Notulen van de wijkraadsvergadering d.d. 22 oktober 2014.
Aanwezig: Peter Janssen (voorzitter), Leo Wernaert (penningmeester), Jan Kees van Dijk,
Coen Tasman, Jan Siegenbeek van Heukelom, Fred van Kooij, Hans Brandenburg, Peter
Reijers, Frits ten Winkel, Co Jongkind, Elly Vlasveld.
Afwezig met bericht /bekende reden: Guus Gase (secretaris), Els Kerkhoven, Hr. Samson,
Frans Schouwenaar, Henderfina Sopacua. Karin Buys. Hr Samson. Martin ? .
Mededelingen.
- Peter Janssen deelt mee dat hij geen voorzitter meer zal zijn met ingang van 2015, om
reden dat hij buiten Amsterdam gaat wonen.
- Naar aanleiding van Ko’s artikel in de Echo zijn er drie gasten aanwezig.
Wilma de Haas, Pim Weyers en Yvonne Reijers.
- Robert Tol, Havenstraatactivist en S.Kapel bestuursvoorzitter Stadsdeel Zuid waren
uitgenodigd voor discussie, maar de laatste kon geen tijd in de agenda vrijmaken.
Praktische zaken.
 Voor de kascontrole 2012 en 2013 is nog geen afspraak gemaakt met de
penningmeester door Coen Tasman en Jan van Siegenbeek.
 Het woord ‘besluit’ zal niet meer gebruikt mogen worden voor afspraken die niet
exact volgens de statuten tot stand gekomen zijn.
 De penningmeester zal vergezeld van Co Jongkind op bezoek gaan bij wijkcentrum
Buitenveldert, om te zien hoe dat floreert en vergadert met een publieke tribune.
Notulen vergadering d.d. 10 september 2014.
De voorzitter verzorgt de definitieve versie.
Kennismaking met de gasten.
De gasten zijn gekomen met de intentie mogelijk te gaan bijdragen aan de wijkraad,
hetgeen zeer gewaardeerd wordt door de aanwezigen. De leden van de wijkraad stellen zich
voor.
Wilma de Haas heeft haar bedrijf in benchmarking verkocht en is weer in Amsterdam komen
wonen en wil nu liefst in het politieke bereik iets doen voor de buurt.
Pim Weyers heeft een studie psychologie en Human Resource Management afgerond en
runt nu de website thuisafhaal.nl Zij is al bekend met de ‘Huiskamer’ Hoofddorpplein.
Yvonne Reyers hoort signalen uit de buurt en zou een rol willen spelen waar dat kan.
Enige uitleg over de wijkraad.
Het is een overleg van vele belangengroepen in de buurt, die door een vaste persoon
vertegenwoordigd worden, aangevuld met belangstellenden.
De wijkraad functioneert als niet gesubsidieerde stichting, die nog over enig kapitaal
beschikt om het nog enkele jaren vol te houden. De overheid heeft de wijkraden terzijde
geschoven en subsidieert alleen nog professionele organisaties. De wijkraad Zuidwest en de
Wijkraad VondelparkConcertgebouwbuurt hadden al in een eerder stadium hun beider
professionele personeel ondergebracht in een zelfstandige stichting SOOZ, die tot 2012 de
activiteiten van de wijkraad o.a. administratief ondersteunde. Met ingang van het nieuwe
welzijns /participatie beleid van Stadsdeel Zuid verviel de ondersteuning voor de wijkraden.
Alleen SOOZ ontvangt nog subsidie.
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De leden van de wijkraad hopen dat in de toekomst de wijkraden weer een door de overheid
erkende rol zullen krijgen. In Buitenveldert heeft de ontvlechting tussen wijkraad en
professionele organisatie overigens niet plaatsgevonden.
Voor projecten bestaan er nog een subsidieregelingen . Een aanvraag om ouderen in twee
dagen te leren Skypen werd bijvoorbeeld gehonoreerd.
Rapportages.
Huurdersvereniging Ymere : Hans Brandenburg meldt dat er overleg is geweest tussen
huurders en kopers, teneinde na te gaan hoe men kan samenwerken. De verschillen in
regelgeving voor VvE’s en huurders leiden tot problemen in sommige complexen.
De GGD onderzoekt nog of de gesignaleerde ratten geen grijze muizen of veldmuizen zijn.
Herdenking 4 mei Apollolaan : Jan Siegenbeek laat weten dat de columnist Max Pam in 2015
de lezing tijdens de herdenking zal verzorgen.
Werkgroep Stadionplein : de buurwerkgroep is enigszins uitgebreid tot klankbordgroep
Stadionplein. Onder regie van het Stadsdeel zijn er bijpraatmomenten over de stand van
zaken. De werkgroep heeft opmerkingen gemaakt met betrekking tot een kinderspeelplaats.
Een projectontwikkelaar heeft zich teruggetrokken. WSP heeft in dit verband aangegeven
een derde hotel niet zinvol te vinden. Op 18 november komt de overleggroep stadionplein
bijeen. Tussentijds overleg met de portefeuillehouder is vrijwel afwezig.
Voorts is er waarschijnlijk een oude boerderij gevonden onder het Stadionplein; de
stadsarcheoloog houdt zich met de opgraving bezig.
Contacten met het publiek op de markt en bij Albert Heijn : Ko heeft een aantal vragen
gekregen over vuil en bomen die gesnoeid worden. Ko sprak ook met politiemedewerkers en
de bestuursvoorzitter van het stadsdeel
Vuil wordt ook door mensen van buiten de wijk aangeboden. Containers voor de deur zijn
langdurig bestuurlijk voorbereid met ruime communicatie aan de burger. Na afronding van
zo’n traject is er niet veel meer aan te doen.
Herplantverplichting voor bomen wordt niet altijd nagekomen.
Rondvraag.
2015
De laatste vergadering op 3 december 2014 zal benut worden om een nieuwe voorzitter te
kiezen. Peter Janssen zal deze vergadering nog voorzitten en in 2015 de website verzorgen.
Zaken die minimaal geregeld dienen te zijn voor deze vergadering:
- een overzicht van de stemgerechtigden;
- duidelijkheid over kandidaten voor het voorzitterschap;
- tijdige toezending van de informatie;
- duidelijkheid over de vergaderlocatie in 2015;
- vaststellen van het vergaderschema voor 2015 op maandagen.
De vergadering in het Odensehuis wordt om 9.55 uur gesloten.
5 -11-2014 E.V. CONCEPT
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