Verslag Wijkraadsvergadering 4 juli 2016
reconstructie uit aantekeningen Eveline en Loes
Aanwezig: Paul Busker,voorzitter
Anita Mizrahi, Ulrike Weller-Aussems, Paul Spoek (maakt besluitenlijst) Ada Beens, Loes Buisman,
Eveline van Nierop, René Ambags, Hans Steketee, Jolande Coelho,
niet-wijkraadsleden: Rudolf Rijpma, Daphna Brekveld, Peter van Bakkum
1. Agenda veranderd door inbreng Rudolf Rijpma en Daphna Brekveld (werkgroep Buitenreclame)
en Peter van Bakkum (Amstelveldbuurt)
2. Rudolf R en Daphne B informeren over de nota Buitenreclame. Zij vragen op- en aanmerkingen
van de wijkraadsleden t.b.v. een te schrijven zienswijze. Tzt kan de werkgroep versterking
gebruiken, nu nog even niet.
3. Peter van Bakkum vraagt aandacht voor terrasnota en brugvleugelterrassen. Zijn buurt
ondervindt veel overlast van Café Bouman hoek Prinsengracht/Utrechtsestraat. Daarnaast lijkt
het er op dat bij het gunnen van die terrassen alle regels worden genegeerd. De ondernemers
doen er nog een schepje bovenop.
Brugvleugel Kloveniersburgwal bij Staalstraat laat ook geen ruimte voor veilig oversteken, en op
meer plekken is dat zo. Er wordt niet gehandhaafd.
4. Nieuwe vrijwilliger t.b.v. de boekhouding en notuleren is Milou Willemsen. Vandaag was ze
verhinderd.
5. Wijkraad gaat accoord met rechtszaak Europride, volmachten andere bezwaarden worden
verzameld.
6. Kascommissie Bart Kruyver en Rene Ambags. Vandaag samen geweest. Er komt een verslag.
Bedrag dat over is bedraagt € 23.000; t.b.v. huisvesting € 11.000
7. Loes: net vergaderin bijgewoond BG bewoners. Eventueel zou tijdelijke huisvesting op BG terrein
heel misschien mogelijk zijn.
Paul B heeft contact met bewoners Haarlemmerpoort, waar in de plint horeca bestemming is
gepland. Liever zien ze een maatschappelijke functie..
8. Oud bestuursleden Leonard H., Ulrike W en Eveline vN willen een raadsadres schrijven voor
ruimte begane grond Stadhuis, “Burgerparticipatie in het stadhuis“ Het komt 12 sept op de
agenda van de gem.raad.
9. Inventarisatie archief Paul S. en Albertien PD; archief expert via Paul B
10. Geluksonderzoek € 12.000 zal aan subsidie gevraagd worden. S & O wil meewerken
Paul B zal stukje over Open data op de website zetten. Er staat nu iets op Amsterdam.nl dat
inzicht zou moeten verschaffen in horecavergunningen (incl. terrassen). Loes heeft in een een
heel klein gebiedje zoveel (grove) fouten gevonden, en vraagt zich af of dat overal zo is.
11. Conceptbrief René: nauwelijks reacties op gekomen. Onderwerpen passen in overleg 12 sept. Hij
neemt contact op met Reinier.
Wethouder Ollengren is 12 sept gast bij het Buurtenoverleg “Drukte in de Stad”. De
voorbereiding is in handen van Reinier vd V en Sjoukje van Deursen
12. Rondvraag:
 Rondvaart met schuim op het water melden aan Waternet 0900 9394 (???)
 Grofvuil melden aan 256.3555
 Anita: parkeerprobleem; parkeergarageproef loopt midden in de vacantieperiode af.
Bewoners worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
 Filmopnames rond Reguliersgracht, ook langdurig in Nieuwmarktbuurt Goudmijn voor
gemeente.
 Op de Nieuwmarkt twee terrasuitbreidingen weten tegen te houden
Volgende vergadering 5 september

