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Aanwezig: Paul Busker, voorzitter dagelijks bestuur wijkcentrum, Loes Buisman, 

secretaris, Esther Berkelouw, penningmeester, Eveline van Nierop, lid db (verslag), 

Hans Perukel, lid db, Cerine van der Bergh, Nanny Truijens, Ada Beens, Ulrike 

Weller, Albertien Pareau Dumont, Rene Ambags, Cobi Koek, Hans Steketee, Els 

Willems, Bert Nap, Lizzy Soenarjati, R. Rengelink, Jose van den Berg, Lucy de Bie, 

Rita Tingen, Theo Voss.  

Afwezig met bericht: Jolande Coelho, Harrie Kloose, Henny Brouwer, Reinier van 

der Vusse en Anja Nagtegaal. 

 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de genodigden 

mevrouw Jose van den Berg, ,  Lucy de Bie en  de heer R. Rengelink.   

 

1. Presentatie Wijkzorg Netwerk: Amsterdam Wijkzorg is een uitwerking van de 

Gemeente Amsterdam van de Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO) in 

werking getreden per 1 januari 2015. Jose van den Berg,  kwartiermaker Wijkzorg 

stadsdeel Centrum geeft een PowerPointpresentatie zie bijlage. Daarna geeft Lucy 

de Bie uitleg aan de hand van een casus. Er volgt een discussie. Wanneer men 

zorg of ondersteuning nodig heeft ga dan naar uw huisarts, maatschappelijk 

werker of (woon)begeleider. Ook kunt u contact opnemen met de WMO Helpdesk 

van de gemeente Amsterdam via 0800 0643 (gratis), of sneller 14020, vragen naar 

het Sociaal Loket. U kunt ook naar de Huizen van de Buurt, te weten: het 

Claverhuis, De Witte Boei of de Boomsspijker. Adressen in de meegestuurde 

folder, ook af te halen op het Wijkcentrum. 

 

2. Mededeling van de voorzitter: Paul Busker deelt mee, dat het wijkcentrum begin 

van de avond een nieuw dagelijks bestuur (DB) heeft geïnstalleerd. Hij stelt 

zichzelf voor als voorzitter, Loes Buisman, secretaris, Esther Berkelouw, 

penningmeester, en drie leden, Eveline van Nierop, Hans Perukel en Reinier van 

de Vusse (afwezig). Het DB komt in januari met zijn nieuwe plannen.  De 

voorzitter zegt dat de wijkraad, die nu ook meer leden heeft, ook een actievere rol 

krijgt.  

 

3. Buurtronde: 

- Cerine van den Bergh meldt dat de eerste folder van het stadsdorp 

Utrechtsestraat uit is. 

- Er zijn in vrijwel alle buurten veel problemen met grofvuil, huisvuil op 

verkeerde momenten (mede door al of niet legale woningverhuur?). 

Advies: steeds blijven melden, dan wordt het in ieder geval geregistreerd. 



- Gebrekkige handhaving wordt meerdere malen genoemd: continu containers 

bedrijfsafval op de stoep, Rembrandtplein, terrassen, shortstay en Bed 

&Breakfast worden in een adem genoemd. 

- Rene Ambags valt het op, dat er zo veel auto’s met buitenlandse nummerplaten 

in de binnenstad rijden. De promotors van Amsterdam zouden bezoekers moeten 

ontmoedigen met de auto naar de binnenstad te komen. Gemeente zou dienen te 

bevorderen dat van openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt. Ook 

buurtstallingen voor fietsen gewenst. 

- Hans Steketee: Spuistraat e.o.:Terrasvergunning Karpershoek geeft problemen. 

Er is geen loopruimte voor voetgangers en lopen op de rijweg is gevaarlijk. De 

situatie in de Spuistraat is de laatste drie jaar aanzienlijk verslechterd. Voorstel: 

1 iemand van de dienst uit te nodigen op een buurtenvergadering, 2. meer 

mensen op straat. Verzoek wijkraad dit bespreekbaar te maken. Ook melding 

van veel huurfietsen buiten bij hotels, die de openbare ruimte permanent in 

beslag nemen.  

- Bert Nap meldt, dat er nog geen boten door de OZ mogen varen. De walmuren 

worden eerst opgeknapt. Gesprek met B. Oranje over verdachte zaken: 

Koptische kerk geeft laagrentende leningen; scooter met reclamebord in de Oude 

Doelenstraat.  

Zorgen over opheffen politiebureau Beursstraat. De wallen zullen het moeten 

doen met de NZ Voorburgwal (bij de NZKolk). Damrak is te grote barrière. 

Buurt zou bv de kleine post op de Nieuwmarkt graag als alternatief hebben. 

Vestiging Supermarkt van Dirk van der Broek in de Warmoesstraat vindt grote 

instemming. 

- Esther Berkelouw, Oudeschans: Prostitutie en drugsmisbruik is weer terug op 

straat; alles opgeknapt maar na 2 jaar weer terug naar af; ruzie’s pooiers, 

berovingen en inbraken; speeltuin vol condooms. Junks en slapende toeristen in 

auto’s, die behoefte op straat doen. 

- Lizzy Soenarjati meldt valpartijen van (oudere) voetgangers in de Vijzelstraat 

door de (tijdelijk?) verhoogde trambaan. 

- Loes Buisman spreekt van de grote vuilnisbelt bij Nieuwmarkt. Een wat kleinere 

in de Nwe Hoogstraat: hier onduidelijke aanpak in  gebiedsplannen 1011 en 

1012. Zij vraagt aandacht voor vergunnings-aanvraag Amsterdam Lightfestival, 

op het stoperaplein, zienswijze om mogelijke schending Joods Jongensweeshuis 

monument te voorkomen. 

- Paul Busker gaat morgen inspreken voor de Gebiedsplannen 2016 inzake het 

niet oppakken van de luchtvervuiling door de gemeente.  

Hij zegt toe de genoemde punten te willen oppakken voor een volgende 

bijeenkomst. 

 

4. Verslag buurtenoverleg 7 september 

Op pag. 2 de regel van de scooters schrappen. Voorzitter zegt op de inhoud terug 

te willen komen. 

 

5. Rondvraag 

Ulrike Weller noemt het punt van schijnbare rechtsongelijkheid van burgers en 

ondernemers: bij de een wordt gerommeld, de ander wordt op de letter van de 

regelgeving beoordeeld. Zij stelt voor op te roepen voorkomende gevallen te 

melden. 

 



Sluiting: 22.30 uur 

 

BIJLAGEN 
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NB het volgende Buurtenoverleg is op maandag 14 december 2015;  

                 aanvang: 20.00 uur 

 

Thema: Amsterdam Autoluw. 

 

OPROEP: 

Er zitten verschillende kanten aan dit onderwerp. 

en - omdat alles met alles samenhangt - willen we dit zo breed mogelijk opzetten, dat 

wil zeggen niet tot het gebruikelijke gebied van het wijkcentrum beperkt. 

en - om dezelfde reden, dat alles met alles samenhangt - willen we dit niet beperken 

tot autoverkeerskundigen, maar ook mensen uitnodigen, die verstand hebben van 

fietsbanen en openbaar vervoer. 

dus wilde ik ook actieve mensen van andere wijken (1018, de Stadhouderskade-

binnenring, de Jordaan) erbij betrekken. 

Hebt u connecties in die wijken die mee kunnen helpen om daar extra belangstelling 

voor te scheppen? 

 

Wilt u actief bijdragen? Contactpersoon: Cliff van Dijk 

Mail  naar wijkcentrum@oudestadt.nl Vermeld Cliff van Dijk in onderwerpregel, dan 

sturen we het door. 

 

Zie: http://www.oudestadt.nl/praat-mee-over-amsterdam-autoluw/ 
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