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                          Verslag Wijkraadsvergadering                                                  
                          16 oktober 2017                                                                                    

                                 Wijkraad Zuid West : Al 59 jaar voor en door de buurt. 

                                Locatie: Cordaan / Olympisch Kwartier           (Verslag: Guus Gase, Leo  Wernaert)                                                                              

Aanwezig: Guus Gase, Leo Wernaert, Jan Leegwater, Simon Bornstein, Natasja van Rossum, Nicole 
Kuijf, Frits ten Winkel, Coen Tasman, Orlivia Philip, Jouke de Groot, Fred van Kooij, Hans 
Brandenburg, Dinie de Zeeuw, Jan Siegenbeek van Heukelom, Frans Schouwenaar, Niek Scholten 
(gastspreker), Rik den Braber, Sanjay Girwar. 
  

Niet aanwezig: Karin Buis, Jan-Kees van Dijk, Henderfina Sopacua, Yvonne Reijers. 

Agendapunt 1. Opening en welkom. 
De vergadering wordt om 20:00 uur door de voorzitter geopend.  
Iedereen wordt welkom geheten.  
 
 

Agendapunt 2. Vaststelling agenda / mededelingen bestuur 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Afgesproken met het bestuur van EMA (museumtram) is duurzame samenwerking, die reeds nu al in 
werking is getreden en een huurcontract voor gebruik van een vergaderruimte dat per januari 2018 
ingaat. 
 
Agendapunt 3. Thema : Verbinding in Zuid (Ontwikkelingen in de wijk). 
Gastspreker is ds. Niek Scholten, predikant van de Willem de Zwijgerkerk 
 

Ds. Niek Scholten van de Willem de Zwijgerkerk is vanavond onze gastspreker. Hij vertelt alles over 
de kerk en haar activiteiten. Zo zijn er leerlingen van het Amsterdams Lyceum uitgenodigd voor een 
excursie. Ook is er 1 keer per 2 weken een eettafel voor zo’n 20 á 30 mensen. Alles wordt door 
vrijwilligers geregeld. Er worden roosters uitgedeeld, waar men tijdens de week kan eten. Woensdag 
is de kerk geopend van 10 tot 12 uur. ‘s Zomers zit men op het terras en nodigt mensen uit van de 
straat om in gesprek te komen. Er wordt een middaggebed gehouden in een kapelletje dat onlangs is 
ingericht. Mensen kunnen zeggen wat hen bezighoudt op persoonlijk niveau of aangaande het 
wereldnieuws. Het is belangrijk om de samenhang in de buurt te bevorderen. In de ogen van Niek 
Scholten hebben kunst en religie veel met elkaar gemeen. Aan de hand van een Bijbeltekst kan men 
zeggen welk gevoel het een en ander oproept.  
De Kersttijd is altijd een bijzonder drukke periode in de kerk. Met Pasen maakt men 
Palmpasentakken. Kinderen willen vaak niet naar de kerk en daarom gaat de kerk naar de kinderen. 
Aan hen worden Bijbelverhalen verteld. Het gaat niet om bekeren, maar om contacten te leggen. Van 
eminent belang is ook de diaconie. Vroeger was deze beter bekend als de armenzorg. Een commissie 
bekijkt aanvragen voor voorzieningen zoals b.v. een bril of medicijnen. In deze tijd zijn er heel veel 
mensen die schulden hebben of uit hun huis dreigen te worden gezet. Mensen vertellen in dit 
verband vaak dramatische verhalen, waarvan de dominee soms betwijfelt of die wel altijd conform 
de waarheid zijn. De naam van de Willem de Zwijgerkerk stamt uit de tijd van de 
Emmakerk/Prinsessenkerk. De keuken van de kerk is flink uitgebreid. Joke Jongejan en Gert-Jan 
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Wijnants houden in de kerk filosofieavonden. Voorts is het van belang, om te weten wat er leeft in de 
buurt. Er is ook contact met de moskee in de Legmeerstraat. Frans: het stadsdeel organiseert 2 a 3x 
per jaar een interreligieus overleg.  
A.s. 21 oktober is er in de kerk een toneelstuk over geweld tegen ouderen. Hoe zorg je dat je dit kunt 
voorkomen?  
Daarnaast doet de kerk op dit moment mee aan een pilot, een poging van de centrale stad om er 
voor te zorgen dat de financiële middelen voor de zorg op de goede plek komen. De vraag is of er 
problemen zijn die stadsdeel en gemeente over het hoofd zien.  
Simon: zou het mogelijk zijn dat we samenwerken met de kerk? We zouden ook met de kerk een 
samenwerkingsovereenkomst kunnen sluiten.  
De toekomst van de kerk. De kerk wil natuurlijk overleven, daarvoor heb je mensen nodig. Men wil 
dikwijls gebruik maken van de kerk voor o.a. bruiloften en begrafenissen. De PKN (Protestantse 
Kerken in Nederland) heeft nog 18 aangesloten kerken in Amsterdam. In Utrecht wil men terug naar 
3 kerken in de gehele stad. Alhoewel de Protestantse kerk er warmpjes bijzit denkt men niet in 
termen van geld. Tevens worden er cursussen gegeven. Kort geleden is er een project gestart 
genaamd “Bijbellezen in het café”. Wat staat er in de Bijbel? Wat doet het je en wat zegt het je? Het 
is helaas altijd moeilijk om mensen te vinden die bij de organisatie betrokken willen zijn. Er is 
voorgesteld om flyers in de bibliotheek te leggen. Op Allerzielen wordt er in kerk een kaarsje gebrand 
in het kader van herdenking van de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Op 11 december 
is er ook nog Wereldlichtjesdag ter herdenking van kinderen, die zijn overleden.  
Eens in de 2 of 3 maanden is er op zondagmiddag een Bach Cantate. Indien men wil kan men op de e-
maillijst worden geplaatst voor verdere informatie. 
 
Agendapunt 4. Pauze 
 
Agendapunt 5. Jaarplanning / Vergaderschema 2018  
Het vergaderschema 2018 is bekendgemaakt : 
20 februari, 23 april, 8 juni, 27 augustus, 15 oktober en 17 december.  
Waarschijnlijk zal er met ingang van 1 januari 2018 vergadert gaan worden in het 
Haarlemmermeerstation (vergaderruimte museumtram /EMA). 

Agendapunt 6. Vaststellen verslag laatste Wijkraadsvergadering 28 augustus 2017 
Er is 1 correctie: punt 7 : de markt op het Stadionplein floreert totaal niet. 
Het  verslag wordt verder goedgekeurd. 
 

Agendapunt 7. Ingekomen stukken 
Geen. 

Agendapunt 8: Rapportages van Werkgroepen / Mededelingen 

Agendapunt 9. Rondvraag 
 

Verslag van 2 studenten van de Hogeschool Amsterdam over onderzoek naar mogelijkheden voor 
toerisme in onze wijk. 
 De gemeente heeft gevraagd aan studenten om oplossingen aan te dragen voor het uit de hand 
gelopen toerisme in met name de binnenstad. Ze hebben zich gericht op ondernemers en bewoners. 
Ze willen de druk van de binnenstad afhalen en hebben gevraagd of toeristen ook naar stadsdeel 
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Zuid willen komen.  
Deze studenten, Natasja van Rossum en Nicole Kuijf, verzorgen vanavond de presentatie van hun 
buurtonderzoek. Zij hebben tal van bezienswaardigheden bezocht zoals: o.a. het Vondelpark, 
museumtram en voor informatie ook Huize Lydia en andere Huizen van de Wijk. Zodoende zijn zij 
een project begonnen om aandacht te vragen voor bezienswaardigheden in ons stadsdeel. Er was 
vroeger een museum verbonden aan het Olympisch Stadion. Het Nederlands Olympisch Comité wilde 
hier evenwel geen subsidie meer aan geven. Tot enige jaren geleden was er de heer Arjen Looyenga, 
die zich richtte op de architectuur in onze buurt. Deze is inmiddels overleden. De doelgroep van de 
studenten bestaat uit ouderen die willen dat er een boekje over uitkomt. Bewoners kunnen dit doen 
in samenwerking met de studenten. Bureau Marketing wordt soms ingeschakeld om te kijken of hun 
plannen haalbaar zijn.  
Jan Siegenbeek is met de museumtramlijn in de stad geweest o.a. naar Artis. De museumtram biedt 
140 mensen een vrijwilligersplaats.  
De studenten willen toeristen meer laten zien dan alleen het stadscentrum. Er wordt gevraagd hoe 
studenten aan baantjes komen in Amsterdam. 
Hans: aan het probleem van toerisme wordt dus gewerkt.  
Jan Siegenbeek heeft eigenlijk nooit gehoord waar de Rode Loper naar toe loopt en vraagt aan de 
studenten of zij zelf een idee boven water hebben kunnen halen. Zij zijn van plan ook de vele 
toeristen in het Engels en Duits te benaderen.  
Vraag aan de studenten: mogen we het eindresultaat zien in de vorm van 2 A4-tjes.  
Vervolgens worden zij hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 

Frans bedankt een ieder die bij de afscheidsdienst van Jeltje Nauta aanwezig was. 
Hans: aandeel van sociale huurwoningen gaat van 30 naar 40 %.  
Sanjay Girwar van WOON (voormalig Wijksteunpunt Wonen) zal niet namens WOON lid gaan worden 
van onze wijkraad. Mensen met vragen en problemen aangaande woonruimte kunnen terecht bij 
Stichting WOON. 

De commissie Communicatie wordt opgericht. Leden: Jan Leegwater en Rik den Braber. 

In ons stadsdeel is naast De Echo een nieuw krantje uitgekomen, “Zuid” genaamd. 

De commissie Verkeer en Vervoer zal nieuw leven worden ingeblazen. Frits ten Winkel heeft zich 
hier al voor opgegeven. 

De museumtram wordt formeel lid van de wijkraad. 

Simon heeft aan het KMAN (comité Marokkaanse Arbeiders in Nederland ) gevraagd om samen te 
werken. 

 

 

Agendapunt 10. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering om 22:10 

De volgende vergadering is op maandag 18 december 2017 om 20.00 uur. 


