Verslag Wijkraadsvergadering wijkcentrum d’Oude Stadt 1 feb 2016
Aanvang 20:00 uur
Aanwezig: Paul Busker (voorzitter)
Lizzy Soenarjati (notulist), Paul Spoek, Harrie Kloose, Reinier van der Vusse, Esther Berkelouw, Hans Steketee,
Henny Brouwer, Eveline van Nierop, Anita Mizrahi, Albert Jan Tuijn, Loes Buisman (ass. notulist)
Afwezig met bericht: Ada Been, Ulrike Weller, Albertien Pareau Dumont, Jolande Coelho, René Ambags, Hans
Pérukel
1.

Mededelingen voorzitter:
- Subsidie ontvangen voor 1 jaar niet voor 3 jaar zoals aangevraagd. Binnenkort gesprek met
verantwoordelijke in Alg Bestuur van het Stadsdeel.
- De activiteiten-en besluitenlijst schuiven we door naar de volgende vergadering. Op verzoek van enkele
wijkraadsleden tegelijkertijd toelichting financiën.

2.

Concept werkplan 2016-2019 (3 jaar) Presentatie
Het conceptdocument wordt nagestuurd
Door het bestuur geschreven. Input, voorstellen of anderszins, verwacht van wijkraadsleden.
Presentatie (zou deels door Hans Pérukel gedaan worden, nu door Paul Busker alleen): zie later
toegezonden document.
Dankzij vrijwilligers vanaf eind 2014 succesvol voortgezet (groepen, buurtoverleg). Het wijkcentrum als
stichting werkt als
1. Ontmoetingscentum voor jong en oud
2. Vergaderlocatie voor activiteiten ontwikkeling
Wij moeten het wijkcentrum niet alleen als vergaderruimte gebruiken maar meer netwerken. Wat vraagt
het wijkcentrum van toekomstige vrijwilliger, wat is de rol van het wijkcentrum volgens de bewoners.
Geluksonderzoek: algemeen gehanteerde definitie van geluk: tevredenheid met wat je hebt, met je
leefomgeving. Dat gevoel fluctueert. Waarom het woord geluk? Een ander woord is welbevinden, maar
dat trekt geen aandacht. Hoe wordt je gelukkig in je buurt? Als je er zelf invloed op hebt, en er zelf aan
werkt.
Als indicatie zijn er een Happy Planet Index, een Bruto Nationaal Geluk. De politiek kan hier richting aan
geven.
Metingen kunnen gedaan worden met hulp van bv studenten. Aandachtsgebieden: Veiligheid, Milieu
Leefbaarheid, Transparant Beleid, Burgerparticipatie.

3.

Discussie werkplan
- Wat is momenteel de relevantie van het wijkcentrum? In hoeverre is het nog bekend? Website kan nog
zo goed zijn, maar hoe komen mensen daar? Je moet hem maar weten te vinden. Idee voor flyers wordt
geopperd. Flyers wijkraadverkiezing genoemd.
- Wie informeert wie? Informeren bewoners het wijkcentrum wat er speelt of andersom? Signaleren?
- Opmerking: kennis is intrinsiek, hangt niet af van wat gebruikers vragen.
- Vraag om stappenplan, planning in de tijd.
In het algemeen positieve reacties op het plan, hoewel sommigen vinden dat er eigenlijk niet veel nieuws
in staat.

4.

Feedback
Het conceptplan en de presentatie worden aan alle wijkraadsleden toegestuurd, met het verzoek vóór 15
februari aan te geven of er iets inhoudelijks gemist wordt, en antwoorden op het lijstje vragen in de
presentatie. Dan kan het plan zonodig bijgewerkt worden voor de volgende vergadering (afgesprken
wordt 24 februari..
Bericht in buurtkranten wacht op feedback.

5.

Oude notulen
Notulen 5 okt en 2 nov 2015 vastgesteld.

6.

Rondvraag, mededelingen
- Henny Brouwer overhandigt bloemen aan Eveline en deelt mee dat ze niet zo veel meer aanwezig zal
zijn.
- Harrie Kloose neemt afscheid: stopt activiteiten om gezondheidsredenen.
- Hans Steketee vanuit de buurt: hoe kunnen we bij de gemeente meer handhaving afdwingen?
Handhavingsverzoeken?
- Lizzy Soenarjati: het zou zonde zijn als het wijkcentrum beperkt blijft tot vergaderruimte.
- Anita Mizrahi: Over de “fietsenmafia” op het Waterlooplein: heeft geen prioriteit bij de gemeente, wat
valt er te doen? Albert Jan Tuijn: vooral veel raadsadressen schrijven, die moeten gelezen en beantwoord
worden. Hoe meer mensen schrijven des te beter.
- Eveline meldt dat er bezwaarprocedures lopen over een terras, hotel Toren, en een vanuit werkgroep
water. Meldt dat zij aftreedt als bestuurslid en stopt als “gastvrouw”.

Volgende vergadering woensdag 24 februari 2016 om 20:00 uur. Inloop 19:30 uur.

7.

