
Verslag Wijkraadsvergadering dd. 23 mei 2016 

concept 

 

Aanwezig: Reinier vdVusse (voorzitter vergadering), Loes Buisman (notulist), Jolande Coelho, Hans 

Steketee, Eveline van Nierop, René Ambags, Ada Beens, Paul Busker, AlbertienPareau Dumont 
 
Afwezig met bericht: Hans Pérukel, Ulrike Weller. 
 

1. Wie notuleert?  en vaststellen agenda. 
De wijkraad is gezamenlijk verantwoordelijk dat er genotuleerd wordt. Afspraak: op 

alfabetische volgorde. Wie niet ervaren is wil het samen met een ander doen. Overzicht volgt. 
Op verzoek van René Ambags wordt agendapunt Werving wijkraadsleden toegevoegd. 
 

2. Mededelingen van de voorzitter 

 Lizzy is geen lid meer van kascommissie en werkgroep archief. Waarschijnlijk ook niet 

meer van wijkraad, maar dat zou ze nog schriftelijk bevestigen. 

 Er lag een verzoek aan de wijkraadsleden om uit te kijken naar experts die ingezet zouden 

kunnen worden tbv hulpvragers en activiteiten wijkcentrum. 
Hans Steketee: Iemand kennen is één ding, maar of die beschikbaar is wat anders. Graag 

concrete onderwerpen. Bestuur zal voor voorbeelden zorgen. 
 

3. Verslag wijkraad 25 april (bijlage) 
Verwarring doordat er behalve het klaargelegde originele verslag een tweede versie bleek te 

circuleren, zonder mededeling vooraf.  
Het oorspronkelijke verslag (van Ada en Jolande) is vastgesteld. 

 Naar aanleiding van punt over kascommissie: verzoek om financieel overzicht 2016 

tot nu toe. Paul Busker zorgt daarvoor, voor de volgende vergadering 
 

4. Voortgang huisvesting 
Paul Busker: diverse acties uitgezet. We staan nu op lijst van zoekenden stadsloods. 

Kantorenloods gaat over 1000m
2
 en meer. Gesprekken met UVA/BG terrein, Boomsspijker. 

Beurs van Berlage verhuurt ook kantoorruimte en voor vergaderingen, maar wij willen 24/7 

kunnen beschikken over ruimte.  
Nog even geen makelaar ingeschakeld. 
Ulrike Weller komt nog terug op een tip van een poosje geleden. 
 

5. Voortgang kascommissie 
René meldt zich aan voor de vacature. 
Verslag voor 1 juli. 
 

6. Voortgang inventarisatie archief 
Nanny zal geen deel uitmaken van de werkgroep. 
Albertien meldt zich aan. 
Behoefte aan mensen die (ex-)wijkraadsleden en ex-bestuurders die inhoudelijk verstand van 

de inhoud hebben. 
 

7. Faciliteren bij procedures,  
Geen opmerkingen over voorgestelde tekst 
 

8. Frequentie, zo mogelijk datums volgende wijkraadsvergaderingen. 
Loes Buisman vraagt of de maandag wel geschikt is, gezien de steevast lage opkomst. 
Besluit: om de maand, 1

e
 maandag van de maand 



Dus WR vergaderingen dit jaar:4 juli, 5 september en 7 november 20:00 uur. 
 

9. Drukte in de stad (Ingezonden door René Ambags)  
René stelt voor om namens alle wijkraadsleden concrete voorstellen te doen aan de 

gemeenteraad, om een aantal problemen snel op te lossen (touringcars bijvoorbeeld). Een brief 

aan alle fractievoorzitters, met een positieve insteek. Hij stelt een concept brief op. 
Hans Steketee merkt op dat de balans een complexe zaak is. 
Reinier: buurtenoverleg 6 juni is verdaagd naar 1312 september, hij organiseert. Twee 

thema‟s: 
- Gezonde economische bedrijvigheid vs monocultuur (kan ook de speculatie met panden 

omvatten) 
- Spanning in de publieke ruimte 
 

10. Werving wijkraadsleden (ingebracht door René Ambags) 
Willen we dat, en zo ja, hoe? 
Eveline: bewonersbrief in buurten waar vorig jaar niet geflyerd is. Oproep in buurtkranten. 
Paul Busker: gericht werven in bestaande, actieve bewonersgroepen. Er zijn er genoeg. 
Tweede voorstel aangenomen. 
Paul Busker start met de groepen waar we al mee samenwerken, Reinier vdVusse spreekt zijn 

eigen netwerk aan. 
Hans Steketee stelt whatsapp groep voor. Notulist heeft reactie daarop gemist. 
Albertien vraagt zich af wat verschil is tussen wijkraad en buurtenoverleg. 
 

11. Buurtenronde 

 Jolande: Torensluis gekraakt door Spinhuiscollectief. Zou zich netjes gedragen. Toch 

inmiddels al tee keer een luidruchtig feest tot 6 uur „s morgens. 

 Eveline: op Koningsdag is Leliegracht kindergebied. Café-ondernemer zonder vergunning 

met muziek over de schreef gegaan. 

 Loes: bij de Nieuwmarkt zijn onmogelijke terrasuitbreidingen aangevraagd. Bewoners 

gaan er tegenin. Het plein zelf wordt opnieuw ingericht. Bewoners stellen eisen en willen 

erover meepraten. 

 Albertien: 
Spuistraat- straatfeest op komst 
Touringcars en andere buitenlandse auto‟s betalen niet, er zijn toch geen consequenties. In 

andere landen is dat veel beter geregeld: als wij de fout in gaan moeten we betalen. 

 id: op 27 april staat het OV stil, er zijn geen taxi‟s te krijgen.  
Wordt beaamd: ook in noodgevallen kom je niet weg. 

 Paul Busker: Groot Waterloo/Valkenburgerstraat – doen poging tot handhavingsverzoek. 

Kasten en muren, ieder overheidsinstantie wijst naar een andere. 

 id. Op 3 juni, café Filter in Valkenburgerstraat presentatie project Academie van de 

Bouwkunst over traject Weesperstraat-Valkenburgerstraat. 

12. Rondvraag:Niets 

 
Toegevoegd na de vergadering: 
Vriendelijk verzoek, om verwarring te voorkomen: 
Stukken voor de vergadering worden tevoren toegezonden, als bijlage bij de agenda, of separaat.  
Als er andere stukken te bespreken zijnmeld die dan aan als extra agendapunt.  
Ofwel: via email met als onderwerp “agendapunt voor WR dd .....” Dan kunnen bijbehorende 

stukken rondgestuurd worden en vooraf gelezen. 
Of: aan het begin van de vergadering, via de voorzitter. Deelpas uit wanneer dat punt aan de orde 

is. Er kan ook besloten worden om het onderwerp uit te stellen tot een volgende keer. 
 Loes Buisman, secretaris 


