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Samenstelling nieuwe wijkraad per 5 oktober 2015: 
 
Burgwallen   Hans Perukel 

Gerard de Jong  
Ans de Jong 
 

Nieuwmarkt   Esther Berkelouw 

Anita Mizhari 
Olivier van der Sanden 
Loes Buisman 
Reinier van der Vusse 
 

Waterlooplein  Cliff van Dijk 

Paul Busker 
 
Amstelveld   Lizzy Soenarjati 

Paul Spoek 
Albert Jan Tuijn (duo) 

 
 
Wetering & Leidseplein Bart Kruijver 
    Harrie Kloose 
 
Buurt Zes   AlbertienPareau Dumont 
    Ulrike Weller 
    Ada Beens (duo) 
 
 
Buurt Zeven   Jolande Coelho 

    René Ambags 
Eveline van Nierop 
Henny Brouwer (duo) 
Hans Steketee (duo) 

 
Verslag wijkraadsverkiezingen wijkcentrum d’Oude Stadt - 5 okt. 2015 

 
Aanwezig: zie presentielijst. 
Afwezig met bericht: Cliff van Dijk, Reinier van der Vusse, Harry Kloose en Bart 
Kruyver, Hans Perukel. 
 
De kiescommissie bestaat uit: Yellie Alkema (voorzitter), Ada Beens en Henri van 
Poll.  
 

Voorstelrondje van de kandidaten en andere aanwezigen: 
Jolande Coelho: 15 jaar actief in haar eigen buurt, het afgelopen jaar vrijwilligster.  
Ulrike Weller; n.a.v. parkeeroverlast het wijkcentrum binnengekomen, wijkraadslid en 
lid van meerdere DB’s (Dagelijks Bestuur), aftredend voorzitter. 
Albert Jan Tuijn: actief sinds de periode dat de Utrechtsestraat geteisterd werd door 
straatprostitutie. Sindsdien wijkraadslid. 
Hans Steketee: actief in zijn buurt vanaf het Comité Leefbare Spuistraat, nu 
kandidaat duo 
AlbertienPareau Dumont: vanaf de overgang van de Leidsebuurt van woonbuurt tot 
uitgaansbuurt actief. Vanaf ca. 2008 lid van de wijkraad, penningmeester van het 
demissionaire DB. Wenst dat: het nieuwe DB uit nieuwe wijkraadsleden bestaat. 
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Anita Mizrahi: gemeenteraadslid voor Mokum mobiel en daarna duo in de deelraad 
voor dezelfde partij. Dit jaar kandidaat voor de nieuwe politieke partij BBB 
(BuurtBewonersBelangen) die het helaas niet haalde. 
René Ambags: actief buurtbewoner, wil zich breder inzetten voor de leefomgeving. 
Nanny Truyens (geen kandidaat): vrijwilligster als gastvrouw bij het wijkcentrum  
Leonard Harten: was jarenlang wijlraadslid en lid van een eerder DB. 
Gerard de Jong: ergert zich dood aan de vervuiling rond zijn huis. Schaamt zich 
soms daarvoor. Stadsreiniging geeft niet thuis. 
Ans de Jong: ziet dat lege woningen in haar buurt anti-kraak voor veel geld worden 
verhuurd, tegen contante betaling.  
Els Willems: Het parkeerprobleem was haar trigger om zich met de stad te 
bemoeien. Werd wijkraadslid en was duo voor Mokum Mobiel. 
Loes Buisman: woont 40 jaar in de Nieuwmarkt, eerst op de Schippersgracht, nu ca. 
20 jaar op de St Antoniesbreestraat. Ze heeft zorgen en ergernissen over de 
leefbaarheid in de buurt. Steeds maar meer horecabedrijven en terrassen. Daartegen 
heeft ze geprotesteerd. De gemeente houdt zich zelf niet aan haar eigen beleid. 
Esther Berkelouw: woont ook al jaren in de Nieuwmarkt en merkt dat de 
verpaupering  toeneemt. Er wordt niet gehandhaafd. Nu met pensioen wil ze zich 
inzetten voor de buurt. 
Paul Busker: 30 jaar bewoner van de Valkenburgerstraat. Heeft samen met anderen 
luchtmetingen opgezet met steun van Milieudefensie. Daaruit blijkt dat dit de straat 
met de hoogste luchtvervuiling is. 
Olivier van de Sande: is 23 jaar, geboren en getogen in de Nieuwmarkt, waar hij nog 
steeds woont. Hij combineert zijn studie Argumentatieleer (Nederlands) met werk als 
wijkverpleger. Hij maakt zich zorgen over de buurt, zag de flyer op twee plekken en 
wil zich graag in breder verband inzetten. 
Lizzy Soenarjati: zij bemoeit zich met ouderenwoningen, het ‘handzaam’ wonen voor 
ouderen. Verder wil zij een goede en schone stad voor Amsterdammers. Ze is al een 
paar jaar actief in het wijkcentrum, o.a. als wijkraadslid. 
Eveline van Nierop: woont al bijna 50 jaar in buurt 7, was vroeger facilitair manager. 
Verdiepte zich in funderingsherstel en evenementennota’s. Buurtbrunch op de 
Westermarkt. Jarenlang wijkraadslid en lid van de werkgroep Water. Het afgelopen 
jaar was ze DB-lid (secretaris)  
Reinier van der Vusse kan niet aanwezig zijn, maar stuurde een mail met motivatie. 
Hij woont al een tijd in de Nieuwmarkt en maakt zich zorgen. hij werkt in duurzaam 
afvalbeheer en wil zijn kwaliteiten graag inzetten. 
 
Het blijkt dat van alle buurten er 2 tot 3 kandidaat wijkraadsleden zijn. Alleen de 
Nieuwmarkt heeft 5 kandidaten, allemaal nieuwe mensen.Er is een korte pauze 
opdat de kandidaten van de Nieuwmarkt 3 kandidaten kiezen. Dat blijkt lastig en de 
kiescommissie en het DB stellen de wijkraad voor om ze alle 5 te benoemen. Dit is 
aangenomen. 
 
Uit zijn midden moet de nieuwe wijkraad een Dagelijks Bestuur kiezen. Het huidige 
DB is vanaf heden demissionair. Die behandelt alleen nog de lopende zaken. Wie wil 
kan zich kandidaat stellen, nu of later. Volgens de statuten moet het DB bestaan uit 
minstens 3 leden en maximaal uit 7 leden. Ideaal is de spreiding van DB-leden over 
de verschillende buurten, echter: dit is niet verplicht. De ervaring leert dat 
samenwerken in een goed team het belangrijkst is. 
 
Het afgelopen jaar was een overgangsfase, want per 1 oktober 2014 zonder 
medewerkers. Het bestaansrecht en de centrale ‘opdracht’ van de subsidiegever aan 
het wijkcentrum is het beschikbaar stellen van ruimte aan buurt- en 
bewonersgroepen. Dat maakt het besturen veel eenvoudiger: geen betaalde 
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medewerkers met veel organisatorische aandacht daar omheen en een veel lager 
budget, en dus een veel eenvoudiger boekhouding. 
De taken van het DB zijn:  
1) optimaal ruimtegebruik, aan zoveel mogelijk groepen 
2) financiën op orde, begroten en verantwoorden 
3) organiseren of delegeren van taken zoals de coördinatie van de vrijwilligers, het 
werven van vrijwilligers, de organisatie van het Buurtenoverleg, etc. 

 
Al tijdens de vergadering stelden zich een paar mensen zich kandidaat voor het 
Dagelijks Bestuur: Esther Berkelouw, Paul Busker, Eveline van Nierop en 
AlbertienPareau Dumont (Hans Perukel?) 
Tot en met zondag 25 oktober kunnen nieuwe en oude wijkraadsleden zich 
kandidaat stellen door een mailtje te sturen naar wijkcentrum@oudestadt.nl 
Maandagavond 26 oktober om 20 uur komen de kandidaten voor het DB bijeen om 

kennis te maken en te bespreken hoe ze 1 of 2 teams gaan samenstellen. 
 
Op maandagavond 2 november komt de wijkraad om 19 uur kort bijeen om het 

nieuwe bestuur te kiezen.  
Daarna om 20 uur is er een Buurtenoverleg met gasten die meer vertellen over de 
mogelijkheden voor “Zorg in de buurt”. Die zijn veranderd nu de gemeente daarvoor 
verantwoordelijk is. Er zijn sinds kort buurtteams voor o.a. WMO en thuiszorg. 
 

Vrijwilligers gevraagd 

 
Het wijkcentrum draait geheel op vrijwilligers die tijdens de openingsuren aanwezig 
zijn. Zij zetten thee en koffie voor de groepen die er vergaderen, beantwoorden de 
telefoon en staan mensen te woord die langskomen met vragen om informatie. Er 
zijn altijd 2 vrijwilligers als gastheer of gastvrouw aanwezig. Ervaren mensen werken 
samen met beginners. Soms is het mogelijk een achterwacht te bellen als je een 
vraag niet kan beantwoorden en anders kun je mensen om hun gegevens vragen om 
later met een antwoord terug te bellen. 
Wil je werken tijdens je “dienst” dan zijn de ochtenden het rustigst. Op de meeste 
middagen zijn er activiteiten zoals vergaderingen, bijeenkomsten of een juridisch 
spreekuur. De vraag is of er mensen zijn die willen en kunnen meedraaien, dat mag 
ook als invaller. Denk erover na en als je dat wilt, kun je je aanmelden bij: 
wijkcentrum@oudestadt.nl t.a.v. Eveline of secretaris@oudestadt.nl 
Loes Buisman stelt zich meteen beschikbaar voor een middag.  

 
Rondvraag 
 
 - Alle wijkraadsleden zijn akkoord om met hun naam en e-mail op de site van het 
wijkcentrum te komen als contactpersoon voor hun buurt. Degenen die geen mail 
hebben, zijn telefonisch bereikbaar. 
- Wij willen de stad terug! Op vrijdag 9 oktober om 15.30 is er een 

ROLKOFFERACTIE op het Koningsplein tegen het toenemend aantal hotels en de 
verdringing van de bewoners door het massale toerisme. 
- Op zondag 11 oktober om 14 uur is er een borrel van de naaste buren van het 
wijkcentrum (waar vroeger WSWonen zat). 
- Er zijn via IJsterk een paar mensen met een aantal uren om buurtgroepen te 
ondersteunen op een speciaal onderwerp. Dat zijn Pim van Galen en Florian Gase. 
Florian werkte vroeger bij het wijkcentrum 
- er kan tot 11 oktober gereageerd worden op de jaarplannen 2016 
- op maandag 2 november is het Buurtenoverleg met thema: Wijkzorg netwerk.  
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