
Notulen Wijkraadoverleg 5 sept. 2016. 
 
Voorzitter: Reinier van der Vusse, Notulist Esther Berkelouw 
Aanwezig: Rene Ambags, Ada Beens, Loes Buisman, Paul Busker, Anita Mizrahi, Albertien Pareau 
Dumont, Paul Spoek, Hans Steketee, Eveline van Nierop, Ulrike Weller. 
Afwezig met bericht: Henny Brouwer, Cliff van Dijk, Jolande Coelho 
 
Vaststellen agenda: Punt over ijsbaantje gaat niet door. Wordt in bewonersraad Nieuwmarkt/Groot 
Waterloo behandeld. 
 
Paul B. mededelingen van de voorzitter: 
- Communicatiemedewerker: Er wordt gezocht naar een communicatiemedewerker via de 
vrijwilliger centrale. 
- Europride evaluatie: De evaluatie en conclusies van de enquête Europride komen nog, de 
gemeente wil de uitkomst ook graag hebben. De bezwaarprocedure is lopende, het DB gaat t.z.t. 
kijken beroep zinvol is. 
- Huisvesting: De  Pintohuis biedt ruimte maar vraagt een bedrag per dagdeel, de ruimte is klein en 
geen kans voor al onze functies. Met de Boomspijker wordt op 6 sept. over de mogelijkheden 
gesproken. 
- Ook blijven kijken of we privaat kunnen huren. 
- Er zou bij de Sjoel in de Uilenburgerstraat een schuur zijn die evt. gebruikt zou kunnen worden, het 
DB zal hiernaar kijken. Ook hier: onwaarschijnlijk dat alle functies er een plek kunnen vinden. 
- Verzoek om ruimte in plint Stopera is doorgestuurd naar projectbureau. Vlg. Eveline zou het DB in 
september nog een tender moeten indienen. 
 
Eveline: Zij had contact gehad met het Binnengasthuis, zij gaven aan dat het beslist niet verhuurd 
wordt voor commerciële doeleinden 
 
Paul S.: Wat zou de (hogere) huurprijs van een nieuwe ruimte gaan worden en kunnen we dit straks 
in de begroting meenemen en goedgekeurd krijgen? 
  
Paul B.:vervolg  Mededelingen van de voorzitter: 
- Geluksonderzoek: Er is momenteel een toezegging van de gemeente binnen van € 12.000, voor de 
rest moeten nog sponsoren worden gezocht. 
Reinier: Motivaction heeft een paar begrotingen gemaakt: 
- uitgebreid met steekproeven via een brief, incl. porto kosten € 22.000 
- meer gericht op alleen het centrum, porto kosten worden dan minder   
Hans Pérukel heeft over Open Data gesproken met Ger Baron (CTO gemeente): die ziet 
samenwerking zeker zitten.. 
 
Verslag/besluitenlijst wijkraad 4 juli: Er is van de vorige vergadering geen verslag/besluitenlijst 
gemaakt. Willen degenen die aantekeningen hadden gemaakt die naar de secretaris sturen? 
 
Jaarverslag 2015: Financieel  jaarverslag 2015: er is op 1 juli door de kascommissie naar gekeken, 
Rene zal het verslag naar Loes sturen. 
 
Subsidie aanvraag: Paul B. oude/nieuwe begroting: De huur is hoger ingeschat zo ook een aantal 
andere posten.   
ICT extra i.v.m. bv. de website en Sharepoint.  
Kantoor uitgaven zijn het zelfde gebleven. 
Ook wordt er een bedrag aangevraagd voor de het 60 jarig bestaan van d’Oude Stadt. 



Eveline: Bij het 50 jarig bestaan kregen wij in eerste instantie geen geld terwijl het centrum de 
Jordaan dit wel kreeg. Er is toen buiten de begroting om toch nog een bedrag van €2000 toegewezen 
voor de viering. 
 
Paul B.:  
-Voorstel minder of niets laten betalen voor zaalgebruik, alleen voor commerciële partijen. Hierdoor 
is er minder administratie 
- De conceptnota is al voorgelegd aan Ellen Leeuwenkuil. Hij proefde dat de hele opzet een beetje 
door haar om zeep wordt geholpen. Zij had het over het faciliteren van alle groepen bij Dock: 
opvolger van IJsterk in Boomsspijker. 
 
Paul S.: Als we naar de Boomspijker zouden gaan is er geen faciliteit voor de buurtkrant. 
Ulrike: Dock is een grote organisatie en is geïnteresseerd in onze werkgroepen, Ellen Leeuwenkuil 
doet hieraan mee. 
Albertine: Rengelink heeft met ons een contract en niet met Dock hij geeft ons subsidie. 
Anita: Er is beslist niet genoeg ruimte in de Boomspijker. 
Reinier: Maak een wensen/eisenlijst en ga praten met Dock, kijken wat zij voor ons kunnen 
betekenen.   
Albertine: Het moment dat je een begroting indient is het al politiek en kun je met de politieke 
partijen gaan spreken. 
Algemeen: geef in de subsidieaanvraag de nieuwe huurprijs van de huidige verhuurder op, wie weet 
kunnen we blijven! 
 
Archief, stand van zaken: 
 Paul S. Hij heeft hier eindelijk tijd voor. Zijn voorstel: laat personen uit de div. buurten naar hun 
eigen buurt archief kijken en verzoekt om de agenda’s te trekken om dit te bespreken en uit te 
voeren.  
Loes: zal het voor wat betreft Nieuwmarkt/Groot Waterloo in de bewonersraad voorstellen. 
 
Experts gevraagd:  
Reinier: Klankbord groep experts oprichten, hierop zijn nog geen reacties binnen gekomen, 
onderwerp blijft staan. 
Ulrike: We hebben wel een paar experts, b.v. voor het onderwerp “bomen”. 
 
Buurtenronde:   
Albertine: Wethouder Kajsa Ollongren heeft om klachten, liefst met foto’s en  ideeën van 
buurtgroepen gevraagd. Dat was wat anders, voorstellen voor ben ik even vergeten komt wel weer 
terug 
Ulrike: Waar zijn de draden op de weg voor Antw: verkeersmetingen.  
Een hoogwerker heeft de halve dag de gracht afgesloten, is daar een vergunning voor afgegeven? 
Paul B.: kijk op www.verbeterdebouw.nl  daar kun je je klachten uiten. 
Anita: Vraagt waarom er bomen zijn gemarkeerd op het Leidseplein en wat kun je doen tegen 
fietsers die stoned zijn. 
Loes: Emails over de Zeedijk en Warmoesstraat protest aantekenen tegen dealer overlast en 
vervuiling.  
Nieuwmarkt, de terrassen beslaan langzamerhand het hele trottoir als het wat warmer is. 
Er worden constant evenementen toegestaan b.v. studenten op het hele plein. 
Buurten (ambtenaren) zoals Zeedijk en Nieuwmarkt werken te weinig samen 
Paul S.: Buurtgenoot Karien Maas durft niet op vakantie te gaan i.v.m. de overlast van junken, RB&B 
e.d. Veel mensen zijn stoned en zij is bang voor de brandveiligheid. 
Paul B. Valkenburgerstraat:  



Er zijn tellingen en metingen verricht i.v.m. de luchtkwaliteit. Bij geen verkeer (tijdens het aanleggen 
van de nieuwe bestrating) bleek de luchtvervuiling vele malen minder te zijn. 
Om de norm de blijven handhaven wordt er een handtekeningen actie gehouden. 
Locatieprofielen: Er komt een voorstel van de Ned Stichting Geluidshinder om het geluid bij 
evenementen max. op 70 DB te houden en te handhaven. 
Loes: Vlg. Els Iping maken de stadsdelen locatieprofielen maar de centrale stad bepaalt de 
decibellen. 
Paul B.: Het beleid is er al, de profielen moeten nog worden bepaald. 
Evelien: Overlast te water: er is een aanvraag gedaan voor 1 richtingsverkeer op de Prinsengracht. 
De situatie is nu veel te gevaarlijk m.n. bij de sluis op de Leliegracht. 
Er moet een drempel op de Keizersgracht komen, motoren en vuilnisauto’s  rijden veel te snel. 
Het stikkeren op fietsen is gestopt, zij zal uitzoeken waarom. 
Rene: Het valt op dat als goede verkeersdeelnemer hij continu ziet dat toeristen zich nergens aan 
houden, erg frustrerend! 
Hans: Veel regels maar geen handhaving, waar moet dat naartoe?  
Ada: Zij ziet geen rare verkeer overtredingen zoals enkele van ons dat weergeven.    
Esther: Constateert in toenemende mate overlast van dronken studenten en er wordt niet 
gehandhaafd op toeristen die in auto’s slapen met alle gevolgen van dien zoals vervuiling door het 
rond de auto achterlaten van o.a. etensresten en vervuiling doordat ze hun behoeften op straat 
doen. 
Reinier: Volgende week maandag is de bijeenkomst belangrijk, Jannie Alberts van de NV Zeedijk en  
Kajsa Ollongren komen spreken. Kom daarom niet alleen met klachten maar ook met evt. 
oplossingen. Het DB zal klachten maar vooral ook oplossingen verzamelen en ze aanbieden aan 
Wethouder Kajsa Ollongren met een voorstel om over een half jaar weer bij elkaar te komen. 
Albertine: Kan er iets gedaan worden aan de RB&B onveiligheid i.v.m. brand, zij heeft dit al 2x 
meegemaakt. 
Ulrike: voorstel aan Kajsa Ollongren om ontgroeningen niet meer in het openbaar te mogen doen. 
Loes: Op 13 okt. Is er een bijeenkomst over mobiliteit buitenshuis, info volgt. 
Eveline: 1ste rak bij de Prins Hendrikkade i.v.m. de verkeersoverlast: afsluiting toegezegd n.a.v. 
klachten en bezwaren uit de buurt. Een gesprek volgt, Eveline zal hierover verslag doen. 
Hans: De brief met aanvraag subsidie moet korter en de uitleg in de bijlage. 
 
Einde bijeenkomst 21:45 uur.  
 
Volgende vergadering maandag 7 november 2016 20:00 uur 


