Verslag Wijkraadsvergadering dd. 25 april 2016

Aanwezig: Paul Busker (voorzitter), Paul Spoek, Esther Berkelouw, Hans Pérukel, Lizzy Soenarjati,
Loes Buisman, Yellie Alkema, René Ambags, Eveline van Nierop, Reinier van der Vusse, Ada Beens en
Jolande Coelho (notulisten)
Afwezig met bericht: Nanny Truijens, Ulrike Weller, Hans Steketee.
1. Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd:
vergaderdata, buurtenronde en rondvraag.
2. Mededelingen
 Gesprek met dhr Rengelink:
- nieuwe werkplan overhandigd
- stopzetten huur per 1 april 2017, maar voortbestaan zeer gewenst
- meerjarenplan in verband met subsidie
- toegang tot open-datalab (meer gegevens vanuit de gemeente moeten opgediept
worden).
 Ronald Goedhart zal voortaan een open spreekuur gastouderschap op de woensdagmiddag
houden.
3. Verslag van de vergadering 24 februari wordt goedgekeurd.
Eveline: wijkraadslid voor de Leidse buurt ontbreekt nog steeds.
4. Financieel jaarverslag
- vóór 2017 naar bestuurscommissie
- kascommissie over 2015: voor 1 juli gereed
- Henny Brouwer heeft zich teruggetrokken, Lizzy neemt haar plaats in.
Sociaal jaarverslag
- Loes: meer gegevens gewenst over wat er in het wijkcentrum gebeurt
- jaarverslag 2015 goedgekeurd met meerderheid van stemmen
5. Huuropzegging
In overleg met de gemeente wordt naar nieuwe locatie met maatschappelijke
bestemming gezocht. Als mogelijkheden genoemd:
- makelaar inschakelen
- kantorenloods
- Boomsspijker, Klaverhuis, Witte Boei
- Binnengasthuisterrein
- Pintohuis
- Tweede Uitleg
- Dock, opvolger van IJsterk in de Boomsspijker
6. Werkgroep archief
- inventariseren en voorlopig niets weggooien
- op 1 september een tussentijdse reportage
- Paul Spoek is al bezig
Lizzy sluit zich er bij aan
Nanny zal gevraagd worden
Ada voorlopig op reservelijst

7. Uitvoering nieuwe werkplan
- waar moeten de accenten gelegd worden
- openbaar maken van informatie uit data stadhuis
- geluksonderzoek, belangrijk dat dat breed gedragen wordt:
O en S (onderzoek en statistiek) er bij betrekken, evenals Wouter Ploos van Amstel
die hier ook al onderzoek over heeft gedaan en VVAB
- Sjoukje van Deuren ( studente bestuurskunde, via vrijwilligerscentrale)
gaat vanaf 3 mei zich bezig houden met buurtenoverleg
- Wens van Hans om gegevens te noteren van bezoekers wijkcentrum om
een bewonersnetwerk aan te leggen; hij zal daarvoor een nieuw formulier
ontwerpen
- Yellie noemt Meevaart in Oost, waar buurtcentum is overgenomen door
bewoners
8. Faciliteren procedures
- bestuur mag hulp bieden bij een procedure
- wijkcentrum is geen partij, tenzij het om zaak van algemeen belang gaat
- werkgroepen treden namens zichzelf op
- financiële hulp alleen via extra fondsen
9. Buurtronde
- Lizzy: omgeving Munt blijft nog zeer druk
- Eveline: onrustbarende drukte begin Singel vanwege vele verkeersstromen
10. Vergaderdatums
- verzoek om vaste vergadertijden (agendapunt op volgende vergadering)
- volgende wijkraadsvergadering op 23 mei
11. Rondvraag
Hans Pérukel: -Is er een map werkgroep verkeer? Belangrijk te weten hoe
Amsterdam wordt ingericht (datalab).
-Verzoek aan wijkraadsleden om in hun omgeving uit te kijken naar
mensen met een specialisme t.b.v. versterking van het
wijkcentrum als kenniscentrum.
Eveline: - Kan het wijkcentrum taallessen aanbieden aan nieuwkomers?
Antw. Waarom niet, als iemand de organisatie daarvan op zich zou nemen.
-Wijkraad Jordaan is op zoek naar nieuwe leden
-Wat is de relatie tussen Wij-Amsterdam en het wijkcentrum? Zij
vergaderen slechts hier.
-Post ontvangen van Centram, ervaren als schending van privacy

Naschrift
- volgende wijkraadsvergadering op 23 mei
- volgende buurtenoverleggen
ma 6 juni 20:00 uur (drukte in de stad, verschraling, weth. Ollongren),
do 16 juni 19:30 uur (thema wonen, weth. Ivens aanwezig)
do 23 juni om 20:00 uur (autoluw-2)

