CONCEPT

Notulen van de wijkraadsvergadering d.d. 25 juni 2014.
Aanwezig: Peter Janssen (voorzitter), Fred van der Kooy, Hans Brandenburg, Frans
Schouwenaar, Peter Reijers, Henderfina Sopacua, Elly Vlasveld.
Afwezig met bericht /bekende reden: Leo Wernaert (penningmeester), Guus Gase
(secretaris), Jan -Kees van Dijk, Els Kerkhoven, Frits ten Winkel, Han van der Linden-Schadd,
Hr. Samson , Co Jongkind. Coen Tasman, Jan van Siegenbeek van Heukelom.
Praktische zaken.
 Voorstel van de voorzitter om de notulist per vergadering een vrijwilligersvergoeding
van 50 euro toe te kennen; wordt aangenomen.
 Kascontrole dient plaats te vinden, maar is door de ziekte van de penningmeester
vertraagd.
 Onduidelijkheid over de inzet van de secretaris in verband met diens politieke
activiteiten. Hem zal gevraagd worden, uiterlijk op de volgende vergadering
uitsluitsel te geven over zijn mogelijkheden voor de wijkraad.
 De voorzitter zal zich belasten met het produceren van de gegevens met betrekking
tot de de stemgerechtigdheid van de leden van de wijkraad in 2013. Men dient in het
voorgaande kalenderjaar ten minste drie maal de wijkraad bezocht te hebben.
Overzicht eerste maanden 2014 is uitgedeeld ter vergadering.
 De voorzitter demonstreert de verbeterde toegankelijkheid van documenten op de
website van de wijkraad : www.woczuidwest.nl,alsmede van het audiosysteem ter
vergadering.
Notulen vergadering d.d. 2 april 2014.
Punt 7: de bij het stadsdeel zoekgeraakte brief over klachten Kings Day, wordt als
afgewikkeld beschouwd. In de toekomst zal het nodig zijn: a) goed op initialen te letten b)
ontvangstbevestiging te krijgen c) tijdig actie te ondernemen.
Punt 9: Woest Zuid wordt aangezien voor een verscrijving. Navraag heeft inmiddels geleerd
dat dit een bestaande organisatie is die zich met jeugd bezig houdt.
De notulen worden met de wijziging onder punt 7 vastgesteld.
Ingekomen post.
Geen.
Mededelingen.
De heer Samson heeft laten weten dat de Huurdersvereniging ZuiderAmstel nog bestaat in
2014.
Rapportages.
Huren/ wonen;
Hans Brandenburg wijst op een vergadering op een bijeenkomst vrijdag 28 juni a.s
georganiseerd door de FNV.
Men vangt signalen op dat veel mensen door huurverhogingen van inmiddels soms meer
dan 100 euro in de problemen raken. De huursituatie begint nijpend te worden, zeker in
combinatie met de kans op het verliezen van een baan.
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Afspraken gemeenten –corporaties m.b.t huren;
Elly Vlasveld meldt dat de afspraken tussen gemeente en de corporaties over beleid die tot
oktober 2013 golden zijn verlengd tot 1 januari 2015.
Daarin zijn enkele punten vastgelegd;
Warme voeten, een project voor begane grondwoningen. Zie WSWonen de Pijp.
Van groot naar beter, voor mensen die vanuit een groot huis naar een kleiner huis willen
verhuizen. Men kwam dan veelal in de situatie terecht dat men voor het kleinere huis meer
moest gaan betalen. Van groot naar beter biedt de mogelijkheid te verhuizen zonder
huurverhoging op grond van deze verhuizing. Men hoopt een bemiddelaar aan te kunnen
stellen die partijen bij elkaar kan brengen.
Van hoog naar laag is een soortgelijk project maar dan voor mensen die behoefte hebben
aan een lager gelegen woning. Waarschijnlijk zal ook hier de bemiddelaar kunnen optreden.
Havenstraatterrein;
Frans Schouwenaar meldt dat er in de ochtend een inspraakmogelijkheid was georganiseerd
bij een commissie van de Gemeenteraad van Amsterdam. Het project kan op 2 juli 2014, ter
vaststelling worden aangeboden aan de Gemeenteraad van Amsterdam.
Na het besluit, staat een bezwaarprocedure open.
Welkom;
Frans Schouwenaar geeft een wijziging in de locatie door. Per 1 augustus 2014 is Welkom
gevestigd aan het Stadionplein 65.
Het huurcontract zal binnen enkele dagen rond zijn. De looptijd is 3 jaar.
De subsidie loopt tot 1 januari 2015. Voor de resterende periode zal weer een bijdrage
gevraagd worden van de Gemeente Amsterdam en de corporaties.
Stadionplein;
Er heeft een bijeenkomst op het Stadionplein plaatsgevonden, waar burgers hun
bedenkingen naar voren hebben gebracht. Leo Wernaert heeft daar een notitie van Coen
Tasman voorgelezen. De voorzitter van de bestuurscommissie Zuid heeft en één en ander
aangehoord, maar ziet geen aanleiding tot wijzigingen van de plannen.
Men pleit onder meer voor het openhouden van zichtlijnen, met name die langs het Van
Tuijl van Serooskerkeplein. De verontruste burgers zullen met ondersteuning van een
architect, die reeds lang bij het Stadionplein betrokken is , de zaak voorleggen aan de
bestuurscommissie van de Gemeente Amsterdam.
Onderwijl is de aanleg van ondergrondse voorzieningen in volle gang.
Rondvraag.
Geen.

De vergadering in het Odensehuis wordt rond 21.30 gesloten.
E.V. 5-7-2014
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