Wijkraad Zuid-West: verslag 24 september 2007
Aanwezig: Jan Siegenbeek van Heukelom (voorzitter Wijkopbouworgaan Zuid-West, WOOZW), Louis Samson
(Huurdersvereniging ZuiderAmstel), Henri Weve (Werkgroep Verkeer), Han van der Linden-Schadd (Monument Indië
Nederland), Fred van Kooij (Stichting Boomschorshuisje), Leo Wernaert (Buurtgroep Stadionplein en omgeving), Adem
Bölükbas (winkelier Stadionplein), Co Jongkind (Algemene Belangenstichting Schinkeleilanden), Marion Bakker
(werkgroep Ouderenhuisvesting), Diedje van Leeuwen (Bomenridders Oud Zuid), Elly Vlasveld (werkgroep Dialogen),
Peter Janssen (penningmeester WOOZW), Coen Tasman (secretaris WOOZW), David van Bezooijen (verslag)
Gasten: Ben Bles (bewoner Jaagpad), Thijs van den Berg (Vereniging Vrienden groengebied Jaagpad Rijnsburgstraat)
Afmeldingen:Paul van Grieken (portefeuillehouder Stadsdeel Oud Zuid inz. Kinderboerderij), Guus Gase

1) Opening en berichten van verhindering. De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door Jan
Siegenbeek van Heukelom. Coen Tasman meldt dat de voor het agendapunt ‘kinderboerderij’
uitgenodigde portefeuillehouder Paul van Grieken helaas niet aanwezig kan zijn.
2) Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3) Ingekomen post
Bij de uitnodiging voor de vergadering is ook een lijst met ingekomen poststukken meegestuurd.
In het vervolg zal iedere keer lijst worden meegestuurd van alle post voor de wijkraad, met een
korte samenvatting van de inhoud.*
Han van der Linden-Schadd vraagt om toezending van een kopie van de brief over het gemeentearchiefterrein. Coen Tasman vertelt dat dit een verslag is van een discussieavond over de
inrichting van het terrein. Het stadsdeel stelt hoogbouw, koopwoningen en commerciële creatieve
instellingen voor, de bewoners willen graag minder hoogbouw en sociale woningen in het gebied.
Coen Tasman meldt dat er sinds het versturen van de uitnodiging voor de vergadering de volgende
poststukken nog zijn binnengekomen:
-een brief van mevrouw Neerings over vallende takken op het IJsbaanpad;
-en interview met Erica Terpstra over sport in probleemwijken;
-een informatiekrant van de provincie Noord-Holland;
-een boekje over het Amsterdams Steunpunt Wonen;
-een lijst met ondersteuningsuren voor de wijkraad en werkgroepen, van SOOZ;
-een artikel over Arjen Looyenga uit de Hortuskrant.
4) Verslag wijkraadsvergadering 23 april 2007
Tekstueel: pag. 2: Ben Bles is secretaris van wijkcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt
geweest, niet van wijkcentrum Ceintuur.
P. 2: Bob Bakker is niet naar een anders stadsdeel verhuisd, maar naar een andere gemeente.
N.a.v. pag. 1, punt 4: Han van der Linden-Schadd bedoelde dat het loket Zorg en Samenleven niet
geografisch slecht bereikbaar is. De beperkte openingstijden maken dat het loket voor sommige
mensen moeilijk te bezoeken is. Sinds enkele maanden zijn de openingstijden verder ingeperkt. Zo
is het loket niet meer ’s avonds geopend.
Besloten wordt dat de wijkraad een brief stuurt aan de portefeuillehouder voor zorg in het
stadsdeel over de openingstijden. Een kopie gaat naar het loket Zorg en Samenleven, met het
verzoek om een keer langs te komen bij de wijkraad om te vertellen over het loket.
N.a.v. pag. 1, punt 4: Henri Weve vertelt dat het gesprek met de portefeuillehouder over de
verkeersproblemen in de Stadionbuurt heeft plaatsgevonden.
Co Jongkind meldt dat de beloofde bomen (p. 1) zijn geplant door het stadsdeel. Ze staan bij de
sporthal en in de ronding van de inloopbaan. Het zijn er wel minder dan het Platform Groene
Schinkeloevers wilde.
Fred van Kooij vraagt of er al antwoord is op de brief die Jan Siegenbeek van Heukelom heeft
geschreven over de óntvlechting’ (p. 2) Jan Siegenbeek van Heukelom zegt dat er nog geen
antwoord is. Hij komt er later in de vergadering op terug.
N.a.v. p. 3, punt 10 vraagt Han van der Linden-Schadd of er een brief aan het stadsdeel is gestuurd
over de vervuiling bij het Monument Indië Nederland. Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat
hij een brief heeft gestuurd over vervuiling rondom scholen in het algemeen. Met het voorstel om
samen na te denken over oplossingen.
N.a.v. p. 4: Co Jongkind meldt dat de ganzen op diervriendelijke wijze zijn gevangen.
Louis Samson begrijpt niet wat er wordt bedoeld met de laatste zin in het verslag. Jan Siegenbeek
van Heukelom bedoelde te zeggen dat er veel reacties zijn gekomen naar aanleiding van de
toespraak op 4 mei.
Het verslag is goedgekeurd.
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5) Mededelingen Bestuur WOOZW
-Besteding uren bewonersondersteuning:
Het bestuur heeft een gesprek gehad met algemeen manager Frank Agterkamp van SOOZ. Hij is
de volgende keer te gast bij de wijkraad om te praten over wat opbouwwerk inhoudt.
Er is ook gesproken over de besteding van de ondersteuningsuren voor de wijkraad en werkgroepen. Per jaar is hiervoor 596 uur beschikbaar. In september was hiervan echter nog niet eens
de helft besteed. Voor SOOZ betekent dit dat er werk waarvoor wel betaald wordt, niet uitgevoerd
wordt. Jan Siegenbeek meldt dat de ondersteuningsuren beschikbaar zijn voor werkgroepen. Hij
roept de werkgroepen op na te denken of ze zinvol gebruik kunnen maken van deze uren.
Ben Bles vraagt waar het aantal van 596 uren vandaan komt. Jan Siegenbeek van Heukelom weet
niet precies hoe dit aantal is ontstaan, hij vraagt dit na bij Frank Agterkamp.
Coen Tasman vertelt dat in het verleden de wijkraad ieder jaar een inventarisatie maakte van de
benodigde ondersteuningsuren per werkgroep voor het komende jaren. In de afgelopen jaren heeft
deze inventarisatie niet meer plaatsgevonden en is de oude verdeling blijven gelden.
Besloten wordt dat de werkgroepen nadenken over de ondersteuning die ze denken nodig te
hebben in het komende jaar.
-Inbreng wijkraad over ontvlechting opbouwwerk – wijkcentra:
Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat de heren Spaan en Witkop, die door het stadsdeel zijn
ingehuurd, gesprekken hebben gevoerd met de besturen van Wijkopbouwcentrum Vondelpark, de
SOOZ en Wijkopbouworgaan Zuid-West. In het verslag van de gesprekken staan echter zaken
waarmee het bestuur van het wijkopbouwcentrum het niet eens is en die ook niet zo gezegd zijn.
Het gaat met name om de passage dat het wijkopbouworgaan inziet dat een vetorecht over de
activiteiten van SOOZ onhoudbaar is.
Het bestuur heeft de opmerkingen over het verslag aan het stadsdeelbestuur gestuurd en ook als
inspraakreactie naar de stadsdeelraad. De meeste politieke partijen begrepen de bezwaren wel,
vertelt Jan Siegenbeek van Heukelom..
Fred van Kooij heeft het verslag van die commissievergadering al gelezen, en ziet daar maar
weinig steun voor het standpunt van het wijkopbouworgaan. Verder merkt hij op dat in het verslag
van het gesprek tussen Spaan en Witkop en het bestuur van het wijkcentrum op pagina 6 de term
‘marginale toetsing’ wordt gebruikt. Hij vindt dit een onduidelijke en gevaarlijke term. Jan
Siegenbeek van Heukelom bedoelde hiermee ‘toetsing aan de marges’, dat wil zeggen of het werk
dat de SOOZ uitvoert, past binnen de doelstellingen. Hij zal een brief sturen aan het
stadsdeelbestuur ter verduidelijking.
Fred van Kooij merkt over het verslag van de gesprekken verder op dat op pagina 8 staat dat
SOOZ niet weet wat het stadsdeel verstaat onder opbouwwerk. Dat zou de SOOZ als professionele
organisatie toch zelf wel moeten weten? Verder wordt de SOOZ een bewonersorganisatie
genoemd, maar dat is SOOZ natuurlijk niet.
Ben Bles vindt dat de wijkraad niet teveel tijd moet besteden aan deze ambtelijke discussie. Het
schrikt actieve buurtbewoners af, vreest hij.
-Olympische Coalitie:
Jan Siegenbeek van Heukelom zal contact opnemen met mevrouw Penninx van het Stadsdeel over
de vertegenwoordiging van bewonersgroepen in de Olympische Coalitie. De buurtgroep
Stadionpleinen het platform groene Schinkeloevers zullen deelname aan de Olympische Coalitie
overwegen.
-Folder over Wijkopbouworgaan:
Coen Tasman heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe tekst en roept mensen op te reageren en
mee te denken over aanpassingen.
-Voordracht An Huitzing voor stuurgroep wijksteunpunt wonen:
De wijkraad is akkoord met de voordracht van An. Op deze manier blijft haar kennis over
huisvesting behouden voor de wijk.
-Muzenhof:
David van Bezooijen vertelt dat hij enkele maanden geleden benaderd werd door enkele bewoners
van de Muzenhof (het woonblok tussen Stadionweg, Beethovenstraat en Cliostraat). Zij vreesden
dat door splitsing van het blok in appartementen ook de gemeenschappelijke binnentuin
opgesplitst zou worden in particuliere achtertuintjes. Zij wilden juist deze tuin, een ontwerp van
Mien Ruys, behouden. David heeft een paar maal met de bewoners gesproken en heeft ze in
contact gebracht met de Bomenridders Oud Zuid. De bewoners richtten de actiegroep ‘De Groene
Muze’ op. Ze hebben gebruik gemaakt van het kopieerapparaat van het wijkcentrum. Resultaat
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van hun acties is dat het complex is aangewezen als gemeentelijk monument, inclusief de
binnentuin. De actiegroep is tevreden.
Jan Siegenbeek van Heukelom vindt dit een mooi voorbeeld van bewonersondersteuning. Onder
andere voor het ondersteunen van dit soort acties zijn de 596 uur ‘basisondersteuning’ bedoeld.
Han van der Linden-Schadd vraagt of er onder de bewoners geen conflicterende belangen zijn. Ze
kan zich voorstellen dat mensen die een woning op de begane grond kopen, juist wel een privétuin willen. David van Bezooijen antwoordt dat als deze bewoners zich tot het wijkcentrum
zouden wenden, ze ook ondersteuning zouden kunnen krijgen.
-Financiën:
Peter Janssen meldt dat de tekeningsbevoegdheid voor de girorekening van de wijkraad in de
komende dagen geregeld wordt. Hij kan dan zijn werk als penningmeester eindelijk gaan
uitvoeren. De eerste grote aanvraag is al binnen, namelijk van de Buurtgroep Stadionplein.
6) Voorstel bundeling artikelen Arjen Looyenga
Jan Siegenbeek van Heukelom en Coen Tasman stellen voor om ter nagedachtenis aan Arjen
Looyenga een boekje te maken met daarin al zijn artikelen over architectuur in Oud-Zuid, zoals
die in de wijkkrant hebben gestaan. Het zou een gezamenlijk project kunnen worden van de
wijkraad, de redactie van de wijkkrant en het Cuypersgenootschap, waar Arjen Looyenga actief in
was. Coen Tasman kent een uitgerij die voordelig is.
De wijkraad vindt het een goed idee. Besloten wordt dat het bestuur op de volgende vergadering
een werkplan zal voorleggen aan de wijkraad.
7) Kinderboerderij
Thijs van den Berg en Ben Bles zijn bewoners van het Jaagpad. Thijs van de Berg was secretaris
van de Vereniging Vrienden van het Groengebied Rijnsburgstraat/Jaagpad. Deze vereniging werd
opgericht toen er plannen waren om een tramlijn over of onder de Schinkel aan te leggen, dwars
door het groengebied. Dankzij de acties van buurtbewoners en groenliefhebbers ging dit niet door.
Inmiddels was wel ontdekt dat de omgeving van Huis te Vraag een ecologisch waardevol gebied
was. Het weiland naast de begraafplaats is een blauwgrasland, met een bijzondere vegetatie. De
vereniging nam zelf het onderhoud ter hand , met hulp van Landschapsbeheer. Later werd het
beheer overgenomen door de beheerder van Huis te Vraag.
Een aantal ontwikkelingen bedreigen nu opnieuw het groengebied:
-het beheer van het blauwgrasland verloopt niet goed, zegt Thijs van den Berg;
–de oude huisjes aan het Spijtellaantje worden gesloopt en er worden nieuwe villa’s gebouwd;
–binnen enkele jaren lopen de grafrechten van Huis te Vraag af. Wat gebeurt er dan met de
begraafplaats?
Allemaal redenen om weer in actie te komen om het groene karakter van het gebied te
beschermen.
Tegelijkertijd voert het platform groene Schinkeloevers actie voor een kinderboerderij op de
Schinkeleilanden. Thijs van den Berg stelt voor dit initiatief te combineren met acties voor het
behoud van het groengebeid rond Huis te Vraag. Hij heeft een alternatief voorstel voor de locatie
van een kinderboerderij: namelijk op de plek waar nu nog de stadsdeelwerf in de Generaal
Vetterstraat staat. Het is vlakbij een al bestaande grote speeltuin en vlakbij het bijzondere
weilandje van Huis te Vraag.
Reacties uit de wijkraad:
Coen Tasman vertelt dat het platform groene Schinkeloevers, zoals aangekondigd op de vorige
wijkraadsvergadering, een nuttig gesprek heeft gevoerd met Ben Bles en Thijs van den Berg.
Daarna heeft hij met portefeuillehouder Van Grieken van Oud Zuid gesproken over de alternatieve
locatie. Deze reageerde positief. Voor het gebied moet nog een nieuw bestemmingsplan gemaakt
worden, misschien kan een kinderboerderij hierin ingepast worden.
Thijs van den Berg vertelt dat hij zo snel mogelijk actie wil ondernemen, door de buurtbewoners te
informeren of een bewonersavond te organiseren.
Jan Siegenbeek van Heukelom raadt aan de oude vereniging te reactiveren, maar ook het draagvlak
te verbreden met nieuwe mensen en groepen..
Co Jongkind is blij met dit initiatief.
De wijkraad steunt dit initiatief. Concreet betekent dit dat de vereniging/actiegroep gebruik kan
maken van kopieerfaciliteiten en vergaderruimte op het wijkcentrum.
Jan Siegenbeek van Heukelom kan contact leggen met Bram Elsenaar, een vrijwilliger bij Huis te
Vraag, als dat nodig is.
Milieuonderzoek Schinkeleilanden:
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Naar aanleiding van de vorige wijkraadsvergadering meldt Ben Bles dat de meetgegevens er zijn,
maar dat het stadsdeel deze nog aan het bekijken is. Een ambtenaar van de milieudienst meldde
dat alle grond in Amsterdam vervuild is, zo ook de grond die op de Schinkeleilanden is
aangebracht, maar hij vond deze vervuiling wel vrij fors. Wordt vervolgd.
8) Rapportages en rondvraag:
Marion Bakker (werkgroep Ouderenhuisvesting) vertelt dat de PvdA-fractie Oud Zuid zou bij de
centrale stad aan de bel trekken over het tekort aan sociale huurwoningen voor ouderen in ons
stadsdeel, maar zij heeft hiervan verder nog niets vernomen.
Ben Bles heeft op de streekmarkt met drie ondernemers gesproken die interesse hebben voor een
soort winkel/marktkraam op het Stadionplein.
Diedje van Leeuwen: de werkgroep Bomenridders is op dit moment bezig met een actie voor het
beschermen van 15 bijzondere coniferen in de tuin van het Gerrit van der Veencollege.
Co Jongkind (Algemene Belangenstichting Schinkeleilanden) heeft een aantal mededelingen. Zie
hiervoor de bijlage.
Han van der Linden-Schadd bezocht de streekmarkt. Drie zaken vielen haar op:
-de ingangen van het terrein waren moeilijk te vinden;
-de niet-commerciële instellingen stelden zich niet zo wervend op tegenover het publiek;
-de lunch was duur in verhouding tot het gebodene.
Henri Weve (werkgroep Verkeer): het gesprek met de portefeuillehouder leverde op dat er geen
stoplichten terugkomen op de kruising Parnassusweg-Stadionkade, maar dat wel gekeken wordt
naar de mogelijkheid voor een drempel. Ook zal worden bekeken of er duidelijker borden kunnen
komen bij het tweerichtingenfietspad aan de oostzijde van het Olympiaplein.
Leo Wernaert (Buurtgroep Stadionplein en omgeving) vraagt of de rapportages van de groepen
voortaan eerder op de avond aan de orde kunnen komen. Over de commissievergadering over het
Stadionplein rapporteert hij: de commissie was niet enthousiast over het ‘Cultuurgebouw’, maar
de PvdA houdt deze optie wel open.. De VVD wil dat alle nieuwe woningen op het Stadionplein
aan ouderen toegewezen worden.. Aanstaande woensdag beslist de raad over het
investeringsbesluit Stadionplein.
De Buurtgroep Stadionplein heeft samen met de SP-afdeling Oud Zuid een burgerinitiatief
ingediend over het Stadionplein. Mogelijk wordt de uitwerking van het investeringsbesluit
opgeschort.
Coen Tasman:
-hulde voor de organisatoren van de streekmarkt! Het was geweldig;
-Misschien kunnen streekmarkt en gewone markt op elkaar worden aangesloten?
-morgen is er een informatieavond over de Schinkeleilanden in het clubgebouw van Arsenal;
-op 27 september vindt de Dag van de Dialoog plaats;
-Het probleem van sluipverkeer in de Van Tuyllbuurt heeft hij samen met Henri Weve besproken
met portefeuillehouder van Grieken;
-op IJsbaanpad 9 wil de Dienst Werk en Inkomen een loket voor dak- en thuisloze cliënten
openen. Hierover worden omwonenden uitvoerig geïnformeerd. Co Jongkind reageert dat ze De
Groenlijn (tuinvereniging) zijn vergeten te informeren.
-Wijkcentrum Ceintuur heeft het Bestuur uitgenodigd voor overleg op 16 oktober.
Jan Siegenbeek van Heukelom (Buurtcomité Vossiusbuurt): in de buurt werd geklaagd dat de
vuilniszakken worden open gepikt door vogels. De oplossing die de bewoners hiervoor bedacht
hebben is dat men de zakken nu pas ‘s ochtends op straat zet i.p.v. de voorgaande avond.
Afgelopen donderdag was hij aanwezig op de slotbijeenkomst over schone lucht en heeft daar een
voorstel gedaan voor een ‘fijnstof-stofzuiger’.
9) Volgende vergadering
Vindt plaats op 26 november. Gast is dan Frank Agterkamp.
Jan Siegenbeek van Heukelom sluit de vergadering om 22.15 uur
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