Verslag Wijkraadsvergadering
18 juli 2016
Wijkraad Zuid West : Al 56 jaar voor en door de buurt.
Locatie: Cordaan / Olympisch Kwartier

(Verslag: Guus Gase /
Frans Schouwenaar)

Aanwezig: Guus Gase, Simon Bornstein, Leo Wernaert, Frits ten Winkel, Alfred Karels, Frans
Schouwenaar, Fred van Kooij, Hans Brandenburg, Jeanine Tigchelaar, Henderfina Sopacua, Jan
Siegenbeek van Heukelom,
Afgemeld: Coen Tasman, Else Kerkhoven, Jan Leegwater, Victor van Lamoen, Yvonne Reijers, Fred
Schoen
Niet afgemeld: Karin Buis, Ben Bles, Jan-Kees van Dijk,
Agenda punt 1. Opening en welkom.
Voorzitter Frans Schouwenaar heet alle aanwezigen hartelijk welkom. In het bijzonder Simon
Bornstein, die gereageerd heeft op de vacature van voorzitter van de wijkraad en die nu kennis komt
maken, en Jeanine Tigchelaar, die Else Kerkhoven als vertegenwoordigster van Zij In Zuid vervangt.
Ook een hartelijk welkom weer aan Alfred Karels, die al eerder in ons midden is geweest.
Agenda punt 2. Voorstelronde
Simon stelt zich voor en vertelt iets over zichzelf. Hij heeft in het verleden voor de PvdA in de
deelraad van Amsterdam-Zuideramstel gezeten, woont in Buitenveldert, heeft 15 jaar
geschiedenisles gegeven, is kaderlid van het FNV en binnen het FNV actief op lokaal niveau, hij heeft
theologie gestudeerd (opleiding tot rabbijn) en werkt op dit moment aan een proefschrift.
Met zijn ervaring op diverse terreinen zou hij zich graag willen inzetten voor de wijkraad.
Agendapunt 3. Vaststelling Agenda
Er worden geen wijzigingen voorgesteld en daarmee wordt de agenda goedgekeurd.
Agendapunt 4. Thema: De toekomst van de wijkraad.
Fred Schoen, Victor van Lamoen en Jan Leegwater hebben schriftelijk hun ideeën kenbaar gemaakt.
Frans geeft die weer en geeft vervolgens aan allen de gelegenheid om ideeën, suggesties e.a. met
betrekking tot de toekomst van de wijkraad naar voren te brengen. In deze ronde worden diverse
voorstellen gedaan:
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De wijkraad vervult nog een belangrijke functie en moet zeker blijven bestaan. Als het kan
met professionele ondersteuning, zoals in de tijd van het wijkopbouworgaan.



Meer publiciteit: we moeten ons laten zien in de wijk en in de (social) media. Op die manier
zouden we jongeren kunnen bereiken en betrekken bij de wijkraad.



Jeanine stelt voor om een onderzoek te laten doen naar wat er leeft in de wijk. Om zo op het
spoor te komen van thema’s waar de wijkraad bij zou kunnen aansluiten of die ze aan de
orde zou kunnen stellen en waarvoor ze aandacht kan vragen. En wellicht daarover ook
contact kan zoeken met andere organisaties.

Jan Siegenbeek van Heukelom roept in herinnering dat de wijkraad ooit is opgezet en daarna altijd
heeft gefunctioneerd als een federatief verband van groepen die zich willen inzetten voor zaken die
in de wijk spelen. Zoals bewonerscommissie Olympia en zoals er kort geleden een groep ontstond die
zich is gaan inzetten voor het handhaven van lijn 24.
Verder wordt opgemerkt dat jongeren veel meer individualistisch zijn en zich makkelijk direct richten
tot politici en ambtenaren. Dat kan een reden zijn dat ze zich niet zo snel gaan inzetten voor een
organisatie als de wijkraad.
De voorzitter vat de discussie en de suggesties samen in twee voorstellen.
1. We gaan een onderzoek laten doen naar wat er leeft in de wijk. Simon suggereert dat we daarvoor
een beroep kunnen doen op studenten van de HvA. Die doen zoiets vaker.
2. We gaan de publiciteit zoeken. Guus heeft al contact gezocht met de marktmeester van de markt
op de Marathonweg. Het is mogelijk daar een kraampje te huren. Henderfina is erg enthousiast over
Facebook. Er moet uitgezocht worden of dat voor ons een adequaat middel is. De Echo en de Huis
van de Wijkkrant zijn te vragen. Misschien is Nextdoor ook een podium. Ook de site van stadsdorp
Olympia. Zij hebben een aankondiging van onze vergadering eerder geplaatst.
3. Belangrijk is om ook te kijken naar de organisatievorm. Voldoet die nog?
De vergadering gaat akkoord met deze voorstellen en stelt vast dat ze een goed uitgangspunt
vormen voor nadenken over de toekomst van de wijkraad.
Agendapunt 5. Pauze
Agendapunt 6. Concept Verslag Wijkraadsvergadering 30 mei 2016
Het concept verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Agendapunt 7. Ingekomen stukken
Leo meldt enkel de ontvangst van een belastingformulier (inzake copyright), dat geen betrekking
heeft op onze werkzaamheden.
Agendapunt 8. Rapportages van werkgroepen / Mededelingen / Jaarverslag 2015 /
Thema volgende vergadering.
Alfred vertelt dat hij, sinds hij op een bijeenkomst - waar hij via de wijkraad van had gehoord - met
ambtenaren van het stadsdeel in contact kwam, hij zijn vrijwilligerswerk met dak- en thuislozen in
o.a. het Vondelpark een stuk beter kan doen. Hij heeft het idee dat hij nu serieus genomen wordt.
4 mei comité: Jan Siegenbeek van Heukelom kondigt aan dat volgend jaar de spreker bij de
dodenherdenking op de Apollolaan zal zijn: Ernst Hirsch Ballin, oud-minister.
Lijn 24 en ander openbaar vervoer: Victor meldde dat de oplevering van de Noord-Zuidlijn met een
jaar is uitgesteld, tot juli 2018. Dat biedt mensen die zich zorgen maken over de ontmanteling van
veel OV-lijnen een jaar langer de tijd hebben om zich te organiseren en hun krachten te bundelen.
Bewonerscommissie Olympia: Hans noemt een verschijnsel dat steeds vaker voorkomt: kopers van
woningen verhuren hun huis . Soms alleen tijdens vakantie, maar vaak ook langer. De tijdelijke
bewoners veroorzaken regelmatig overlast.
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Guus vraagt nog weer eens of iemand een scanner ter beschikking heeft om krantenartikelen die
interessant zijn voor de wijkraad te scannen. Janine wijst er op dat je daarvoor terecht kunt in Huis
van de Wijk Olympus.
Jaarverslag 2015:
Frans vraagt Hans om in een paar punten de belangrijkste zaken van bewonerscommissie Olympia te
schetsen. Dan zal hij daar een verslag van schrijven. Van de Bomenridders en Werkgroep
Spijtellaantje is niks meer gehoord. Frans heeft nog geen contact opgenomen met Cor van Wieringen
om te vragen of hij ook dit jaar weer ons verslag wil drukken.
Buurtgroep Stadionplein en omgeving: Leo meldt dat de buurtgroep van plan is zich later dit jaar op
te heffen. Een datum is nog niet vastgesteld.
Agendapunt 9. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
Agendapunt 10. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 22:18 uur. De volgende vergadering is op maandag 29 augustus om 20.00 uur.
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