
Wijkcentrum d’Oude Stadt ● Nieuwe Doelenstraat 55 ● 1012 CP Amsterdam 
tel 020 -638 22 05 ● e-mail wijkcentrum@oudestadt.nl ● www.oudestadt.nl 

  
Agenda Wijkraadvergadering  
Maandag 3 juli 2017 20:00 uur 
Nieuwe Doelenstraat 55 
 
 
 
 

 
1. Opening, aanwijzen notulist vlgs alf. lijst (bijlage). 
2. Vaststelling agenda. 
3. Ingekomen/uitgaande stukken (o.m. bijlage 7) en korte mededelingen dagelijks bestuur. 
4. Verslag wijkraadsvergadering 1 mei 2017 (zie website, onder Wijkraad: 

http://www.oudestadt.nl/wie-zijn-wij/het-wijkcentrum/de-wijkraad/buurtcontactpersonen/ ) 
5. Kascommissie – komt er nog een verslag over 2016? 
6. Inventarisatie archief, stand van zaken. 
7. Huisvesting, stand van zaken.  

Zie bijlage 2 ivm rechtszaak ontruimingsverlenging en Nieuwsbrief juni – 30+30+ ? 
http://www.oudestadt.nl/?knews=readEmail&id=99 waarin link mbt aanmelding stopera 

8. Stand van zaken procedure Europride 2016 en zienswijze Pride 2017: geluid bij evenementen en 
enkele andere specifieke problemen.  
Zie Nieuwsbrief http://www.oudestadt.nl/gedingen-evenementenbeleid en bijlagen 3,4,5,6.  

9. Voorstel Loes: meer inbreng wijkraad door bv instellen agendacommissie. 
Voor wijkraadvergaderingen, maar ook onderwerpen voor buurtenoverleggen/ 
themabijeenkomsten/nieuwsbrief? 
bv. over verkeer n.a.v. situatie Raadhuisstraat – wat, wanneer, waar, wie? Er was een voorstel 
uitnodigen wethouder, maar dat doe je pas als je kunt vertellen waar het over gaat, welke sprekers?  
Of over klachtensysteem gemeente/ombudsman/gebiedsmakelaars en zo. Wat voor onderwerpen 
nog meer? Groen in de stad? De continue vervuiling door huishoudelijk- en ander afval? 

10. Toekomst stadsdeelbestuur, rol van de wijkcentra en bewonersorganisaties. Bijlage 8 aa.doc, een 
stuk van enkele mensen uit 1018 met wat gedachten daarover. Nu bespreken of binnenkort? 

11. Buurtenronde 
12. Frequentie en datums wijkraadvergaderingen 2017. Vaststellen datum volgende vergadering. 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

  
Bijlagen : 

1. Alfabetische lijst notuleren 

2. Verzoekschrift verlengingstermijn ontruiming 

3. Beroepsschrift Europride 2016 en Verweerschrift Gemeente 

4. Bezwaarschrift d’Oude Stadt Pride 2017 

5. Lijst bijlagen bij bezwaarschrift d’Oude Stadt Pride 2017 

6. Verzoekschrift Voorlopige Voorziening Pride 2017 

7. Ter kennisneming: Zienswijze d’Oude Stadt over vakantieverhuur woningen 

8. aa.doc: bewonersparticipatie in de nieuwe bestuursstructuur 
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