Wijkraad Zuid-West: verslag 22 juni 2009
Aanwezig: J. Siegenbeek van Heukelom (voorzitter stichting WOOZW), E. Vlasveld,
(bestuur stichting WOOZW), C. Tasman (secretaris stichting WOOZW), P. Janssen
(penningmeester Stichting WOOZW), W. Bolte (bestuur Stichting SOOZ), L. Wernaert
(Buurtgroep Stadionplein), W. van Vliet, M. Dijkstra, T Özguç (Koerdisch Centrum), G.
Gase (Platform Groene Schinkeloevers), W. en B. van Leerdam, H. Weve (Werkgroep
Verkeer), H. van der Linden-Schadd (Monument Indië Nederland), F. van Kooij (Stichting
Boomschorshuisje), H. Brandenburg (Bewonerscommissie Olympia), P. van Ede
(Verontruste Bewoners Marathonbuurt), R. Tagessar, H. Sopacua, J.K. van Dijk
(Bomenridders Oud-Zuid), C. Härtel (Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden), K.
Buis (Comité Red het Spijtellaantje), A. Kouwenhoven (buurtregisseur Apollobuurt, gast),
M. de Vries (buurtregisseur Minervabuurt, gast), E. de Vries (stadsdeelvoorzitter Oud-Zuid,
gast), G. Lebbing (stadsdeel Oud-Zuid, gast), L. Samson (Huurdersvereniging
ZuiderAmstel), D van Bezooijen (Stichting SOOZ, verslag)
Afmeldingen: B. Bles, A. Bölükbaş, J. Jongkind, P. Reyers, A. Bogtstra.
1.
Opening, voorstelrondje, agenda, postlijst
* De heer Tasman opent de vergadering. Er wordt een voorstelrondje gehouden. Er is een
extra agendapunt: de plannen van het stadsdeel voor de Ctroëngebouwen en het Olympisch
Kwartier Zuid.
2.
Conceptverslag 20 april 2009
* P. 1: Fred van Kooij ontbreekt op de presentielijst, hij was er wel, en Adriana Korteweg
juist niet.
* P. 2: Commissievergaring moet zijn commissievergadering.
* P. 3: joods-christelijke dialoogdag moet zijn, joods-christelijk-islamitische dialoogdag.
* P. 4: bij de Dodenherdenking: toevoegen: “Leerlingen van de Wielewaal zullen zelf
gemaakte gedichten voordragen”. Dit is ook gebeurd.
Vragen naar aanleiding van het verslag:
* P. 1: Han van der Linden-Schadd meldt dat zij nog niets gehoord heeft van Mirko Pasman
over de financiering van de werkgroep Toegankelijkheid.
* P. 1: Henderfina Sopacua vertelt dat jongeren van de huiswerkklas van Combiwel tijdens de
Dodenherdenking bloemen hebben gelegd bij het monument op de Amstelveenseweg.
* P. 2: Coen Tasman vertelt dat het jaarverslag van SOOZ aan alle leden van de wijkraad is
gestuurd. Hij deelt op de vergadering het jaarverslag van het wijkopbouworgaan uit.
* P. 2: Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat hij wijkcentrum Rivierenbuurt per mail heeft
laten weten dat hij graag met alle wijkcentra wil overleggen over de gevolgen van de fusie
tussen stadsdelen ZuiderAmstel en Oud-Zuid.
3.
Thema volgende vergadering: virtuele wijkraad of overleg met Mirko
Pasman over de nota van het stadsdeel over de toekomst van de wijkcentra.
* De nota van het stadsdeel is nu actueel. Daarom willen de meeste mensen dit stuk zo snel
mogelijk op de agenda zetten, liefst met de manager van SOOZ, Mirko Pasman, erbij.
3.
Gesprek met buurtregisseurs van de politie, A. Kouwenhoven en M. de
Vries
Coen Tasman vertelt dat de mishandeling van een joodse man op het Olympiaplein de
aanleiding vormde om de buurtregisseur uit te nodigen bij de wijkraad. Het doel is met elkaar
te bespreken wat burgers kunnen doen voor het vergroten van de veiligheid in de buurt en wat
de politie en de overheid kunnen doen.
Anita Kouwenhoven vertelt dat het Olympiaplein valt onder haar collega Ton Engelgeer, die
vandaag niet aanwezig kan zijn. Zij werkt zelf in de Apollobuurt, waar onder meer de
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Beethovenstraat onder valt. Zij houdt elke 2 maanden een buurtoverleg met bewoners,
stadsdeel en ondernemers om samen problemen op te lossen en bespreekbaar te maken. Het is
verder van groot belang dat als mensen iets zien dat gevaarlijk is of waar ze zich zorgen over
maken, ze dit melden bij de politie. Als het niet wordt gemeld, bestaat iets voor de politie ook
niet!
Vragen en opmerkingen
* Guus Gase vindt de buurtregisseurs te weinig zichtbaar. Vroeger was er een wijkagent, die
zag je iedere dag rondfietsen. Margriet de Vries antwoordt dat de buurtregisseurs vaak
aanwezig zijn in de wijk, ook op het Olympiaplein.
* Coen Tasman signaleert bij de wijkraad de behoefte aan aanwezigheid van de buurtregisseur
op de vergadering. Anita Kouwenhoven vertelt dat zij al 2 jaar in de wijk werkt, maar tot voor
kort niet van het bestaan van de wijkraad wist. De buurtregisseurs ontvangen graag de
uitnodigingen van de wijkraad.
*Henri Weve vertelt dat het fietsen op de stoep een grote ergernis is. Ook mensen met
bakfitsen fietsen vaak over de stoep, omdat ze niet overal tussen de geparkeerde auto’s door
kunnen, bijvoorbeeld in de Courbetstraat.
Margriet de Vries antwoordt dat het probleem bij de politie bekend is. De politie treedt er ook
wel tegen op.
Henderfina Sopacua vertelt dat zij gesproken heeft met Jeroen van den Hoorn. Hij is bereid
om naar de wijkraad te komen, als hij kan. Hij ontvangt graag een uitnodiging.
Hans Brandenburg vertelt dat er in de Marathonbuurt behoorlijk grote problemen zijn. Hij
geeft de politie een compliment voor het vaak aanwezig zijn in de buurt en het alert reageren
op meldingen. Hij is benieuwd of er ook boetes zijn gegeven voor fietsen op de stoep.
Margriet de Vries vertelt dat er inderdaad boetes zijn opgelegd.
Willem van Vliet loopt regelmatig rond in de wijk. Hij ziet nooit politie, hooguit in de auto of
op de motor. Hij ziet op straat gebeuren dat mensen worden geïntimideerd door groepen
jongeren, maar er is dan geen politie. Margriet de Vries herhaalt dat het belangrijk is om dit
soort dingen te melden, per telefoon of e-mail. Als de politie het weet, kan ze er iets aan doen.
Henderfina Sopacua begrijpt dat de politie niet overal kan zijn. Zij zou graag willen dat de
buurtregisseur nog beter bereikbaar is voor bewoners.
Anita Kouwenhoven antwoordt dat de buurtregisseurs te bereiken zijn via e-mail en het
telefoonnummer 0900-8844.
Fred van Kooij vraagt hoe vaak het buurtoverleg in de Apollobuurt plaatsvindt. En houden de
buurtregisseurs ook spreekuur? Antwoord: zes keer per jaar. Er is geen spreekuur meer want
daar kwamen te weinig mensen op af. Daarom gebruiken de buurtregisseurs die tijd liever om
de buurt in te gaan.
Jan Siegenbeek van Heukelom vraagt hoe lang een buurtregisseur in een wijk werkt.
Antwoord: tussen de 4 en 6 jaar, daarna ga je naar een andere wijk. Dit rouleersysteem heeft
voor- en nadelen.
Caroline Härtel vraagt hoe ze haar buurtregisseur kan vinden. Antwoord: op de website van
de politie: http://www.politie-amsterdam-amstelland.nl/, klikken op ‘mijn buurt’.
* Is de buurtregisseur er alleen overdag? Antwoord: meestal overdag, maar als het nodig is
werken we ook wel eens ’s avonds of ’s nachts.
* Caroline Härtel heeft een brief geschreven over een onveilige situatie op het IJsbaanpad.
Hier zijn de fietspaden zo smal dat groepen scholieren regelmatig op de straat fietsen, zodat
niemand er meer door kan. Het stadsdeel verwees haar door naar de politie. Margriet de Vries
raadt haar aan om contact op te nemen met buurtregisseur Ton Engelgeer. Hij kan samen met
bewoners en stadsdeel proberen hier iets aan te doen.
* Leo Wernaert stelt voor om ook in de Stadionbuurt een buurtoverleg met de politie te
organiseren.
Henderfina Sopacua vraagt hoe het buurtoverleg in de Apollobuurt bekendgemaakt wordt.
Antwoord: bewoners vertellen het aan elkaar en er is een winkeliersvereniging in de
2

Wijkraad Zuid-West: verslag 22 juni 2009
Beethovenstraat.
Martin Dijkstra vraagt of er de laatste tijd meer conflicten zijn tussen Marokkaanse jongeren
en bezoekers van de synagoge in de Gerrit van der Veenstraat. Antwoord: nee, de laatste tijd
is het rustig. Anita Kouwenhoven heeft goed contact met de synagoge.
* Henderfina Sopacua pleit voor het behoud van een plek voor jongeren in de Marathonbuurt,
na het vertrek van het jongerenwerk van Combiwel naar de Theophile de Bockstraat.
* Hans Brandenburg wil graag overleg met de politie over de overlast van de 'alcoholboot’
aan de Olympiakade. Anita Kouwenhoven raadt hem aan om dit te bespreken met Jeroen van
den Hoorn, buurtregisseur in de Marathonbuurt.
4.
Gesprek met stadsdeelvoorzitter Egbert de Vries over het Olympisch
Kwartier Zuid en de Citroëngebouwen
Egbert de Vries bedankt de wijkraad dat er tijd is vrijgemaakt om over de ontwikkelingen in
het Olympisch Gebied te praten. Hij vertelt dat er lang wordt nagedacht over de toekomst van
het gebied rondom het stadion. Het Olympisch Kwartier noord is nu bijna af, hier zijn
woningen en voorzieningen gekomen. Het stadion is een mooie mix van sport en bedrijven
geworden. De Schinkeleilanden zijn ook bijna af. Na de zomer begint de
bestemmingsplanprocedure voor het Stadionplein. Voor het Havenstraatterrein zijn de
plannen nog niet zo ver gevorderd.
De Citroengebouwen zullen wel niet altijd van Citroen blijven. Projectontwikkelaars hebben
al belangstelling getoond. Daarom heeft het stadsdeel een stuk geschreven over de toekomst
van deze gebouwen. Het stadsdeel vindt de gebouwen niet geschikt voor woningen of
winkels, en vindt dat er teveel kantoren zijn. De gebouwen zouden wel geschikt zijn voor
onderwijs, sportvoorzieningen of een hotel. Er kan misschien nieuwbouw komen op de plek
van het tankstation. Het noordelijke Citroengebouw is een gemeentelijk monument.
Voor wat betreft het Olympisch Kwartier Zuid zou het IJsbaanpad een echte stadsstraat
kunnen worden. Het Burgerweeshuis en de omgeving wil het stadsdeel behouden en groener
maken. De grootste verandering kan plaatsvinden aan de noordkant van het IJsbaanpad. Hier
wil het stadsdeel ruimte maken voor nieuwbouw van bijvoorbeeld woningen of
sportgerelateerde voorzieningen. De eigenaar van het leegstaande en gekraakte ANWBgebouw wil hier snel gaan bouwen.
Aan de zuidzijde zou op de plek van een verouderd kantoorgebouw een nieuwe sporthal
kunnen komen. Als die klaar is, kunnen Sporthallen Zuid worden gesloopt en is daar ruimte
voor nieuwbouw.
Het is een langetermijnplan. De stadsdeelraad heeft het plan positief ontvangen.
Vragen en opmerkingen:
Caroline Härtel vertelt dat niet vergeten moet worden dat aan het eind van het IJsbaanpad een
woonwijk vol woonboten ligt. De bewoners kunnen regelmatig hun eigen straat niet meer
bereiken omdat het IJsbaanpad dan is afgesloten ten behoeve van een of ander
sportevenement. Bovendien kunnen bewoners vaak niet parkeren omdat de buurt vol staat met
auto’s van bezoekers aan de sportvoorzieningen. Mevrouw Härtel vraat om dit op lossen
voordat er heel veel nieuwbouw bij kan komen lang het IJsbaanpad.
Egbert de Vries antwoordt dat hier op korte termijn een oplossing voor moet komen. Hij
hoopt dat er al deze zomer minder overlast zal zijn voor de buurtbewoners. Voor de lange
termijn belooft hij parkeergarages onder de nieuwbouw.
Caroline Härtel vraagt of er geluidsschermen langs de A10 komen als er woningen worden
gebouwd in het Olympisch Kwartier Zuid. Dit zou ook voor de woonbootbewoners zeer
welkom zijn.
Egbert de Vries antwoordt dat er wat hem betreft nu al geluidsschermen kunnen komen, maar
Rijkswaterstaat wil niet.
Guus Gase zegt dat al het groen op de Schinkeleilanden is gekapt. Er is maar voor 80%
herplant, en dan maar kleine boompjes.
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Egbert de Vries wil nu niet over de Schinkeleilanden praten, maar over het Olympisch
Kwartier zuid. Als daar bomen moeten wijken voor nieuwbouw, dan worden die
gecompenseerd.
Leo Wernaert vraagt of er een verband is tussen en de ontwikkelingen aan het IJsbaanpad en
in de Fred Roesekestraat.
De heer Lebbing (stedenbouwkundige van het stadsdeel) antwoordt dat er zeker een verband
is. Beide straten liggen in elkaars verlengde. Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening maken
ze beide deel uit van een hoogwaardige fietsroute. Het profiel van de straten moet op elkaar
aansluiten. Het gebied van het IJsbaanpad zal wel opener en groener blijven dan de Zuidas. Er
komen hogere gebouwen, maar zeker geen Zuidas-torens. Op de plek waar nu het ANWBgebouw staat, zou wel een toren kunnen komen, als afsluiting van de bebouwing en als
blikvanger aan het einde van de gracht achter het Olympisch Stadion.
Leo Wernaert vraagt of er een verband is met de lobby om de Olympische Spelen naar
Amsterdam te halen in 2028. Egbert de Vries antwoordt dat er geen direct verband is. De
Sporthallen Zuid hebben geen functie voor eventuele Olympische Spelen.
Mevrouw Härtel stelt voor om de gewenste uitbreiding van sportvoorzieningen niet aan het
IJsbaanpad te bouwen, maar in het nieuwe sportcomplex in het Amsterdamse Bos. Egbert de
Vries antwoordt dat er wordt samengewerkt met Amstelveen.
Jan Siegenbeek van Heukelom is verbaasd dat er woningen zijn gepland naast de A10. In de
Zuidas worden de woningen juist afgeschermd van de snelweg door kantoorblokken. Anders
is de geluidsoverlast en luchtvervuiling te erg. Egbert de Vries antwoordt dat de enige manier
om het sporten tijdens de bouw van een nieuwe sporthal te laten doorgaan is om op een
andere plek een nieuw gebouw neer te zetten. Het terrein dat daarna door sloop van
Sporthallen Zuid vrijkomt, ligt inderdaad dichter bij de A10.
Egbert de Vries verwacht dat de ontwikkeling van de Citroëngebouwen en het ANWBgebouw snel zullen gaan.
5.
Mededelingen bestuur SOOZ
Wouter Bolte vertelt dat SOOZ op zoek is naar nieuwe huisvesting. Belangrijkste aanleiding
is het opzeggen van de huur van wijkcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, dat trouwens
ook niet aan ARBO-normen voldeed. Het wensenlijstje van SOOZ voor een nieuw
onderkomen zal ook aan de wijkraad worden bekendgemaakt.
Wouter Bolte vertelt verder dat het bestuur met de manager heeft gesproken over de nota van
het stadsdeel over een nieuwe invulling van het opbouwwerk. Er is nog geen gesprek met de
wethouder geweest hierover, maar dat komt er wel. Jan Siegenbeek van Heukelom vult aan
dat het stuk in de raadscommissie is besproken. De meeste partijen reageerden met te zeggen
dat ze de wijkcentra graag willen behouden. Coen Tasman vindt het raar dat het stuk al aan de
raadscommissie is voorgelegd voordat het is besproken met de wijkcentra zelf. Volgens Jan
Siegenbeek van Heukelom presenteerde de wethouder het als een eerste gedachte.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.
6.
Mededelingen bestuur WOOZW
* Op 1 januari 2010 zullen Jan Siegenbeek van Heukelom en Coen Tasman aftreden als
bestuursleden. Ze stellen zich niet herkiesbaar. Coen Tasman roept iedereen op om na te
denken over de opvolging.
Coen tasman stelt voor om in september, als Mirko Pasman aanwezig is, ook te praten over de
positie van de wijkkrant.
Er komt waarschijnlijk een nieuwe naam voor de website. Coen roept alle werkgroepen op
om actuele informatie aan te leveren voor de website.
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* Jan Siegenbeek hoopt dat de het boekje met de gebundelde artikelen van Arjen Looyenga in
december gepresenteerd kan worden
* Het seminar over de wet Openbaarheid van Bestuur was een succes; ondanks de wat lage
opkomst was het niveau van de discussie hoog. Er was een levendige en open discussie.
* Coen vertelt dat een bewoonster van het Surinameplein een bewonersgroep wil oprichten.
De wijkraad wil hiervoor wel ondersteuningsuren beschikbaar stellen, onder voorwaarde dat
de nieuwe groep zich aansluit bij de wijkraad.
7.
Ingekomen post
* Henderfina Sopacua kondigt de Meidendag op 27 juni in Olympus aan.
* Han van der Linden-Schadd vraagt naar het afwijzen van de subsidie voor de interculturele
dialoog. Jan Siegenbeek van Heukelom vermoedt dat Joke Jongejan dit werk bij haar vertrekt
heeft ‘meegenomen’ naar de diaconie.
Verder zijn binnengekomen: een folder van het Oranjefonds, de activiteitenladder van het
Olympisch Stadion, een informatieblad van de provincie Noord-Holland en een brief van
Eigenwijks over het vergroten van het werkgebied.
8.
Rondvraag en rapportages werkgroepen
Elly Vlasveld is op bezoek geweest bij Annette Bogtstra. Ze is heel ziek. Elly heeft haar een
bos bloemen gebracht namens de wijkraad.
* Hans Brandenburg vertelt dat Ymere volgend jaar in de zomer met renoveren in de
Marathonbuurt zal beginnen.
* Henri Weve vraagt naar de gevolgen van de fusie van Oud-Zuid en ZuiderAmstel voor de
wijkcentra. Jan Siegenbeek antwoordt dat daarover nog niets bekend is. Afwachten.
* De heer Van Leerdam vertelt dat hij 30 jaar lang de binnentuin in zijn huizenblok heeft
onderhouden. Hij heeft er veel tijd, liefde en geld in gestoken. Nu is ineens de toegang
ontzegd door de nieuwe winkelier in de winkel waardoor hij altijd de tuin in kon. De
winkelier wil de tuin bij de winkel voegen, denkt de heer Van Leerdam. Hij heeft de tuin
moeten ontruimen en vervolgens zijn er tegels gelegd en is er een grote schuur gebouwd.
Jan Siegenbeek van Heukelom raadt aan om bij het kadaster uit te zoeken wie de eigenaar is,
medebewoners te mobiliseren met handtekeningenlijsten en de publiciteit te zoeken.
Elly Vlasveld vraagt of ondersteuning door SOOZ mogelijk is. David van Bezooijen
antwoordt dat dit in principe kan, als de heer Van Leerdam een groepje medestanders kan
verzamelen.
Leo Wernaert kondigt aan dat na de zomer de bestemmingsplanprocedure voor het
Stadionplein start.
Martin Dijkstra is ontevreden dat de 4 mei herdenking in het Olympisch Stadion niet in de
wijkkrant vermeld is. Jan Siegenbeek van Heukelom hoopt dat het wijkcentrum, het 4/5 mei
comité en de groep die de herdenking in het stadion organiseert, in de toekomst kunnen
samenwerken, ook op het gebied van publiciteit.
10.
Sluiting en datum volgende vergadering
* Coen Tasman sluit de vergadering om 22:20 uur. De volgende vergadering is op 28
september.
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