar automatisch lid van zijn en dat contributie via de belasting geïnd wordt. Op een vraag van
Frans antwoordt Jan dat het zittende bestuur in functie blijft.
Openbaat vervoer
Victor heeft laten weten:
“Volgens mijn laatste informatie zal het (concept) GVB Vervoerplan 2018 op 12 oktober 2016
openbaar worden gemaakt door het GVB. Het vervoerplan zal zeer waarschijnlijk inhouden dat
vergaand wordt gesneden in het fijnmazig bus en tramnet.
Ik zal mijn contacten met de woordvoerders Verkeer & Vervoer in de Regioraad van de Stadsregio
aanwenden om te bereiken dat door de Regioraad wordt besloten (volgende vergadering 11
oktober 2016) dat de vaststelling van het vervoerplan wordt verschoven van december 2016 naar
juni 2017 en dat in de tussenliggende periode inspraak wordt gehouden voor de bevolking die kan
leiden tot drastische bijstelling van het plan.”
Facebookpagina: aangemoedigd door de discussie op de vorige vergadering heeft Leo een
Facebookpagina aangemaakt voor de wijkraad. Leden van de wijkraad en andere geïnteresseerden
kunnen ‘vriend’ worden.
Jaarverslag 2015:
Hans heeft Frans wat documentatie gegeven voor het jaarverslag van bewonerscommissie Olympia.
Maar Frans mist nog goede bijpassende foto’s om het jaarverslag te kunnen maken.
Van Werkgroep Spijtellaantje is niks meer gehoord.
JanKees geeft aan dat het verslag van de Bomenridders van vorig jaar gebruikt kan worden.
Frans heeft een contact opgenomen met Cor van Wieringen om te vragen of hij ook dit jaar weer ons
verslag wil drukken.
Agendapunt 9. Actiepuntenlijst
De voorzitter stelt voor om, gezien de tijd, dit punt door te schuiven naar de volgende vergadering.
Agendapunt 10. Rondvraag
Leo stelt voor om Simon de kans te geven de volgende vergadering voor te zitten. Dit voorstel wordt
geaccepteerd als een goede manier voor Simon om ingewerkt te raken. Zowel Simon als de raad
kunnen elkaar zo beter leren kennen. Op een volgende vergadering kan dan gekeken worden hoe dat
wederzijds is bevallen. Op een vraag van Jan Leegwater aan Frans wat hij daarvan vindt, zegt deze
dat hij in oktober heeft aangeboden een half jaar technisch voorzitter te willen zijn. Die periode is
inmiddels al ruim verstreken.
Agendapunt 11. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 22:35 uur. De volgende vergadering is op maandag 17 oktober om 20.00 uur.
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