Wijkraad Zuid-West: verslag 20 april 2009
Aanwezig: J. Siegenbeek van Heukelom (voorzitter stichting WOOZW), C. Tasman
(secretaris stichting WOOZW), A. Bölükbaş, L. Wernaert (Buurtgroep Stadionplein), G.
Gase (Platform Groene Schinkeloevers), P. Reijers, H. Weve (Werkgroep Verkeer),
E.Vlasveld (bestuur stichting WOOZW), H. van der Linden-Schadd (Monument Indië
Nederland), A. Korteweg (Stichting Boomschorshuisje), J.P. Jongkind (Algemene
Belangenvereniging Schinkeleilanden), H. Sopacua, J. Mees ten Oever (Verontruste
Bewoners Marathonbuurt), P. Janssen (penningmeester Stichting WOOZW), D. van
Bezooijen (Stichting SOOZ, verslag), L. Samson (Huurdersvereniging ZuiderAmstel)
Afmeldingen: B. Bles
1.
Opening, voorstelrondje, agenda, postlijst
* De heer Siegenbeek van Heukelom opent de vergadering. Er wordt een voorstelrondje
gehouden.
2.
Conceptverslag 23 februari 2009
* P. 1: Henri Weve staat 2 keer op de presentielijst. Olympische Steden moet zijn Olympische
Spelen.
* P. 2: Olympisch Station moet zijn Olympisch Stadion.
* P. 3: Het kampioenschap atletiek vond niet ‘enkele jaren’, maar ‘jaren’ geleden plaats. Bij
het verslag van de kascontrolecommissie toevoegen dat de kosten van SOOZ en WOOZW
goed van elkaar te onderscheiden waren, zoals de kascontrolecommissie had voorgesteld.
* P. 4: De melding over de kerstbomen was afkomstig van Henderfina Sopacua, niet van Han
van der Linden-Schadd. Co Jongkind vraagt of zijn schriftelijke rapportage voortaan aan het
verslag kan worden toegevoegd.
Vragen naar aanleiding van het verslag:
* P. 2: Co Jongkind mist in het verhaal van Egbert de Vries over de Olympische Coalitie de
plannen voor de aanleg van een ‘Olympische As’ van het Olympisch Stadion tot het
Wegenerstadion. Onderdeel van dit plan is de sloop en nieuwbouw van Sporthallen Zuid. De
Vereniging Woonschepen Zuid is op 3 april wel geïnformeerd.
* P. 3: Mirko Pasman heeft nog geen contact opgenomen met Han van der Linden-Schadd
over de financiering van de werkgroep toegankelijkheid. Jan Siegenbeek van Heukelom zal
hem nogmaals vragen dit te doen. David van Bezooijen vertelt dat SOOZ voor dit jaar en
vorig jaar een projectsubsidie heeft aangevraagd en ontvangen voor het project
toegankelijkheid.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3.
Mededelingen bestuur SOOZ
* het jaarverslag van SOOZ over 2008 is verschenen. Coen Tasman vindt dat de eigenheid
van de wijkcentra in dit jaarverslag een beetje ondergesneeuwd raakt. In het jaarverslag wordt
bijvoorbeeld gesproken van de ‘wijkkrant locatie Zuid-West’ en de ‘balie locatie Zuid-West.
De eigen identiteit van de wijkcentra moet bewaard blijven!
Guus Gase vraagt wat de toegevoegde waarde is van SOOZ. Han van der Linden-Schadd
vertelt dat de breuk in wijkcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt ontstond door angst bij
bewonersorganisaties over het behoud van de eigenheid van de wijkcentra. Jan Siegenbeek
van Heukelom legt uit dat het werkgeverschap een zware belasting vormde voor de
wijkopbouworganen. Het stadsdeelbestuur was van mening dat de professionaliteit van het
opbouwwerk niet gewaarborgd was als de wijkraden werkgever zouden blijven. Nu het
werkgeverschap is ondergebracht bij SOOZ, kunnen de wijkcentra zich meer richten op de
inhoud. Om goed te kunnen functioneren, moet SOOZ verder groeien. Dit mag echter niet ten
koste gaan van de wijkcentra.
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* Op 2 maart was er een bijeenkomst van SOOZ voor alle bewoners van Oud-Zuid.
Henderfina Sopacua was erbij. Er is gesproken over ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid.
* Op de volgende wijkraadsvergadering zullen voor wie interesse heeft, jaarverslagen van
SOOZ beschikbaar zijn.
5.
Mededelingen van het bestuur WOOZW
* Aanstaande zaterdag vindt de jaarlijkse geveltuinendag plaats in de Vaartstraat en op het
Olympiaplein.
* Het bestuur krijgt mandaat om het jaarverslag af te maken en op de volgende
wijkraadsvergadering te presenteren.
* Het bestuur heeft een uitnodiging van Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt ontvangen om te
praten over de voorgenomen fusie van ZuiderAmstel en Oud-Zuid. De wijkraad geeft het
bestuur mandaat om het gesprek aan te gaan. Er zou bijvoorbeeld gesproken kunnen worden
over het opzetten van servicepunten in de wijken om de stadsdeelorganisatie te houden voor
burgers.
6.
Herbenoeming Wouter Bolte in bestuur SOOZ.
Wouter komt binnen het bestuur van SOOZ altijd op voor de belangen van de
wijkopbouworganen. De wijkraad gaat akkoord met de voordracht van Wouter Bolte voor een
nieuwe termijn in het SOOZ-bestuur, met de opmerking dat het vreemd is dat Mirko Pasman
Wouter aanbeveelt voor een nieuwe termijn (dat zou de wijkraad moeten doen) en dat
Wouters termijn niet in 2009, maar al in 2008 afliep.
7.
Thema volgende vergadering
* Op 22 juni is het thema veiligheid. Jan Siegenbeek heeft Anita Kouwenhoven,
buurtregisseur in de Apollobuurt, bereid gevonden te komen. Ook een andere buurtregisseur
zal aanwezig zijn. Co Jongkind en Jan Siegenbeek van Heukelom zijn er dan niet bij.
* Op 28 september is het thema: de virtuele wijkraad, met Ben Bles.
8.
Rapportages van de werkgroepen
* Buurtgroep Stadionplein en omgeving
Coen Tasman vertelt dat in de commissie Ruimte en Wonen van de stadsdeelraad een plan
voor het gebied rond het IJsbaanpad en de Ctroëngebouwen is besproken. De gemeente
Amsterdam wil namelijk graag in de top 5 van Europese sportsteden terecht komen en heeft
daarvoor grootse plannen. Bijvoorbeeld om de Olympische Spelen van 2028 naar Amsterdam
te halen. Daartoe wil de gemeente de ‘Sportas’ ontwikkelen. De Museumtramlijn wordt
omgevormd tot ‘Sportboulevard’, het IJsbaanpad wordt een stadsstraat met een sporthotel,
sportzalen, winkels. De bestaande gebouwen moeten worden gesloopt en vervangen door
nieuwbouw. Het stadsdeel wil verder het zuidelijke Citroëngebouw opkopen, uitbreiden met 1
verdieping en omvormen tot hotel. Het noordelijk Citroëngebouw, dat een monument is, zou
een museum moeten worden. Al met zouden er dan 3 nieuwe hotels in de omgeving van het
Stadionplein komen. De buurtgroep heeft op de commissievergadering ingesproken tegen
deze ‘megalomane’ plannen. A.s. woensdag spreekt de raad erover. Ook dan kunnen
bewoners de raad toespreken.
In de commissievergaring verklaarde de stadsdeelvoorzitter dat de Olympische Spelen naar
Amsterdam halen toch niet zal lukken omdat Amsterdam niet aan de eisen voldoet. Maar
intussen worden wel allerlei bouwplannen ontwikkeld.
Reacties uit de wijkraad:
-Guus Gase vindt de hele Sportas een slecht plan. Het geld kan beter worden gebruikt om de
armoede in de stad te bestrijden, vindt hij.
-Louis Samson vraagt of er ook extra gebouwd zal worden aan de Roeskestraat. Volgens
Coen Tasman is het de bedoeling dat ook daar meer kantoren komen, tot 55 meter hoog. Ook
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op de plek van het Total-benzinestation moet een gebouw van 30 meter hoog komen.
-Han van der Linden Schadd vraagt naar de volgorde van besluiten: wordt eerst besloten of de
Olympische Spelen naar Amsterdam komen of wordt er eerst gebouwd? Volgens Coen
Tasman moet je kunnen aantonen dat je de organisatie van de Spelen aankunt. Het EK
Atletiek in 2014 is een voorproefje.
-Jan Siegenbeek van Heukelom is verbaasd dat Egbert de Vries in de vorige
wijkraadsvergadering niet heeft gesproken over de plannen voor de Olympische Spelen in
2028.
-Fred van Kooij denkt dat Amsterdam de Olympische Spelen niet zal binnenslepen, net zo
min als in 1992. Coen Tasman reageert dat de lobby voor de Olympische Spelen nu veel
sterker is dan in 1984. Het besluit valt in 2016.
-Leo Wernaert (Buurtgroep Stadionplein) vertelt dat het stadsdeelbestuur de plannen voor de
‘Sportas’ heeft stilgehouden tijdens de behandeling van de bouwplannen voor het
Stadionplein.
* Olympische Coalitie: Co Jongkind wil wel toetreden tot de Olympisch Coalitie maar zoekt
nog iemand erbij. Coen Tasman vertelt dat de Olympische Coalitie van plan is twee keer per
jaar een informatieavond te organiseren. Verder heeft de Olympisch Coalitie de wijkraad
gevraagd om commentaar op het plan om in 2014 het ERK Atletiek in Amsterdam te
organiseren. Het bestuur zal een reactie formuleren.
* Werkgroep Verkeer: Henri Weve meldt dat de stoplichten op de kruising
Marathonweg/Olympiaweg blijven staan.
* Monument Indië Nederland: Han van der Linden-Schadd vertelt dat Amsterdam Anders/De
Groenen in de stadsdeelraad heeft gevraagd of er nog een symposium wordt georganiseerd
over het monument. Ze heeft ook een raadsadres gestuurd. Er is nog geen antwoord van het
stadsdeelbestuur.
* Rapportage Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden:
-Het laatste stukje van het fietspad over de Schinkeleilanden wordt nu aangelegd;
-We zijn erg geschrokken van alle plannen voor de Olympische As en dat alles rondom
Sporthallen Zuid op de schop gaat. Alleen het Burgerweeshuis en Tripolis blijven staan.
-We gaan proberen mensen te vinden die een stichting of vereniging vrienden van de
kinderboerderij willen oprichten;
-Enorme hoogbouw bij de Uiverbrug rukt op. Er zijn hier bomen gekapt;
-We hebben opnieuw goed overleg gehad met het stadsdeel over afsluiting IJsbaanpad en
gebruik van het fietspad bij evenementen;
-Nog niets gehoord over parkeeroplossing die was toegezegd in april. Opnieuw een briefje
aan wethouder Van Grieken geschreven. Hij heeft het erg druk, maar er komt antwoord;
-ABS heeft een website: www.schinkeleilanden.nl;
-Het leegstaande huisje aan het Spijtellaantje is gekraakt;
-er zijn plannen voor een nieuw metrostation en uitbreiding van de spoorlijn.
* Welkom: Paul van Ede vertelt dat er een herstart is gemaakt voor het project Welkom. De
opvolgers van Fred Gersteling, Marietta de Zorzi en Bart Nooij, zijn ziek. Liesbeth van
Aerssen vervangt hen. Er gebeurt wel veel in Welkom. Er wordt nog onderhandeld over de
huur van het pand. Misschien kan de politiek de corporaties overhalen om hun
verantwoordelijkheid te nemen en de huur te subsidiëren.
Welkom kan nog meer vrijwilligers gebruiken!
* Henderfina Sopacua vertelt dat jongeren van de huiswerkklas van het jongerenwerk zullen
deelnemen aan de Dodenherdenking aan de Amstelveenseweg. Op 5 mei is er een
dialoogbijeenkomst voor kinderen. Op 26 mei is er een joods-christelijke dialoogdag.
* Comité Vossiusbuurt: Jan Siegenbeek van Heukelom heeft ingesproken over ondergrondse
vuilinzameling. De portefeuillehouder heeft toegezegd dat er wordt overlegd met bewoners
van de Vossiusstraat voordat er containers geplaatst worden. Jacqueline Mees ten Oever
vraagt of het stadsdeel ook plastic apart zal inzamelen. Jan Siegenbeek antwoordt dat de
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gemeente dat niet wil.
* Dodenherdenking Apollolaan: Hanneke Groenteman zal spreken, kinderen zullen gedichten
voordragen.
* Op 12 juni vindt in Vrijburg het symposium plaats over de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Sprekers zijn Jeroen Bedaux, een hoogleraar mediarecht en iemand van het bureau van de
landsadvocaat. Er is een forum onder leiding van Erik Jurgens.
* Het samenstellen van de bundel artikelen van Arjen Looyenga schiet nu goed op. De teksten
zijn geredigeerd. Gedacht wordt aan een oplage van 1000 exemplaren.

10.
Sluiting en datum volgende vergadering
* Jan Siegenbeek van Heukelom sluit de vergadering om 22:10 uur. De volgende vergadering
is op 22 juni.
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