Concept-verslag van de vergadering van de Wijkraad Zuid-West op
30 oktober 2013 in het Odensehuis
Aanwezig: Peter Janssen (voorzitter) : Guus Gase (secretaris) ), Leo Wernaert
(penningmeester), Jan Kees van Dijk (Bomenridders), Coen Tasman (Buurtgroep
Stadionplein en Omgeving, Hans Brandenburg (Bewonerscomité Olympia),
Fred van Kooij (Stichting Boomschorshuisje), Frans Schouwenaar (Stichting
Welkom in de Stadionbuurt; Elly Vlasveld. Ben Bles, (Spijtellaantje,etc.), Co
Jongkind,(ABS), Henderfina Sopacua, Jan Siegenbeek van Heukelom
(Dodenherdenking 4 mei), Han van de Linden.Schadd,( Monument Nederland-Indië),
Frits ten Winkel (voorheen Werkgroep Verkeer), Karin Buys (Spijtellaantje)
.
Opening en berichten van verhindering
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, meldt vervolgens degenen die zich
hebben afgemeld::Ben Bles, Spijtellaantje; Peter Reijers, p.t.; Hr. Samson,
huurdersvereniging Zuider-Amstel; Else Kerkhoven,(Voorheen Amikino, nu Wij van
Zuid)

Voorstelrondje
Alle stemgerechtigde leden van de Wijkraad behoren te zijn voorzien van een
naambordje als er gasten aanwezig zijn.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Thema: Algemene Vergadering, Op verzoek van Coen Tasman wordt het begrip
Algemene Vergadering nader toegelicht als zijnde een vergadering waarvoor geen
specifiek thema is. Hierna ontwikkeld zich een gesprek aangaande de door Co
Jongkind aangegeven onderwerpen, welke misschien voor de wijkraad interessant
kunnen zijn als thema voor komende vergaderingen.
De onderwerpen:
Bebouwing Stadionplein
Vervuiling door fijnstof, gebied Amstelveenseweg
Bebouwing Havenstraat
Bestemmingsplan Olympiakanaal, inclusief werf van Takkenberg
Zuidas Dok
Luchtvaart gebruik in ons gebied
‘SAAL’project (Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad)
Op verzoek van mevr. Van der Linde. Schadd worden deze onderwerpen in een
stemmingsronde beoordeeld op hun relevantie voor deze wijkraad. De
stemminsuitslag komt voor het eind van de vergadering ter sprake.
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Er wordt aangegeven dat de berichtgeving via buurtkranten door het huis van de wijk
Olympus anders is dan die van huize Lydia. Huize Lydia verspreidt minstens vier
keer per jaar een buurtkrant. Bij huize Olympia moet men zelf een krantje komen
halen, waarbij niet bekend is hoe vaak er een nieuwe editie is.
Fred van Kooij brengt subsidiabele projecten ter sprake, op initiatief van een bewoner
werden bankjes verhoogd/aangepast. Hieruit blijkt dat er een budget voor bewoners
is welke niet in contanten worden uitgekeerd, maar waarmee projecten kunnen
worden uitgevoerd.
Het wijkcentrum Buitenveldert schijnt hier met succes herhaaldelijk een beroep op te
doen.
Het verzoek om contact op te nemen met de voorzitter van dit wijkcentrum zal
worden uitgevoerd door Peter en Guus.

Pauze
Conceptverslag Wijkraadsvergadering van 18 september 2013.
Ingekomen stukken: Geen Post
,
Rapportages van werkgroepen: Coen Tasman informeert ons over de aanvang van
de werkzaamheden op het Stadionplein
Vanaf 4 november komt een hek om het Stadionplein, welke gedurende de komende
3 a 4 jaar zal blijven staan. De werkzaamheden aan het plein zullen voor de
verkeerscirculatie ingrijpende gevolgen hebben.
De zichtas Tuyll Van Serooskerkeweg schijnt behouden te blijven, over de zichtas
Amstelveenseweg is nog grote onduidelijkheid, alsmede details betreffende het te
bouwen hotel, waarvoor overigens geen enkel maatschappelijk draagvlak schijnt te
bestaan.
Als uitslag van de enquête zijn drie onderwerpen naar voren gekomen met als
volgorde van belangrijkheid:
 A/ Bebouwing Havenstraat, uitnodigen afgevaardigde bewonersgroep.
 B/ Vervuiling door fijnstof, deskundige uitnodigen.
 C/ Zuid-as dok, spreker zien te vinden
Rondvraag: Tijdens de rondvraag kwam het Burgerinitiatief ter sprake. Ook werd
gevraagd of de aan dat Burgerinitiatief toegezegde € 50,- reeds betaald is? Hierop
antwoord de penningmeester dat er € 100,00 is betaald.
Om 22.15 u. sluit de voorzitter de vergadering, de datum van de volgende
vergadering wordt vastgesteld op 11 december 2013.
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