Wijkcentrum d’Oude Stadt
Jaarverslag 2015

Voorwoord
Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag 2015 van het wijkcentrum d’Oude Stadt.
Het jaar waarin het wijkcentrum heeft moeten bewijzen dat het als vrijwilligersorganisatie
in staat is te functioneren als Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie.

De verandering
In september 2014 veranderde het wijkcentrum. De betaalde medewerkers vertrokken, en
het wijkcentrum ging vanaf dat moment door met alleen vrijwilligers.
In januari 2015 heeft het wijkcentrum d´ Oude Stadt voorafgaand aan de
Nieuwjaarsreceptie een Open Dag gehouden, om bewoners kennis te laten maken met het
nieuwe gezicht van het wijkcentrum en een tip van de sluier te lichten van de activiteiten
van het wijkcentrum.

Gastvrouwen en gastheren
Het wijkcentrum werd voortaan bemand door een groep vrijwilligers (inclusief de
bestuursleden), die er samen voor zorgden dat het wijkcentrum open kon zijn voor het
beantwoorden van de telefoon, en het ontvangen van bewoners en voorbijgangers met
vragen. Ook ontvingen zij groepen die kwamen vergaderen en maakten ze zo nodig wegwijs.
Dat gebeurde soms ook ’s avonds en in het weekeinde.
Sommige van deze vrijwilligers verrichtten werkzaamheden voor zichzelf (eigen bedrijf,
studie), anderen deden taken voor het wijkcentrum, huishoudelijk, voorraadbeheer, inkoop,
reparaties, en (door de bestuursleden) tevens bestuurlijke taken.

Openingstijden
Het wijkcentrum was op maandag tot donderdag open van 10.00 tot 17.00 uur en op de
vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. De avonden en het weekend kon op afspraak een zaal
gereserveerd worden en een sleutel gehaald worden. In de zomermaanden juli en augustus
is het wijkcentrum dinsdag t/m donderdag van 14.00-17.00 uur open geweest.

Gastvrouwen en gastheren
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De wijkraad
De wijkraad van het wijkcentrum d’ Oude Stadt bestaat uit maximaal 21 leden, gekozen
vertegenwoordigers van de buurten. Uit hun midden wordt het dagelijks bestuur gekozen.
Een kascommissie, bestaande uit twee personen, is aangesteld om jaarlijks de financiële
stukken te controleren en goed te keuren. Deze commissie heeft in september 2015 verslag
gedaan over de periode september 2014 tot september 2015 en zal in april 2016 verslag
doen over de laatste maanden van 2015.
Traditioneel werd iedere maand een wijkraadsvergadering gehouden. In de tweede
vergadering van de wijkraad in 2015, op 2 februari, heeft het dagelijks bestuur
aangekondigd de meeste wijkraadsvergaderingen te vervangen door “Buurtenoverleggen”.
Met het Buurtenoverleg zet het wijkcentrum maandelijks de deuren open voor bewoners
om over een actueel thema informatie te geven en te krijgen. De aanwezigen worden in
staat gesteld vragen te stellen aan speciaal uitgenodigde gasten.
Een vast punt van de agenda is de buurtenronde en de ronde langs de diverse werkgroepen,
zoals keurtuinen, water, verkeer enz.
Nu er een regulier Buurtenoverleg plaats vindt komt de wijkraad maximaal viermaal per jaar
bijeen.
In september, voorafgaand aan het buurtenoverleg, heeft een derde wijkraadsvergadering
plaatsgevonden om voorbereidingen te treffen voor nieuwe wijkraadsverkiezingen. Op 5
oktober is een nieuwe wijkraad gekozen, voor bijna de helft bestaande uit mensen die niet
eerder wijkraadslid waren geweest.
In de laatste wijkraadsvergadering op 2 november is een nieuw dagelijks bestuur, bestaande
uit 6 personen, gekozen en geïnstalleerd. Vijf van hen waren niet eerder bestuurslid of
wijkraadslid geweest.

Verkiezing nieuwe Wijkraad 5 oktober 2015
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Het dagelijks bestuur
Vanaf september 2014 bestond het dagelijks bestuur uit:
Ulrike Weller-Aussems, voorzitter
Eveline van Nierop, secretaris
Albertien Pareau Dumont, penningmeester
Paul Spoek ondersteunde het bestuur in de boekhouding.

Aftredend bestuur

Vanaf 2 november 2015 bestaat het bestuur uit:
Paul Busker, voorzitter
Loes Buisman, secretaris
Esther Berkelouw, penningmeester
Eveline van Nierop
Reinier van der Vusse
Hans Pérukel
Paul Spoek bleef boekhoudkundige ondersteuning bieden tijdens de inwerkperiode van de
nieuwe penningmeester.
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De buurtenoverleggen
Er zijn zeven buurtenoverleggen geweest in 2015. Het eerste vond plaats in maart 2015. De
heer Roeland Rengelink, lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum,
heeft daaraan als gast deelgenomen. Aanwezige bewoners stelden een groot scala aan
vooral klachten en misstanden aan de orde.
De heer Boudewijn Oranje, voorzitter van het stadsdeel Centrum, gaf tijdens het
buurtenoverleg in april informatie over wetten, regels, en enkele op handen zijnde plannen,
naar aanleiding van vragen en klachten over diverse onderwerpen.
De heer Paul Busker, vrijwilliger bij milieudefensie informeerde in mei de aanwezigen over
de sterke luchtvervuiling in een aantal Amsterdamse straten. Metingen geven aan dat
stikstof en fijnstof boven de Europese normen uitsteken. De overheid, met name de
Amsterdamse, laat het afweten.
De heer Cliff van Dijk, woordvoerder namens De Halve Wereld en de Groene Boulevard,
nam in juni stelling tegen de luchtvervuiling in de Weesperstraat, tegen het op de lange
baan schuiven van de milieuvriendelijke en bewonersvriendelijke plannen voor de
Weesperstraat.
Victor van Lamoen en Richard Bakker, namens het Stadsvervoersbelang, luidden vervolgens
de noodklok over de dreigende afbraak van het stadsvervoer. Tegenwoordig besluit de regio
hierover, niet het GVB.
In september is een presentatie gehouden door de heer Harry van Bergen, Dienst Milieu en
Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam. De heer A. Choho, wethouder duurzaamheid,
openbare ruimte en groen, en Mw J. van Pinxteren, lid van het dagelijks bestuur van de
bestuurscommissie Centrum waren als gast aanwezig. Onderwerp: luchtkwaliteit in de
binnenstad. Sinds kort wordt gestreefd naar het behalen van Europese normen. Grote
vervuilers zijn bussen, rondvaartboten, vrachtverkeer, op termijn moet alles schoner
worden, maar er zijn nog heel veel ontheffingen. Cijfers over boetes zijn niet bekend: daar
gaat Den Haag over.
Er is aandacht voor schone taxi’s, woningisolatie, groene daken.
In november werd een presentatie gegeven door het wijkzorg netwerk. Amsterdam
Wijkzorg is een uitwerking van de Gemeente Amsterdam van de Wet Maatschappelijk
ondersteuning (WMO), in werking getreden per 1 januari 2015.
In december is een druk bezochte bijeenkomst gehouden met als thema Autoluw, waarin
presentaties gegeven werden door de vertegenwoordigers van uiteenlopende
bewonersgroepen die zich met verkeer in hun buurt bezig houden. De discussies hebben
geleid tot samenwerking in een werkgroep autoluw.
De opkomst bij het buurtenoverleg nam met de tijd toe. De eerst drie keer 13-14 personen,
daarna rond de 20. Het hoogtepunt was in december toen 42 personen de presenielijst
tekenden.
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Buurtenoverleg september 2015
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Buurtenoverleg december 2015

Juridisch spreekuur
Op donderdagmiddagen van 14.00-16.00 uur is een juridisch spreekuur gehouden door mr.
Jan Overes, advocaat. Dit spreekuur is gratis en allerlei kwesties kunnen worden behandeld.
Indien nodig worden er brieven opgesteld. Huurzaken worden echter doorverwezen naar
het WSW in de Boomsspijker.

Zaalgebruik
Het wijkcentrum heeft twee grote zalen, die intensief gebruikt werden voor bijeenkomsten
van bewoners en bewonersgroepen, cursussen en lezingen. Een aantal verschillende
groepen heeft als thema wonen, en vooral ouderen wonen. Daarnaast zijn er verenigingen
van bewonersbelangen en eigenaren, die de zalen gebruikten. De cursus Chinese les vond
op de zaterdagen plaats, de Toneelgroep De Oogst repeteerde op de zondag en de culturele
lezingen van JoCadeau vonden ook op de zondagmiddag plaats. De mediation ‘Beter Buren’
had een reservering voor de wintermaanden, en in de zomer heeft de UVA een keer een
zaal gebruikt voor de Summerschool. Daarnaast werd net als voorheen de Binnenkrant in
het wijkcentrum ontworpen.
Zie ook de bijlage.
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Expositie
Werk van Marieke Van Enk is in het Wijkcentrum te zien geweest. Objecten uit de etalages
van Bakkerij Année werden getoond. Het motiveerde haar ook om nieuw werk te maken,
namelijk de collages aan de muur die op een aantal van de hier getoonde foto’s zichtbaar
zijn.

Plannen voor 2016
In december kwam het bericht dat het stadsdeel subsidie zou verlenen voor huur en andere
vaste lasten, voor het jaar 2016.
Het nieuwe bestuur heeft aangekondigd om in januari een werkplan te presenteren voor de
komende drie jaar.
De eerste stappen zijn eind 2015 gezet om het zaalgebruik uit te breiden, en reserveringen
te automatiseren. Om toegang voor de gebruikers minder afhankelijk te maken van de
beschikbaarheid van vrijwilligers is besloten tot de aanschaf van een elektronisch
toegangssysteem.
Daarnaast is begonnen het wijkcentrum wat meer bekendheid te geven door uitbreiding van
de website en contacten via facebook, twitter etc.
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De Werkgroepen
Werkgroep Keurtuinen & Groen
Verslag 2015
De werkgroep Keurtuinen & Groen bestaat uit zes vaste leden. De meeste leden houden zich
al ruim 35 jaar lang bezig met de keurtuinen, de stille, groene oases waarvan het merendeel
tussen de Heren- en Keizersgracht en tussen de Kerkstraat en de Keizersgracht ligt.
De werkgroep heeft in 2015 tien keer vergaderd. Ook zijn er weer diverse bezwaarschriften
geschreven naar de bestuurscommissie Centrum, hebben we gepleit tijdens rechtszittingen
en zijn we bij bewoners langs geweest om hen te helpen als er zich een probleem voordeed
in een keurblok.
Wat de problemen betreft in de keurtuinen gaat het de laatste jaren veelal over airco’s die
bedrijven willen plaatsen en geluidsoverlast door apparaten maar ook door mensen bij
feesten, recepties en borrels. Dit alles is oneigenlijk gebruik van de keurtuinen en bij
wetgeving verboden.
Een aantal kwesties die in voorgaande jaren al speelden, speelden ook in dit verslagjaar.
Zoals de kwestie rondom de airco’s in een tuin van keurblok XX. Op verzoek van de
rechtbank is er een mediationtraject gestart. De verwachting is dat er begin 2016 een
overeenkomst getekend kan worden tussen het bedrijf, de bewoners, de gemeente en de
werkgroep.
Daarnaast is er nog geen definitieve uitspraak over het zgn. zwembad/tuinhuis in een tuin
van keurblok XXII. De Rechtbank heeft bepaald dat de vergunning niet verleend had mogen
worden door de gemeente. De gemeente is nu aan zet om de vergunning in te trekken. De
verwachting is dat deze zaak in de eerste helft van 2016 afgerond zal zijn.
De laatste maanden van jaar werden er veel kapvergunningen aangevraagd. De werkgroep
bekijkt deze aanvragen allemaal. In een aantal gevallen is kap terecht en worden er weer
volwassen bomen teruggeplaatst, in andere gevallen is het ‘gemakzucht’ van een nieuwe
eigenaar, een nieuw bedrijf.
Wij maken dan evenals omwonenden bezwaar.
Wat vrij nieuw is, in ieder geval iets van de laatste jaren, is het gebruik van de tuinen door
bedrijven voor borrels, feesten en het nuttigen uitgebreide maaltijden. Dit is een groot
probleem omdat a. de tuinen vernield worden (vaak komen er tegels te liggen) en b. de
geluidsoverlast voor de omwonenden enorm is. Deze bedrijven hebben er geen notie van
dat zij zich gevestigd hebben in een cultuurhistorisch gebied waar behoedzaam mee
omgegaan moet worden. Zo speelt er al jarenlang een kwestie in keurblok III. Gelukkig heeft
de gemeente daar nu ook de feesten en partijen van een bepaald bedrijf verboden, maar dit
bedrijf is nu in hoger beroep gegaan. In 2016 zal er een uitspraak komen.
Naast al deze kwesties die er spelen, ziet de werkgroep Keurtuinen gelukkig ook dat veel
bewoners en bedrijven zorgvuldig met hun keurtuinen omgaan, er zelfs een eer in stellen
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om de tuinen goed te verzorgen en om dit bijzondere culturele erfgoed voor de volgende
generaties te bewaren. Daarom is het ook zo onbegrijpelijk dat er toch altijd nog bedrijven
zijn (vaak zijn het dus bedrijven)die de geldende regels aan hun laars lappen. De gemeente
zou hier ook beter op moeten toezien.
De bedoeling is dat de werkgroep Keurtuinen in 2016 een eigen website heeft. Daartoe zijn
we begonnen om het meterslange archief te ordenen, zodat we de meest belangrijke
kwesties op de website kunnen vermelden.

Werkgroep Buitenreclame
Verslag 2015
De werkgroep is het afgelopen jaar een paar keer bij elkaar geweest.
Wij hebben bewoners geadviseerd over de in hun uitzicht gemonteerde banieren van een
museum.
De werkgroep is betrokken geweest bij de plaatsing van deze banieren en heeft bij een
inspraak bij de centrale stad gewezen op de dominante aanwezigheid daarvan indien deze
pal naast de ramen van belendende percelen geplaatst zouden worden.
Verder heeft de werkgroep geconstateerd dat aan hun bezwaar tegen de overdaad van
losse vlaggen op brughoofden, in het kader van evenementen, voor een groot deel
tegemoet gekomen is.
Klachten van bewoners dat de Euro top aankondigingen meer op een uitverkoop van
Blokker leken, hebben wij niet kunnen weerleggen.
Dat er nu een soepeler beleid van de gemeente t.a.v. handhaving van vlaggen e.d. is, heeft
zijn weerslag op het straatbeeld .
Dat uitgerekend het historische Stadsarchief in de Vijzelstraat, benzine station
zwiepvlaggen op de stoep heeft geplaatst stemt ons niet optimistisch, wel dat ook de
Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad veel van onze actie punten heeft
overgenomen.
A.J. Tuijn
R. Rijpma
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Werkgroep Water
Verslag 2015
De leden van de werkgroep Water zijn in 2015 eenmaal bij elkaar gekomen. De heer S. van
Rossum, directeur Waternet en S. Kieft, teamleider nautisch toezicht en handhaving waren
als gasten aanwezig. De nieuwste snufjes van handhaving werden toegelicht en de hotspots
van overlast, o.a. de kruispunten Prinsengracht-Leidsegracht en Singelgracht-Leidsegracht
kwamen aan de orde.
Voor de werkgroep Water was het een druk jaar. Tegen een vergunning voor 25 partysloepen, tegen de waterbierfiets en de exploitatievergunningen op het natte Damrak zijn
bezwaarprocedures aangespannen, die nog niet alle zijn afgerond. De Watervisie tot 2040 is
in concept ontvangen en rondgezonden. Deze wordt in 2016 vastgesteld, een zeer belangrijk
besluit.
Eveline van Nierop

Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt/Waterloo
Verslag 2015
Werkgroep ouderen Nieuwmarkt/Waterloo heeft zich de laatste jaren intensief bezig
gehouden met woningen voor ouderen. De verworvenheden zijn neergelegd in de nota:
Programma ouderen huisvesting 2015-2018, die in september kamerbreed door de
gemeenteraad is aangenomen.
Overeenstemming is bereikt met stadsdeel en woningcorporatie Stadgenoot om een aantal
woningen in het Pentagon door middel van een lift te ontsluiten voor minder mobiele
ouderen.
Piet Seijsener
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Werkgroep STADonderDAK
Verslag 2015
Het doel van het bewonersinitiatief STADonderDAK is het verwerven van een groot gebouw
in de binnenstad t.b.v. diverse functies voor de buurt. En daarmee een beetje balans terug
te brengen in de stad.
De werkgroep STADonderDAK heeft in verschillende constellaties in 2015 ongeveer 35
bijeenkomsten in het wijkcentrum gehouden. De frequentie wisselde: de leden soms 2wekelijks, soms maandelijks. Het bestuur eerst 2-wekelijks en later wekelijks. Dit heeft te
maken met de voortgang en deadlines. Daarnaast kent STADonderDAK sinds september een
ontwikkelteam, bestaande uit 10 professionals op het gebied van bouw, bouwtechniek en
ontwikkeling. Dit team heeft ca. 5 keer vergaderd op het wijkcentrum. Het totale netwerk
bestaat uit ruim 100 mensen, waarvan ca. 15 actieve vrijwilligers.
Daarnaast hebben we netwerkgesprekken gevoerd, meestal voorafgaand aan onze
vergaderingen.
STADonderDAK begon onder de naam ‘de kleine Utopie’. In september hebben we een
professionaliseringsslag gemaakt, een coöperatieve vereniging U.A. opgericht en een
nieuwe naam gekozen. Vanwege de naamsbekendheid hebben we tot eind 2015 beide
namen gevoerd. STADonderDAK beschikt niet over financiering.
Inhoudelijke informatie over STADonderDAK op de website van het wijkcentrum en op:
www.stadonderdak.amsterdam
Albertien Pareau Dumont

STADonderDAK
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Bijlage
In 2015 werden de vergaderruimtes gebruikt door de volgende organisaties/groepen
- Werkgroep Keurtuinen en Groen
- Werkgroep Water
- Werkgroep Verkeer
- Werkgroep ouderen Nieuwmarkt/Waterloo
- STAD onder DAK, de kleine Utopie
- Vereniging Stadsvervoersbelang
- VVAB Denktank
- Noorderzon (gezamenlijke woonruimte)
- Platform voor Ouderen
- Akropolis (wonen ouderen)
- Eigenwijs met leegstand (wonen ouderen)
- Vereniging voor wonen van Ouderen in Amsterdam-c (VWOAc)
- Rolkoffer actiegroep
- Leefbare Binnenstad (stadsdorpen)
- Mediation “Beter Buren”
- Wijktafeloverleg Wijkzorg Centrum West
- UVA presentatie verbouwing Binnengasthuisterrein
- Amsterdam City: straatmanagers overleg
- Chinese les
- Cursussen en voorlichting gastouderschap
- Wandel overleg NH
- Stichting Kwast (bestuur theater Kwast)
- Toneelgroep de Oogst
- Redactie Binnenkrant
- Redactie Buurtkrant d’Oude Binnenstad
- Kleur@plaats
- Lezingencyclus JoCadeau
- Universiteit van Amsterdam “Summer School”
Daarnaast ook voor het wekelijkse juridisch spreekuur.
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