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                          Verslag Wijkraadsvergadering                                                  

                          17 juli 2017                                                                                   

                                 Wijkraad Zuid West : Al 56 jaar voor en door de buurt. 

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

 

Aanwezig: Guus Gase, Simon Bornstein, Frits ten Winkel, Jan Siegenbeek van Heukelom, Frans 

Schouwenaar, Hans Brandenburg, Coen Tasman, Fred van Kooij, Ben Bles, Yvonne Reijers, Olievia 

Philip, Rick den Braber, Gasten : Jan Henk Peereboom en Robert Logger ( Havenstraatterrein / 

museumtram )   

Niet aanwezig: Leo Wernaert, , Jan Leegwater, Karin Buis, Jan-Kees van Dijk, Henderfina Sopacua,   

 

Agendapunt 1. Opening en welkom. 

De vergadering wordt door Simon Bornstein geopend om 20:00 uur en iedereen wordt welkom 

geheten. 
 

 

Agendapunt 2. Vaststelling agenda / mededelingen bestuur 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Het bestuur had geen mededelingen. 

 

Agendapunt 3. Thema plannen Havenstraatterrein/Museumtram 

Sprekers : Jan Henk Peereboom  en Robert Logger 

Beide sprekers zijn nauw betrokken bij bovengenoemd museum. Het trammuseum bestaat reeds 

langer dan 40  jaar. In zijn totaliteit bezit het museum rond de 100 tramwagons van  over de gehele 

wereld. In een loods in Nagele ( N-O polder ) staan nog eens 10-tallen tramwagons. Alles wordt 

bestierd door 140 vrijwilligers van schoonmaak tot restauratie. De meesten van hen hebben een 

baan. De museumtram rijdt ook in de stad Amsterdam. Het GVB huurt alle materiaal. Er zijn 

machinisten en treinbestuurders. De spoorwegen vallen onder de spoorwegwet en deze staat in de 

hiërarchie boven de gemeentewet. De loods op het Havenstraatterrein is zeer zwak en er mogen 

geen bovenleidingen in. Zoals bekend, komen er op het Havenstraatterrein 500 woningen (overigens 

geen sociale huurwoningen). Het trammuseum moet samenwerken met de Gemeente 

(beleidsambtenaren).  

De Gemeente wil het trammuseum al sinds jaar en dag weg hebben. Het trammuseum heeft om 25 

tramwagons gevraagd. Het trammuseum is bereidt om in de Wijkraad te integreren. Het GVB gaat 

verbouwen - het Havenstraatterrein gaat op de schop. Het trammuseum is bereidt van bepaalde 

zaken afstand te nemen en tot een vergelijk te komen met de Gemeente. Alles wat afgesproken is, 

wordt akkoord gevonden door de inspectie. Remise, parkeergarage en tram gaan niet samen. Indien 

het museum als gevolg van b.v. een gerechtelijke uitspraak toch moet vertrekken, is dat om plaats te 

maken voor woningbouw etc. Men heeft een brief ontvangen inzake een nieuw bestemmingsplan 

zonder trammuseum. Hun financiële plan is afgewezen. De spoorwegwet is heel oud, deze dateert 

van 1875 maar verandert niet. Het is inmiddels het vierde proces dat men voert tegen de 

gemeentelijke plannen. 
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De A9 gaat verbreed worden. Alles staat op losse schroeven. Het museum heeft de ruimte op het 

Havenstraatterrein broodnodig, denk alleen al aan de keerlus. Deze is noodzakelijk om de trams te 

laten keren. Het Haarlemmermeerstation wil men verkopen. Gastspreker Peereboom woont boven 

dit station. In de loop der tijd is er een fietspad over de rails aangelegd. Een handelaar die gevestigd 

is op het terrein legt goederen op de rails, zodat de trams niet kunnen rijden. De inspectie 

Leefomgeving en Transport is belast met de handhaving. Er wordt voorgesteld om de spoorweg op te 

heffen. De Gemeente is eigenaar van de loodsen. De NS en Pro-Rail willen een stukje grond om loods 

op te bouwen. Er is geen rol meer voor de NS en Pro-Rail. Zij houden zich afzijdig en willen zich 

nergens mee bemoeien.  

Ben Bles : De Engelse school gaat in het voormalige Huis van Bewaring.  Zij hebben ooit subsidie 

genoten van de Gemeenteraad. 

Een oud-ijzerhandelaar heeft een bod gedaan op de tramtoestellen. Het trammuseum is  financieel 

onafhankelijk, krijgt geen subsidie en leeft van erfenissen en legaten. 

Het trammuseum wil ook toeristen vervoeren en samenwerken met het GVB.  De snelheid van de 

tram is te regelen. Regelmatig maakt men met ouderen een ritje door de stad. Amsterdammers, 

maar ook mensen uit geheel Nederland en zelfs mensen uit de gehele wereld kunnen voor 5 euro 

mee voor een retourtje.  

Ben:  omgevingsdiensten zijn boven provincies gesteld. 

Frans richt zich tot de gastspreker en zegt : Jullie willen je op de buurt richten en bewoners 

faciliteiten aanbieden. 

Er ligt een voorstel van Simon om tussen Wijkraad en Museumtramlijn een convenant af te spreken. 

Het Spoorwegmuseum wil hier over praten. De heer Peereboom zit in het bestuur. 

Het trammuseum heeft veel vrijwilligers nodig om draaiende te blijven.  

Dhr. Peereboom en Logger worden hartelijk bedankt voor hun komst 

De Wijkraad wordt op zeer korte termijn uitgenodigd voor een tocht met de museumtram. 

 

Agendapunt 4. Pauze 

Jaarverslag 2015/2016 wordt uitgereikt. 
 

 

Agendapunt 5. Vaststellen verslag laatste Wijkraadsvergadering 22 mei 

Het  verslag  is goedgekeurd. 

 
 

Agendapunt 6. Ingekomen stukken 

Geen. 

Agendapunt 7: Rapportages van Werkgroepen / Mededelingen 

Simon:  Nationale Burendag maakt deel uit van het Oranjefonds.  Op 23 september vindt deze dag 

plaats. 

Er schijnt een bestuurscrisis in de HVA (Huurdersvereniging Amsterdam) te zijn. In deze organisatie 

die uit vrijwilligers bestaat en alleen huurdersverenigingen in Amsterdam tot lid hebben (geen 

individuen) is een crisis ontstaan. Pikant detail : Winnie Terra fungerend voorzitter wil jaarsalaris ! 

Fred van Kooij : Er bestaat een mogelijkheid dat het boomschorshuisje naar Almere gaat. 
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Het comité  4-mei o.l.v. Jan Siegenbeek gaat gewoon door. 

Simon heeft contact met mensen die als vrijwilliger een cursus voor coach hebben gevolgd. Het doel 

is een nieuwe kerngroep te formeren. Volgende wijkraadsvergadering zal verslag worden gedaan. 

Afgesproken is dat er tijdens de Gemeente en Deelraadsverkiezingen op 17 maart 2018 aandacht 

voor de wijkraad zal worden gevraagd. Dit zal een extra dimensie toevoegen aan de wijkraad. 

Rick : Er was een moment dat burgers zich verkiesbaar konden stellen voor de Deelraad. 

Als wijkraad moeten we keynote speakers uitnodigen. Dit zijn belangrijke personen in het 

maatschappelijk verkeer zoals een vakbondsbestuurder, stadsdeelvoorzitter of iemand uit het 

bedrijfsleven.  

Het wijkraadsbestuur belooft een standpunt  in te nemen voor wat betreft het nieuw bestuurlijk 

stelsel. 

Er dient voor, onze secretaris, Guus , die maart volgend jaar stopt, z.s.m. een opvolger te worden 

gevonden. 

Yvonne  : men streeft ernaar om mensen uit te grote woning kleiner te laten wonen. 

Frans heeft met vuilophalers gesproken op de Stadionweg. Aldaar lagen veel vuilniszakken. Hier 

worden namelijk geen containers geplaatst. 

 

Agendapunt 8. Rondvraag 

Punten van de rondvraag zijn hiervoor al in het verslag verwerkt. 
 

 

Agendapunt 9. Sluiting 

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

vergadering om 22:15 uur.  

De volgende vergadering is op maandag 28 augustus 2017 om 20.00 uur. 


