Concept-verslag van de vergadering van de Wijkraad Zuid-West op
12 februari 2014 in het Odensehuis
Aanwezig: Peter Janssen (voorzitter) : Guus Gase (secretaris) ), Leo Wernaert
(penningmeester),
Hans Brandenburg (Bewonerscomité Olympia), Karin Buis (Spijtellaantje). Co
Jongkind,(ABS),
Frans Schouwenaar (Stichting Welkom in de Stadionbuurt), Peter Reijers, p.t.,
Jan Siegenbeek van Heukelom (Dodenherdenking 4 mei),
Gast: David van Bezooijen, Sooz
.
Gastspreker: Adinda de Baat, Puur Zuid, informele ondersteuningsdiensten.
1. Opening en berichten van verhindering
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, vermeldt vervolgens degenen die
zich hebben afgemeld: Ben Bles,(Spijtellaantje,etc.), JanKees van Dijk
(Bomenridders), (afwezig zonder bericht), Else Kerkhoven,(Voorheen ‘Amikino’, nu
‘Wij van Zuid’), Fred van Kooij (Stichting Boomschorshuisje), Han van der LindenSchadd,( Monument Nederland-Indië), Coen Tasman (Buurtgroep Stadionplein en
Omgeving), Frits ten Winkel (voorheen Werkgroep Verkeer),Hr. Samson, Elly
Vlasveld, p.t. ,Henderfina Sopacua, p.t.

2. Voorstelrondje
Alle stemgerechtigde leden van de Wijkraad behoren te zijn voorzien van een
naambordje ten behoeve van de gastspreker.
3. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Waarna de voorzitter het woord geeft aan
mevrouw Adinda de Baat.
Zij verteld dat zij als medewerkster van Puur Zuid, nauw samenwerkt met David van
Bezooijen, (Sooz), om bewoners samen te brengen, met elkaar in contact te brengen
om meer cohesie te bewerkstelligen met als oogmerk ‘mensen voor elkaar te laten
zorgen’.
Dit als gevolg van terughoudende overheid en megabezuinigingen die over ons
komen als een hevige najaarsstorm/
Als overmaat van ramp sluiten er steeds meer verzorgingshuizen, indien er mensen
met problemen waren werd met ouderenwerk gebeld om vrijwilligers in te zetten die
deze mensen kunnen bijstaan met klusjes en advies, in het dagelijkse leven.
Doordat mensen met ernstige beperkingen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen is
het de bedoeling dat hun belangen optimaal behartigd blijven worden.
Dit is een vorm van mantelzorg (hulp van familie, buren, bekenden en vrienden)
Omdat er weinig spontaniteit is organiseert Adinda de Baat dat er in deze,
coördinatie plaats vindt.
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Hoewel Adinda en David betaalde krachten zijn wordt de mantelzorg gebaseerd op
vrijwillige basis. In de steeds ingewikkelder wordende samenleving waarin mensen
steeds meer op zichzelf worden teruggeworpen is dit een welkom aanbod.
Men moet hierbij denken aan hulp met de computer, het invullen van formulieren en
het gezelschap houden van mensen.
Het bevorderen van sociale cohesie zoals al vijf jaar lang in Haarlem plaatsvind,
gestalte gegeven door de stichting ‘BUUF’. E.e.a. ter voorkoming van vereenzaming.
Karin Buis vraagt hoe het zit met mensen die het bejaardenhuis uitmoeten.
In dorpskernen zorgt men nog voor elkaar, in de grote stad is dit bijna niet meer het
geval.
In onze buurt worden steeds meer woningen verkocht waardoor ook de solidariteit
navenant meer en meer afneemt, Volgens Adinda is er een mentaliteitsverandering
nodig, wat misschien wel 20 jaar nodig heeft. Ze wil een poging doen mensen voor
elkaar te laten zorgen, het is een vorm van informele ondersteuning, ze is hierin
actief en bezoekt de mensen thuis.
Groepen vrijwilligers gaan mense vertellen dat als men hulp nodig heeft, men
gekoppeld kan worden aan een vrijwilliger. Ook biedt men hulp aan als iemand op
vakantie is, en er zorg voor huisdieren dient plaats te vinden.
Momenteel is de trend dat steeds meer oude mensen verpieteren in de eigen
woning.
Volens Jan Siegenbeek zijn de stadsdorpen een manier waardoor men elkaar weer
leert kennen en elkaar weer kan helpen.
De praktijk leert dat zorgzaamheid jegens elkander een langzaam proces is.
Men legt het accent op kwetsbare mensen, om deze hulp te bieden.
Het komt in feite voort uit het opbouwwerk van de participatiemaatschappij. Door
bezuiniging blijft burenhulp essentiëel.
David gelooft niet in afdwingen maar in het nut van digitale netwerken. De vraag
staat centraal, hoe kun je helpen in je eigen wijk, waarbij het belangrijk is dat
vrijwilligerswerk niet ten koste gaat van betaalde banen.
Adinda stelt de vraag: “Hoe wil je oud worden?”
Je bent oud en kunt de trap niet meer opkomen, hoe kan ik met mijn omgeving
regelen dat ik , als ik stokoud ben, hulp en zorg krijg van mijn directe omgeving?
Dit draagt er aan bij om op een prettige manier oud te worden. Informele diensten
gaan over ‘nabuurschap’, Een ondersteuning pilot van ‘Stadsdeel Amsterdam Zuid’.
Co: hebben jullie genoeg middelen om adequaat te kunnen functioneren?
Adinda: Er gebeurt PR, we verspreiden folders en er is subsidie.
Pauze
4. Conceptverslag Wijkraadsvergadering van 11 december 2013.
5. Ingekomen stukken: Oranje fonds,aandacht voor: ‘Nederland doet’, landelijke
vrijwilligersactie eind maart.
6. Rapportages van werkgroepen:
Leo doet verslag van buurtgroep Stadionplein, welke met het stadsdeel zal
vergaderen op 13 februari 2014, betreffende de Zuidas, inrichting openbare
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ruimte en een amendement ter sprake zal brengen betreffende woningen in
het noordblok voor ouderen en minder validen.Als aandachtpunt misschien
grondwateronttrekking tbv bouw op Stadionplein.
7. De projectmanager Stadionplein staat open voor overleg
8. .Frans Schouwenaar meldt dat ‘Welkom’ medegebruikers zoekt, waardoor
mogelijk de lasten van huur etc. gedeeld zullen kunnen worden
9. Rondvraag en mededelingen:
Jan Siegenbeek meldt dat de toespraak bij de 4 mei herdenking op de
Apollolaan, dit jaar door de heer Ronald Sanders wordt uitgesproken,
De heer Sanders is hoofd van de Eerste Montessorischool, ‘de Wielewaal’ in
de Corellistraat.
Co vraagt terecht hoe het staat met een nog niet verzonden brief aan het
stadsdeel, Dit vanwege het ontbreken van antwoord op een brief van 2
september 2013.
Ook meldt Co dat inzake de jachtwerf van Fam. Takkenberg er een regeling is
getroffen met Eddie Takkenberg.
Ook heef hij met succes bezwaar gemaakt, de groenwal blijft behouden.
Er wordt gemeld dat er een buurtservicepunt in de Hoofddorpstraat geopend
zal worden op Vrijdag 14 februari, genaamd: ‘Hoofdzaak’.
Dit als buurtinitiatief, ondersteund door Sooz.
De vergadering wordt afgesloten met een oproep van Guus om vooral te gaan
stemmen op 19 maart as.
De datum an de eesrtvolgende vergadering is vastgesteld op 2 april 2014.
Vervolgens zijn de volgende data geprikt voor de wijkraadsvergaderingen:
25 juni: 10 september; 22 oktober en 3 december 2014. Han van der Schadd,(
Monument Nederland-Indië),
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