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VERSLAG WIJKRAADVERGADERING
1 MEI 2017, 20.00 UUR

Aanwezig: Paul Busker (voorzitter) Hans Pérukel (notulist), Ada Beens, Hans Steketee, Paul Spoek,
Loes Buisman, Lizzy Soenarjati, Ton Mol.
Afwezig met bericht: Jolande Coelho, Esther Berkelouw, Albertien Pareau, Ulrike Weller, Otto
Webster.

1.
Hans Perukel aangewezen als notulist. Ton Mol introductie. Ton is geinteresseerd bewoner
(omg Prinsengracht). Otto Webster is de nieuwe boekhouder en zal in principe iedere donderdag op
het wijkcentrum aanwezig zijn.
2.

Vaststelling agenda - geen extra punten

3.
Ingekomen stukken: Email Steketee/Ambags opzegging wijkraadslid. Dhr Ambags is niet
aanwezig, dhr Steketee laat weten onvoldoende tijd te hebben om zijn functie naar behoren te
verrichten.
4.
Verslag wijkraadvergadering dd 27-2-17.
Loes Buisman merkt op: pag 1: Twijfel of de ruimte wel voldoet (ivm toegankelijkheid) blijft bestaan.
verder geen opmerkingen
5.
Financieel verslag 2016. Voorzitter meldt dat de stukken tijdig zijn ingediend en dat op 16
mei 2017 de goedkeuring verwacht wordt van het stadsdeel.
kascommissie: door de wijkraad worden de leden Paul Spoek, Hans Steketee en Albertien Pareau
aangesteld als leden.
6.
Agendacommissie: besluit hierover wordt verschoven naar de eerstvolgende vergadering.
Loes Buisman en Ton Mol bieden zich aan als leden.
7.
Huisvesting. De voorzitter deelt mede dat de optie bij de Boomspijker definitief is vervallen
en dat het stadsdeel daarover is geinformeerd. Het DB heeft inmiddels een verzoekschrift bij de
Rechtbank geinitieerd teneinde de ontruimingsdatum verschoven te krijgen. Zoektocht naar
geschikte ruimte(s) gaat gewoon door.
Loes Buisman laat weten te werken (met partners) aan voorstel plint Stadhuis.
8.
Archief:
Paul Spoek suggereert het archief desnoods tijdelijk op te slaan in ruimtes UVA. Via Hans Steketee
blijkt er belangstelling te zijn voor een deel van het dossier (buurt 7).
De Wijkraadsvergadering neemt het besluit het archief niet op te splitsen tenzij daarover door de
wijkraad een besluit genomen is. Allereerst dient de inventarisatie te worden afgerond.
9.
Europride/Pride2017. Op 11 juli 2017 is de zitting waarin alsnog de vergunning van
Europride wordt aangevochten. Ten aanzien van Pride 2017 zijn inmiddels zienswijzes ingediend.
Hans Perukel wil graag een oproep zien waarbij buurtbewoners hun audio en videobeelden van
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overlast tijdens de Pride(s) kunnen indienen. Paul Spoek zal zorgdragen voor een oproep in de
diverse kranten.
10.
Andere lopende zaken:
Geluidsproject. Ism de Waag wordt getracht het beleid inzake geluidsnormen en -overlast te
beinvloeden. Handhaving is daarbij een prioriteit.
22 mei 2017 is er een actiedag ism Milieudefensie en de Fietserbond om de thema’s Lucht en Ruimte
op de politieke agenda te krijgen.
GVB. Saar Boerlage en Jan van de Vis werken aan een comite tot behoud van een Fijnmazig OV.
11.
Buurtenronde. Loes Buisman laat weten dat er een discussie is ontstaan ivm het behoud van
de muurschildering tov het huidige wijkcentrum. Daarnaast laat zij weten dat er opvallend veel
(lege) taxis te zien waren tijdens Koningsnacht in de omgeving Nieuwmarkt.
Jolande heeft schriftelijk laten weten dat de Munt nu weliswaar rustiger is maar dat de drukte zich
heeft verplaatst naar een aantal omliggende knelpunten. Er wordt doorverwezen naar de
Verkeerswerkgroep.
Ton Mol geeft aan interesse te hebben in het ‘rainproof’ maken van zijn eigen omgeving maar vraagt
zich af hoe hij zich hier verder over kan orienteren. Hij wordt verwezen naar de verschillende
groepen zoals de Gezonde Stad e.d.
Hans Perukel stelt de Oude Kerk aan de orde. Deze heeft een ruimte commercieel verhuurd en
stelde daar goede eisen aan: Lokaal gericht, geen toeristenrommel e.d.
Maar vroeg tegelijkertijd wel 600 euro per m2. Besluit is dat het wijkcentrum een brief zal sturen
naar de Oude Kerk met vraag om uitleg. Er zit trouwens nu een spijkerbroekenwinkel in.
Daarnaast de vraag wanneer en stopborden voor taxis worden geplaatst in het 1012 gebied. Het
verbod is sedert 1 april 2017 geldig maar er zijn nog geen borden geplaatst. Het DB zal hierover
contact opnemen met Janine van Pinxteren.
Paul Spoek stelt de hotelaanvraag van cafe Bouwman ter discussie. De vraag is of dit
wel/niet onder de hotelstop valt. Loes Buisman weet te melden dat het mogelijk een vergissing is
geweest op het stadhuis en dat er nu pogingen worden gedaan om het e.e.a. terug te draaien.
Paul Spoek spreekt zijn waardering uit voor het snelle opruimen van de rommel na Koningsdag en
meldt nog steeds bierfietsen te zien rijden in de Spuistraat.
12.

Volgende wijkraadvergadering: maandag 3 juli 2017

13.

Rondvraag: geen

einde vergadering: 23.00 uur.
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