Wijkraad Zuid-West, 29 november 2010
Aanwezig: J. Siegenbeek van Heukelom (Vossiusbuurt), P. Reijers, R. van Es (algemeen manager a.i.
SOOZ), G. Gase (Platform Groene Schinkeloevers), K. Buis (Red het Spijtellaantje), C. Jongkind
(secretaris wijkraad Zuid-West), A. Bölükbaş, F. Schouwenaar (Welkom), J. Nauta (Welkom), M.
Bos (Actigroep tegen hoogbouw Vondelpark), H. Brandenburg (Bewonerscommissie Olympia), J.K.
van Dijk (Bomenridders), D. van Bezooijen (SOOZ, verslag)
Afmeldingen: P. Janssen, L. Wernaert, R. Sjouken (SOOZ), H. van der Linden-Schadd, B. Bles, J.
Mees ten Oever, P. Berendsen, L. Samson, H. Sopacoa, B. van Dalsen, C. Tasman, A. Manglie
1. Opening, vaststelling agenda
Jan Siegenbeek van Heukelom opent de vergadering om 20:00 uur. De voorzitter, Peter Janssen, is
verhinderd. Agendapunt 4 vervalt omdat ook Rob Sjouken van SOOZ niet aanwezig kan zijn.
2. Mededelingen van het bestuur:
* Co Jongkind vertelt dat het bestuur een brief over de voorgenomen vermindering van het aantal
OV-verbindingen in Amsterdam-Zuid aan de Regioraad heeft gestuurd.
* Aan de actie voor het behoud van het opbouwwerk hebben veel wijkraadsleden meegedaan: met
het verzamelen van handtekeningen, het schrijven van brieven of door in te spreken bij de
commissievergaderingen. De VVD en D66 houden vast aan hun standpunt om flink te bezuinigen,
SP, Zuid- en Pijpbelangen, Vereniging Ons Zuid zijn tegen. Ruud van Es spreekt zijn waardering
uit voor de vele bewoners die tijdens de commissievergaderingen inspraken over het opbouwwerk.
Combiwel stuurde alleen enkele managers om in te spreken.
Het stadsdeel zal de subsidie aan SOOZ en andere opbouwwerkorganisaties naar verwachting voor
50% opzeggen per 1 januari 2012 en voor 100% per 1 januari 2013. NB eind december werd
bekend dat de subsidie al geheel wordt stopgezet per 1-1-2012. Er komt een nieuw budget van
500.000 euro voor opbouwwerk (was 1,1 miljoen) waarvoor de opbouwwerkorganisaties maar ook
andere welzijnsorganisaties zoals Combiwel samen een plan moeten maken.
Als SOOZ opgeheven wordt, verdwijnt ook de ondersteuning aan de wijkraad. Dit betekent niet het
einde van de wijkraad, want de wijkraad bestaat uit bewoners die zich vrijwillig inzetten en kost
dus zelf geen geld. Alleen de ondersteuning kost geld. Guus Gase merkt op dat vrijwilligers en
professionele ondersteuners elkaar versterken en dat is waardevol. Door de ondersteuning weg te
bezuinigen bespaart het stadsdeel geld, maar wordt tegelijk de motivatie van mensen om zich met
hun stadsdeel te bemoeien minder, vreest hij
Jan Siegenbeek van Heukelom vindt dat de wijkraad zich juist niet afhankelijk moet maken of
voelen van administratieve en organisatorische ondersteuning. Laat je niet inpakken als je
ondersteuning wegvalt! Opbouwwerk en participatie zijn niet hetzelfde. Opbouwwerk kan leiden
tot participatie. Het opbouwwerk moet laten zien dat het participatie op gang kan brengen. Jan
Siegenbeek van Heukelom verwacht dat de wethouder voet bij stuk zal houden. De wijkcentra
kunnen wel meer duidelijkheid vragen van het stadsdeelbestuur.
Guus Gase vindt dat de bewoners hun actiemodel moeten aanpassen, nu inspreken niet lijkt te
helpen. Co Jongkind stelt voor om een symbolische actievergadering op straat te houden, de
wijkraad wordt immer op straat gezet. Hij stelt voor dit op 15 december te doen, op het
Stadionplein. Ook Frans Schouwenaar constateert dat het inspreken niet voldoende heeft
opgeleverd. Een manifestatie lijkt hem een goed idee. Het opbouwwerk moet behouden blijven,
want ze doen goed werk. Soms hebben bewoners echt professionele ondersteuning nodig. Dat geldt
bijvoorbeeld ook voor Welkom.
Karin Buis vertelt dat de actievoerders voor behoud van het Spijtellaantje eerst niet wisten hoe
dingen werkten. Alleen dankzij ondersteuning van het Wijksteunpunt Wonen konden zij effectief
actie voeren tegen de sloopplannen van het stadsdeel en Ymere.
Meyndert Bos vindt dat het opbouwwerk een belangrijke functie heeft in het deels opvangen van
het machtsverschil tussen burgers en overheid en in burgers de weg wijzen naar de overheid. Laat
zien wat de bewoners missen als het opbouwwerk wegvalt!
Guus Gase vindt de nota sociaal domein en de bezuinigingen vooral een VVD-verhaal. Ruud van
Es reageert dat hij juist met de VVD de meest open gesprekken heeft kunnen voeren over de
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toekomst van het opbouwwerk. De PvdA schermde alleen maar met een eigen plan en wilde
nauwelijks praten.
Guus Gase en Karin Buis denken dat er heel veel publiciteit gemaakt moet worden. Jan Kees van
Dijk stelt voor om de andere wijkcentra erbij te betrekken.
Jan Siegenbeek van Heukelom wil voor de Dodenherdenking laten zien hoe weinig dit het
stadsdeel eigenlijk kost. De hele Dodenherdenking aan de Apollolaan wordt door vrijwilligers
georganiseerd met maar 18 uur ondersteuning van SOOZ.
3. Verslag wijkraad 27 september
Opmerkingen over de tekst:
P. 2, punt 7: de splitsingsvergunning voor woningen in de Marathonbuurt was aangevraagd door
De Alliantie, niet door Eigen Haard.
P. 2: ‘verschuilende” moet zijn “verschillende”.
Met deze wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd.
Opmerkingen naar aanleiding van de tekst:
P. 1, presentielijst: Elly Vlasveld is weliswaar bestuurslid van SOOZ, maar nam niet aan de
vergadering deel namens SOOZ.
4. Nieuwe vergaderdata voor 2011:
28 februari, 18 april, 27 juni, 19 september en 28 november.
5. Rapportages van de werkgroepen
* Bewonerscommissie Olympia: Hans Brandenburg vraagt hoe het quotum van door de corporaties
te verkopen woningen in Zuid verdeeld is over de corporaties en wijken. Jan Siegenbeek van
Heukelom raadt aan dit na te vragen bij het Wijksteunpunt Wonen.
* Actiegroep tegen hoogbouw Vondelpark: Meyndert Bos deelt een aantal overzichten uit van de
gebeurtenissen rondom de hoogbouwplannen in de loop van de jaren. Dit overzicht zal bij het
verslag van deze vergadering gevoegd worden en kan ook opgenomen worden in het jaarverslag
van het wijkcentrum. Hij vertelt dat de actiegroep voorafgaand aan de commissievergadering van 6
september een groot aantal commissieleden heeft uitgenodigd om de situatie te komen kijken. Dit
resulteerde in vele vragen tijdens de commissievergadering. Het GGD-gebouwtje is inmiddels weer
tijdelijk verhuurd aan enkele bedrijfjes. De actiegroep wil op 31 april weer van zich laten horen en
ook komt er een feest op het Schinkelhavenplein op 21 mei, waarop de aandacht zal worden
gevestigd op de rol van het pleintje als verbinding tussen het Vondelpark en het Rembrandtpark.
Meyndert vraagt of iemand informatie heft over de ondergrondse waterlopen in dit deel van de
stad. David van Bezooijen nodigt hem uit om eek keer langs te komen op een vergadering van de
werkgroep Woonomgeving en Ruimtelijke Ordening van wijkcentrum VondelparkConcertgebouwbuurt. Die hebben hier meer informatie over.
Karins Buis (Red het Spijtellaantje) vertelt dat een onafhankelijke deskundige langs is geweest om
de huisjes te onderzoeken. Veel meer dan een beetje prikken in kozijnen en foto’s maken heeft hij
niet gedaan. De bewoners en sympathisanten wachten nu op zijn rapport.
* Guus Gase vertelt dat de verkoop van woningen in de Marathonbuurt door De Alliantie is
opgeschort zolang het bezwaar tegen de splitsingsvergunning loopt. Er waren twee redenen om
bezwaar temaken: verkoop leidt tot minder betaalbare huurwoningen in de wijk (politiek argument)
en het splitsingsbesluit in zonder inspraak van en overleg met huurders. De hele afhandeling (met
hoger beroep e.d.) kan wel 3 tot 4 jaar duren, denkt hij. De bezwarencommissie zal de zaak op 2
december behandelen tijdens een openbare zitting in stadsdeelkantoor Tripolis, om 11:15 uur.
Frans Schouwenaar vertelt dat Oscar Vrij van het wijksteunpunt wonen heeft uitgezocht dat de
splitsingsvergunning nog niet opgenomen was in het kadaster toen De Alliantie begon met het
verkopen van de eerste woningen. Verschillende partijen hebben tegen deze gang van zaken
geprotesteerd.
* Welkom: Frans Schouwenaar vertelt dat de vrijwilligers van Welkom een handtekeningenactie
onder huurders van De Key heeft gehouden om De Key ervan te overtuigen om een bijdrage te
leveren aan het voortbestaan van Welkom in 2011. Ongeveer de helft van alle huurders heeft de
petitie getekend! De Key weigert echter de bandtekeningen in ontvangst te nemen. Morgen
overlegt de groep over verdere stappen.
Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden: Co Jongkind vertelt dat de kinderboerderij
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Schinkeleilanden van de baan lijkt wegens bezuinigingen. Verder heeft hij bezwaar genaakt tegen
het inkorten van de spreektijden van insprekers in de commissievergadering.
Namens de ABS heeft hij 27 vragen gesteld over verschillende zaken in zijn buurt aan
portefeuillehouder Blaas, maar nog geen antwoord gehad.
De met kap bedreigde boom aan het IJsbaanpas staat er nog dankzij acties van bewoners. Waternet
wilde deze boom kappen.
Rondom de sportvelden van Arsenal zijn mooie kunstwerken geplaatst. Daar is kennelijk wel geld
voor, constateert Co Jongkind.
* Dodenherdenking: Jan Siegenbeek van Heukelom meldt dat op de Dodenherdenking Bart
Westerweel zal spreken, de zoon van Joop Westerweel.
* Vossiusbuurt: Bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn op het Scheldeplein is de hoofdwaterleiding
geraakt. Er ligt nu een noodleiding.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. De volgende vergadering is op maandag 28
februari.
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