Wijkraad Zuid-West, 27 juni 2011
Aanwezig: P. Janssen (voorzitter WOOZW), L. Wernaert (penningmeester WOOZW), E.
Jensen (secretaris WOOZW), G. Gase (Platform Groene Schinkeloevers), J.K. van Dijk
(Bomenridders), E. Kerkhoven (Amikino), J. Siegenbeek van Heukelom (Vossiusbuurt en 4
Mei comité), F. Schouwenaar, C. Tasman (Buurtgroep Stadionplein en omgeving), H. van
der Linden-Schadd, H. Sopacua, J. Houtsma (algemeen manager SOOZ), B. van Dalsen
(bestuurslid SOOZ), E. Vlasveld (bestuurslid SOOZ), E. Perman, J. Nauta, D. van Bezooijen
(SOOZ, verslag)
Afmeldingen: J.P. Jongkind (secretaris WOOZW), L. Samson (Huurdersvereniging
ZuiderAmstel), B. Bles, H. Brandenburg (Bewonerscommissie Olympia), K. Buis (Red het
Spijtellaantje), H. Weve (Werkgroep Verkeer)
1. Peter Janssen opent de vergadering.
2. Verkiezing nieuwe secretaris
Peter Janssen stelt Ellen Jensen voor als kandidaat voor de functie van secretaris in het
bestuur van het wijkopbouwcentrum. Zij woont sinds een jaar in de Marathonbuurt. Zij heeft
onder meer gewerkt in de automatisering, bij telecommunicatiebedrijven als
helpdeskmedewerker en bij een opvangcentrum voor dakloze drugsgebruikers. Op dit
moment is ze actief als gastvrouw bij Welkom en loopt ze stage bij SOOZ. Ze wil zich graag
inzetten voor een betere wijk. Coen Tasman, Frans Schouwenaar en Peter Janssen bevelen
haar kandidatuur van harte aan.
Er zijn 10 stemgerechtigde leden aanwezig. Van deze 10 leden stemmen 10 in om bij
uitzondering per handopsteking te beslissen over de kandidatuur. Met 10 stemmen voor en 0
stemmen tegen wordt Ellen Jensen gekozen als nieuwe secretaris.
3. Toekomst opbouwwerk en de plannen van SOOZ
Jelle Houtsma heeft in het kort beschreven wat de plannen van SOOZ zijn voor het
welzijnswerk vanaf 2012.
Naar aanleiding van de notitie stellen wijkraadsleden de volgende vragen:
* Wat is het Huis van de Wijk? Antwoord: Het stadsdeel wil per wijk alle bewonersgroepen
en welzijnsactiviteiten in 1 gebouw vestigen: het Huis van de Wijk. In deze buurt is
buurtcentrum Olympus hiervoor aangewezen.
* Is er volgend jaar nog ondersteuning voor het organiseren van de Dodenherdenking?
Antwoord: het stadsdeel heeft toegezegd dat er voor de Dodenherdenking niets verandert.
* Wat is een woonservicewijk? Antwoord: in de Marathonbuurt brengt SOOZ de zorg zo
dicht mogelijk bij de burger door de zorgvraag van de bewoner te verbinden met
welzijnsorganisaties.
* Waarom moet er een satelliet-Huis van de Wijk komen in de Hoofddorpleinbuurt?
Antwoord: de afstand van de Hoofddorppleinbuurt naar Olympus is groot, waardoor de
voorziening voor sommige bewoner onbereikbaar dreigen te worden. Het stadsdeel ziet dat
ook wel in, maar heeft geen geld voor nog een Huis van de wijk. SOOZ zoekt nu samen met
Combiwel en zorginstellingen een oplossing. Jan Kees van Dijk meldt dat in de
Hoofddorppleinbuurt De Bockesprong, de Woestduinkerk en het wijkservicepunt aan de
Sloterkade leegstaan.
* Guus Gase vindt dat SOOZ te mild is over de bezuinigingen van het stadsdeel op welzijn,
hij vindt dat het welzijnswerk wordt afgebroken. Betrekken van het bedrijfsleven vindt hij
niet ideaal, want die financieren allen wat hen uitkomt. Verder is hij van mening dat SOOZ
met deze inspraakreactie tegen de mening van bewonersgroepen in gaat. Bert van Dalsen
reageert dat de bezuiniging een politiek feit is. SOOZ is er niet blij mee, maar zoekt naar
mogelijkheden om diensten te kunnen blijven aanbieden. Jelle Houtsma vult aan dat hij
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kansen ziet. Zo kunnen ondernemers veel meer doen en ook bewoners kunnen veel meer zelf
doen, werk dat nu nog door betaalde krachten wordt gedaan in samenwerking met
ondernemers. Als voorbeeld noemt hij het aanbod van Levi’s om te komen helpen met het
opknappen van bv. Welkom, of een werkgelegenheidsproject in samenwerking met De
Badcuyp.
* Moet Welkom dicht? Antwoord: Welkom moet uit het pand waar het nu zit. De
woningcorporaties zoeken naar een alternatieve locatie. Peter Janssen doet de suggestie om
een ruimte in de Willem de Zwijgerkerk te gebruiken.
* Else Kerkhoven onderschrijft de constatering dat de afstand van de Hoofddorppleinbuurt
naar Olympus te groot is. Het vriendinnennetwerk Amikino heeft moeite om een geschikte
plek te vinden voor zijn activiteiten. Dit gaat ten koste van het aantal activiteiten en de
deelname aan de activiteiten.
* Welk bedrijf wil de streekmarkt sponsoren? Antwoord: de Rabobank.
* Is het op één hoop vegen van opbouwwerk en buurthuiswerk niet vreemd? Antwoord: dat is
landelijk beleid: buurthuiswerk een opbouwwerk werken samen als welzijnswerk nieuwe stijl.
Coen Tasman reageert dat het verschillende werksoorten zijn: buurthuiswerk gericht op
ontmoeting en ontplooiing, opbouwwerk op ondersteuning van bewoners. Samenwerking
vindt hij positief.
* Fred van Kooij wijst erop dat Jelle Houtsma alleen namens SOOZ spreekt.
Bewonersgroepen en ook de wijkraad kunnen hun eigen standpunt kenbaar maken over de
koers van het stadsdeel. Hij vindt de tekst van SOOZ over Vernieuwd Welzijn wel erg
ambtelijk, met veel jargon. Hij constateert dat de stadsdeelorganisatie verder weg van de
burger is komen te staan door de fusie, het verminderen van de informatie in de
stadsdeelkrant, het afschaffen van wijkservicepunten. Hier komt niets voor terug. Het
stadsdeel zou juist dichter bij de burger moeten staan.
* Frans Schouwenaar vraagt of de wijkraad zelf nog actie onderneemt.
* Coen Tasman waardeert de inspraakreactie van SOOZ en ook dat SOOZ meer aansluiting
wil zoeken bij het bedrijfsleven. Hij vreest echter dat deze aanpak slecht zal uitpakken voor
de continuïteit van de projecten. Hij verwacht dat de gemeente na de afschaffing van de
stadsdelen in 2014 nog moeilijker benaderbaar zal zijn voor burgers, dus opbouwwerk en
wijkcentra blijven nodig. Verder merkt hij op dat het stadsdeel het in de notitie over
burgerparticipatie heeft over een eerlijk democratisch proces, maar hij denkt dat het stadsdeel
dit proces juist moeilijker maakt door maatregelen als het uithollen van de informatie in de
stadsdeelkrant. Coen Tasman merkt ook op dat de stadsdeelraad een heel andere functie heeft
dan een wijkraad. De stadsdeelrad is dus geen vervanger van de wijkraden, anders dan het
stadsdeel beweert. Tenslotte is hij niet gelukkig met het idee om de burgerparticipatie
voortaan door ambtenaren te laten begeleiden. Die zijn niet onpartijdig.
* Frans Schouwenaar denkt dat ondernemers selectief zullen zijn in welke groepen ze
ondersteunen.
Jelle Houtsma reageert op de vragen en opmerkingen:
* Het stadsdeel is van plan om een aantal taken van het opbouwwerk op het gebied van
participatie over te nemen. In de hele gemeente Amsterdam is het beleid dat de gemeente
zoveel mogelijk taken naar zich toetrekt. Dit gebeurt ook in andere stadsdelen. Jan
Siegenbeek van Heukelom stelt voor om met andere wijkopbouwcentra contact op te nemen
hierover.
* Het is aan de wijkcentra om actie te ondernemen en zich voor te bereiden op de tijd dat er
geen stadsdelen meer zijn.
* Ondernemers zijn best bereid om groepen van bewoners te ondersteunen, bijvoorbeeld met
een cursus. SOOZ brengt bewoners en ondernemers graag met elkaar in contact. Hij ziet ook
wel in dat ondernemers selectief zullen zijn.
* Jelle Houtsma adviseert de wijkraad om een stevige rol en plek op te eisen in het nieuwe
Huis van de Wijk om de bewonersgroepen daar een plek en facilitaire ondersteuning te
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bieden. Het is zelfs mogelijk dat het wijkopbouworgaan het beheer van het Huis van de Wijk
helemaal zelf organiseert. Hij raadt de wijkraad aan serieus deze mogelijkheid te overwegen.
* SOOZ heeft goede hoop dat er volgend jaar opdrachten en werk zijn, vooral op het gebied
van ouderen en eenzaamheid en werkgelegenheid.
4. Toekomst wijkraad en notie burgerparticipatie:
David heeft een discussiestuk geschreven. Hierin heeft hij opgeschreven hoe hij de wijkraad
waarneemt, welke ondersteuning SOOZ op dit moment biedt en welke middelen de wijkraad
volgens hem volgend jaar nodig heeft om zelfstandig te kunnen functioneren.
Vragen en reacties:
* Coen Tasman denkt dat er geld nodig is voor de huur van vergaderruimte en het kopiëren en
verzenden van wijkraadsstukken. Verder misschien een notulist (of de wijkraad doet het zelf)
en hulp bij het opmaken van het jaarverslag. De rest kunnen de vrijwilligers zelf, en dat kost
dus geen geld.
* Peter Janssen vertelt dat de wijkraad beschikt over een buffer van ongeveer 17.000 euro,
bestaande uit geld dat door SOOZ in de afgelopen jaren is gereserveerd ten behoeve van
bijzondere projecten van het wijkopbouworgaan en de jaarlijkse subsidie (die dit jaar voor het
laatst wordt gegeven, zoals het er nu naar uitziet). De wijkraad heeft nog geen financiële
problemen. Vergaderruimte kan ook in de toekomst worden gehuurd. Wellicht kan de
wijkraad ook wel ergens gratis terecht. Leo Wernaert vindt dat het geld van de wijkraad
zoveel mogelijk ten goede moet komen aan activiteiten van buurtgroepen en zo min mogelijk
moet worden gebruikt voor organisatiekosten.
* Guus Gase denkt dat de wijkraad zonder ondersteuning van SOOZ toe kan, want de
wijkraad heeft zelf veel kennis in huis.
* Peter Janssen denkt dat het wegvallen van de ondersteuning wel een probleem is. We
zouden die ondersteuning eventueel ergens kunnen inhuren. Misschien kan de wijkraad ook
voor facilitaire ondersteuning terecht bij de nieuw op te richten ‘netwerkfunctie’ van het
stadsdeel. De participatienota is immers wel positief de wijkraden, zegt hij.
* Jan Siegenbeek van Heukelom denkt dat het handig kan zijn de naam van de wijkraad aan te
passen aan het jargon in de participatienota, als dat de kans op het verkrijgen van
ondersteuning vergroot.
* Jan Siegenbeek van Heukelom vraagt of David alle oude wijkraadverslagen op een cd-rom
kan zetten zodat de informatie niet verloren gaat. David zegt dit toe.
* Henderfina Sopacua heeft een voorstel aan Peter Janssen gestuurd voor een heldere
structuur voor de wijkraad, met contactpersonen per werkgroep. Het bestuur zal dit voorstel
agenderen op de volgende vergadering.
* Frans Schouwenaar vraagt of de wijkraad zich aansluit bij de visie van SOOZ of zich wil
verzetten tegen de bezuinigingsplannen van het stadsdeel. Coen Tasman reageert dat er
weinig tijd is om met de andere wijkcentra te overleggen. Aanstaande woensdag beslist de
raad al over de toekomst van het welzijnswerk. Else Kerkhoven vindt dat de wijkraad zich
niet afhankelijk moet maken van deze raadsvergadering, maar los daarvan contact moet
opnemen met de andere wijkcentra. Guus Gase reageert dat de werkgroep voor behoud van
het wijkcentra wel contact heeft opgenomen met de andere wijkcentra, maar dat daar weinig
uit gekomen is. Bert van Dalsen: de wijkraad kan zich uitspreken tegen de bezuinigingen, en
tegelijk contact opnemen met de andere wijkcentra. Hij verwacht dat de bezuinigingen door
zullen gaan.
* David van Bezooijen meldt dat Eisse Kalk van Agora-Europa het initiatief heeft genomen
om op 5 juli met vertegenwoordigers van wijkcentra en bewonersgroepen uit de hele stad te
praten over de toekomstige situatie zonder stadsdelen. Peter Janssen en Jelle Houtsma gaan
erheen. David zal de informatie doorsturen aan Guus Gase, Frans Schouwenaar en
Henderfina Sopacua.
* Coen Tasman zal op persoonlijke titel reageren op de notitie burgerparticipatie van het
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stadsdeel.
* Ellen Jensen zal een reactie schrijven op de notitie burgerparticipatie. Ze is bang dat veel
mensen achter zullen blijven die niet via sociale media kunnen participeren. Zij zal
voorstellen dat het stadsdeel ervoor moet zorgen dat mensen sociale media kunnen leren
gebruiken.
5. Verslag wijkraadsvergadering 18 april
N.a.v. p. 1:
* Coen Tasman staat twee keer op de presentielijst.
* Han van der Linden-Schadd vraagt of de bezuinigingen op het openbaar vervoer op de
agenda staan. Peter Janssen antwoordt dat de bezuinigingen op het opbouwwerk dit keer voor
gingen. Het onderwerp openbaar vervoer komt terug bij de volgende vergadering op 27
september.
* Frans Schouwenaar is een geïnteresseerde buurtbewoner en spreekt hier niet namens
Welkom.
* ”ondersteuningsuren voor de wijkraad” moet zijn “ondersteuningsuren voor de
streekmarkt”.
* Jan Siegenbeek van Heukelom en Ben Bles hadden aangeboden om mee te denken over de
toekomst van de wijkraad, maar zijn hierover niet benaderd.
* Voor wat betreft de streekmarkt concludeert de wijkraad dat aan de voorwaarden is voldaan
die de wijkraad had gesteld om ondersteuningsuren beschikbaar te stellen: er is een sponsor
(Rabobank) en wijkcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt doet ook mee. De wijkraad
stelt 100 uur beschikbaar voor het organiseren van de streekmarkt.
N.a.v. p. 2: Coen Tasman meldt dat hij, net als Guus Gase, zijn verbazing erover uitsprak dat
het stadsdeel de jachthaven Olympia probeert weg te krijgen en tegelijk tegen de zin van veel
omwonenden de aanleg van een andere jachthaven aan de Afroditekade probeert door te
drukken.
Na.v. p. 3: De volgende vergadering (deze dus) is op 27 juni, niet 17 juni.
6. Rapportages van de werkgroepen
* Jan Siegenbeek van Heukelom vertelt dat hij afgelopen zondag twee rondleidingen in de
buurt heeft verzorgd in samenwerking met de stichting Promotie Olympisch gebied.
* Henderfina Sopacua vertelt dat de werkgroep verkeer in juli weer bij elkaar komt. Ze zal
dan de bezuinigingen op het openbaar vervoer bespreken. Zij zal het agendapunt openbaar
vervoer voor de volgende vergadering voorbereiden. Als het niet lukt, laat ze het weten
aan het bestuur.
* Coen Tasman (Buurtgroep Stadionplein en omgeving) vertelt dat de Europese aanbesteding
voor de bebouwing van een deel van het Stadionplein is mislukt. Geen van de voorstellen van
projectontwikkelaars voldeed aan de voorwaarden van het stadsdeel. Het stadsdeel wil nu de
hoeveelheid sociale woningbouw verminderen van 40% naar 30% en de eisen voor de
zichtlijnen versoepelen. De buurgroep Stadionplein heeft voorgesteld om het plangebeid te
vergroten en het plan in delen te knippen om de kans op succes te vergroten. Guus Gase is
tegen vermindering van de hoeveelheid sociale woningen. Er zijn nu al te weinig sociale
huurwoningen, vindt hij.
7. Rondvraag en sluiting
* Coen Tasman vraagt of het jaarverslag er al is. Ellen Jensen zal dit uitzoeken.
* Han van der Linden-Schadd vertelt dat het monument Indië Nederland steeds meer een
ontmoetingsplek voor jongeren wordt. Zij is bang voor schade aan het monument. De anderen
zijn hier niet zo bang voor. Zo lang de jongeren het een beetje netjes houden, is er geen
probleem.
* De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. De volgende vergadering is op maandag 19
september.
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