Concept verslag WOOZW, woensdag 2 april 2014
Aanvang 20.00 uur.
Odensehuis.
Aanwezig.
Dhr. Peter Janssen (voorzitter), Dhr. Coen Tasman, (Buurtgroep Stadionplein e/o.), Dhr. Co
Jongkind, (b.g. Alg. Bel.ver. de Schinkeleilanden), Dhr. Fred van Kooy, (w.g.
Boomschorshuisje), Dhr. Jan K. van Dijk (w.g. Bomenridders), Mw. E Vlasveld (p.t.). Dhr.
Frans Schouwenaar (p.t.), Dhr. P Reijers (p.t.). Hans Brandenburg (w.g. Bewonerscomité
Olympia), Mw. Karin Buis, (b.g. Spijtellaantje ) Mw. Henderfina Sopacua (p.t.),
Afwezig met bericht:
Mw. E. Kerkhoven (w.g. Zij van Zuid, voorheen Amikino), Dhr. Leo Wernaert
(penningmeester) dhr. Guus Gase (secretaris W.R.) Mw. Han van der Linden-Schadd, Dhr.
Jan Siegenbeek van Heukelom (w.g. Dodenherdenking 4 mei) Dhr. Frits ten Winkel (p/t.),
Dhr. Ben Bles, Dhr. L Samson.
1. Opening.
Vz. Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Voorstelrondje, Naambordjes en Presentielijst.
Peter meldt dat hij contact heeft gehad met mw. Kerkhoven en dat het nog tot medio
september 2014 zal duren voordat zij hersteld is. Vergadering wenst haar van Harte betershap.
Fred meldt dat Frits na de vorige w.r. vergadering een pijnlijke val heeft gemaakt toen hij Han
naar huis bracht. Dit is waarschijnlijk de reden dat beiden niet aanwezig zijn.
We gaan allen namens W.R. beterschap kaartjes sturen.
Vz. er zijn geen gastsprekers en er is dus geen voorstelrondje nodig.
3. Vaststelling agenda.
Peter biedt Elly zijn excuus aan voor zijn reactie op haar melding van het niet ontvangen van
de agenda/verslag via email voor deze vergadering.
De agenda wordt akkoord bevonden. (Zie agendapunt 4)
4. Thema, voortgang toekomst Wijkraad Zuid West
Peter, geeft aan dat er vanavond wegens het ontbreken van een gastspreker dit een goede
gelegenheid is om de toekomst van de wijkraad Z.W, te bespreken.
Coen is van mening dat wij ook de stemgerechtigde leden van de wijkraad moeten vaststellen
dit volgens 3 maal aanwezig te zijn op de laatste vergaderingen van 2013, en het financieel
jaar verslag 2013 moet ook gemaakt worden.
Peter, wij moeten ook het huidige jaarschema van de wijkraad bekijken en of wij 5 of 6 per
jaar willen vergaderen, en een nieuw probleem is dat Guus de komende 4 jaar het ook erg
druk krijgt wegens zijn verkiezing als duo raadslid in de nieuwe bestuurscommissie van
stadsdeel Zuid .Elly wil evt. ad hoc wel schrijven maar wil geen vaste secretaresse voor de
wijkraad zijn
Coen vraagt zich af hoe wij nieuw bloed in de wijkraad Z.W. krijgen.
Peter: er gebeurd heel veel op sociaal gebied in zuid en misschien kunnen wij hierop
inspelen. Volgens Hans was er weinig te halen bij vorige stadsdeel bestuur, maar bij de
nieuwe bestuurscommissie van Zuid misschien wel.
Fred haalt laatste Echo naar voren waarin o.a. staat dat nieuwe bestuur het inderdaad anders

wil gaan doen. Coen haalt nogmaals wijkcentrum Buitenveldert aan die nog steeds op bijna
oude basis zij het met iets minder subsidie gewoon door draaien.
Elly geeft aan dat er met toenmalige bestuur SOOZ in 2010 weinig te bereiken was voor onze
wijkraad. Coen is van mening dat wij door valse argumenten van oude bestuur SOOZ zijn om
gegaan.
Co wij moeten niet achterom kijken maar over de toekomst praten en ik ben in 2011 uit
protest over ons aangedane onrecht in staking gegaan.
Elly wij moeten zeker luisteren naar geluiden uit onze wijk.
Frans werd week voor de verkiezingen gebeld door vertegenwoordiger van Pv/d A over kopen
en huren in Zuid en dat de huurders verenging in Zuid is overleden en dat er zeker en snel een
nieuwe huurders vereniging moet worden opgericht. Er zijn ook 200 medewerkers ontslagen
en er is veel geld onnodig weggegeven en er is teveel aandacht voor midden en hogere
inkomens.
Fred denkt dat wij bv. de wijkkrant van de nieuwe SOOZ kunnen gebruiken voor onze
wijkraad. Elly je kan info ook ophangen in openbare ruimte bv. de bib. Henderfina dan
moeten wij een A4 maken en je kan daar ook een aantal uurtjes met onze wijkraad info uitleg
geven aan bezoekers bib.
Co stelt voor om stappenplan voor de toekomst te maken.
Frans onze buurt zaken die te weinig aan de orde komen moeten wij oppakken en
misschien is de a.s. gevel tuinen dag op 3 mei a.s. een idee om hier de wijkraad onder de
aandacht van de bezoekers te brengen.
5. Pauze.
6. Verslag vorige vergadering.
Verslag februari met aantal verbeteringen akkoord.
7. Binnen gekomen post.
De Brief over klachten op Kings Day 2013 is door Peter uitgezocht en werd verstuurd naar
Mv. Hageman maar zij werkt niet in stadsdeel Zuid.
Frans, misschien kan Guus de route van de brief uitzoeken en uitzoeken waar het in het
stadsdeel is mis gegaan.
Peter heeft een brief voor dhr. R Sjouken ontvangen en deze zal naar hem worden
doorgestuurd.
Ook een brieven van het Oranje fonds ontvangen.

8. Rapportage van de werkgroepen.
Coen meldt huidige stand van zaken stadionplein bv. dat er 13 februari 2014 overleg zou zijn
tussen werkgroep en stadsdeel Zuid. maar overleg ging niet door.
Inmiddels is het duidelijk dat zuid zijn eigen plan gaat uitvoeren en dat er 2 massieve grote
gebouwen komen en aantal afspraken met werkgroep worden niet ingevuld en zijn van tafel
geveegd en ook worden aangenomen moties en amendementen maar gedeeltelijk ingevuld.
Ook de huidige zeer goed bezochte speeltuin in de Tuil van Serooskerkestraat gaat op de
schop.
Een evt. fontein op het nieuwe plein is nog een open punt.
De 2 huisjes ex Vami en Febo komen wel terug maar voor welk doel is nog niet bekend. Kans
bestaat dat een van de twee huisjes de ingang van de ondergrondse parkeergarage wordt.
Verder zal de verkeersdrukte en parkeerdruk rond het nieuwe plein dramatisch toenemen.
Fred Schoen is nu samen met andere architect een actie begonnen omdat het volgens hen veel

beter, anders en mooier kan en omdat de plannen in strijd zijn met de uitgangspunten van het
beroemde plan van Berlage.
Verder verloopt de nieuwbouw maar zeer langzaam en er lijkt vertraging in de uitvoering te zijn
misschien wel door een te laat aangevraagde vergunning door waternet.
Fred vraagt hoe het openbaar vervoer geregeld zal worden. Volgens Coen blijft dit zoals het nu is.

Co meldt dat ABS enige problemen heeft en dat tijdens hun 10 jaar bestaan.
9.Rondvraag.
Fred meldt dat stadsdeel initiatief heeft genomen om over boomschors huisje te praten.
De gevel ligt nu in drie stukken op de stadswerf in de Gen. Vetterstraat en er is een potje voor
verdere ontwikkelingen gemaakt. bv. Jacob Maris plein is een van de evt. opties maar alles is
nog in z.g. praat schema maar stadsdeel is de werf aan het opruimen en heeft deze ruimte
hard nodig. Stads Herstel heeft ook plannen voor herbouw van het boomschors huisje.
Hans heeft een grote demonstratie bijgewoond voor behoud sociale woning bouw in
Amsterdam en er worden toch weer kleine succesjes behaald en wij worden gevraagd om
onze mening te geven.
Jan Kees meld dat Zuid zijn best doet om het groen rond het Hoofddorpplein buurt te
verbeteren maar water geven van nieuwe aanplant is nog een probleem.
Tevens meldt Jan Kees dat er aan de rand van Oeverlanden een 5 tal woonwagens met Roma’s
zijn neer gestreken dit op het terrein van de voormalige hondenclub vlak bij de A 10/nieuwe
meer.
Frans meld dat de openingstijden van ‘Welkom’ zijn uitgebreid. ‘Welkom’ is ook aangesloten
bij welzijnsorganisaties. Op 3 april is er een netwerkbijeenkomst voor diverse organisaties
waaronder Welkom, Sooz, Woest Zuid etc.
Peter zal naar deze bijeenkomst gaan.
Peter heeft iets gelezen over dat het stadsdeel de huizen van de wijk terug wil geven aan de
buurt.
Co meld dat er in de andere buurten zoals de Pijp en de Rivierenbuurt heel veel ten gunste van
de bewoners gebeurd en dat plan C goed loopt.
10. Sluiting, 22.30 uur.
Peter dankt iedereen voor zijn en of haar inbreng en sluit de vergadering om 22.15
Datum volgende vergadering 25 juni 2014.

