Verslag Wijkraadsvergadering
Woensdag 8 november 2017, aanvang 19:30 uur

1. Opening 19:35 uur
2. Aanwezig: Paul Busker (voorzitter), Loes Buisman (notulen), Esther Berkelouw, Albertien Pareau
Dumont, Jolande Coelho, Ton Mol, Hans Pérukel, Cliff van Dijk, Paul Spoek, Ulrike Weller.

3. Vaststelling agenda: Huivesting naar voren geschoven
4. Huisvesting, stand van zaken


Uitspraak rechtszaak ontruimingsbescherming: uitstel gekregen tot 1 april 2018.



Besluit bestuurscommissie over verhoging subsidie:
1. Op 17 okt voorbereidende vergadering waarin D66 voorstelde dat wijkcentrum eigen
inkomsten uit verhuur zou moeten genereren om hogere subsidie te rechtvaardigen. Rengelink
zei dat dat niet gevraagd kon worden. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief, 2. Reactie wijkcentrum op
aanbiedingsbrief, 3. Antwoorden wijkc op vragen vanuit bestuurscommissie.
2. Op 7 november besluitvormende vergadering met voordracht (voorstel) van het DB van de
bestuurscommissie: bijlage 4. Bijlage 5 emailreactie 7 nov, op de valreep, van wijkc op
voordracht.
Voordracht met meerderheid aangenomen maar met nogal wat kanttekeningen: hoe kan
wijkcentrum huisvesting zoeken en naar aanleiding daarvan een aanvraag te doen zonder te
weten wat er te besteden is, en zonder verdere voorwaarden te kennen (kip/ei 1)? Moet het
wijkcentrum geld gaan vragen voor bewonersvergaderingen? Een hogere bezettingsgraad is
alleen te plannen als je weet wat voor ruimte je hebt (kip/ei 2).
Na flinke discussie wordt unaniem besloten een brief van Rengelink af te wachten. Als die er met
het weekend nog niet is stuurt het db maar weer de laatste subsidieaanvraag met een brief over
de kip- en ei-kwesties. *

5. Nabeschouwing feest 30+30
Geslaagd feest, Ton Mol merkt op dat het gesprek met de (ex)voorzitters en medewerkers zo
interessant was.

6. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen dagelijks bestuur: al behandeld onder punt 4.
7. Verslag wijkraadsvergadering 4 september 2017 goedgekeurd. Mededeling naar aanleiding van: het
pand op de OZ Achterburgwal was echt bedoeld als woning met werkruimte. Het wijkcentrum doet
natuurlijk niet mee aan woningonttrekking.
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8. Verslag 2016 kascommissie nog niet ontvangen. Wordt door Paul Spoek en Albertien opgepikt.
Derde lid is Hans Steketee.
9. Stand van zaken andere aandachtsgebieden.


Beroepszaak pride 2016 behandeling op 14 november



Evenementenbeleid: behandeling in AZ commissie inmiddels uitgesteld tot 1e helft januari.

10. Buurtenronde


Paul S: Bierfiets nu het Centrum uit. Geen nieuwe toeristenwinkels in deel Centrum, maar geldt
niet voor de gevarenzones. Afwachten of het verbod op die winkels juridisch standhoudt. Eerste
nieuwe kaaswinkel nu onder de rechter. Volgens Ulrike is de branchering niet nodig, het
verleden wijst uit dat die winkels toch doodbloeden. Mening wordt niet gedeeld.



Paul S/Albertien: Nieuw restaurant aangevraagd in Spuistraat, met terras tot in de late uren, dus
toch café-functie? Albertien heeft het al opgepakt, met een aantal omwonenden.



Paul S: Verkeersveiligheid, langs openbare weg (wat werd bedoeld???)



Ulrike waarschuwt voor eerlijk ogende verkopers van verjaardagskalenders voor het goede doel:
klopt dat wel? Waarschuwt ook voor bedelaarsverhalen.



Esther: in de toekomst gaat iedereen van het gas af. Krijgt berichten dat geysers al niet meer
gerepareerd worden en dat huisbazen ze niet vervangen. In de toekomst ook kachels.
Gevaarlijke situaties. Hans: wat je kunt doen allemaal te vinden op wooninfo.nl.



Albertien: wees alert op digitale gevaren, hackers etc.

11. Rondvraag


Er komt een autoluw 3. Wie wil mee-organiseren? De werkgroepen verkeer.



NIEUWJAARSRECEPTIE Wijkcentrum woensdag 10 januari 17:00-19:00 uur
(1018 op 9/1 in de Witte Boei, Bewonersraad Nwmarkt Groot Waterloo en DOCK 11/1 in de
Boomsspijker, VVAB 17 jan in de Zuiderkerk).

12. VOLGENDE VERGADERING WOENSDAG 6 DECEMBER 19:30 UUR
Vergadering gesloten 21:45

* NASCHRIFT: in plaats van een brief kreeg het db een uitnodiging voor een gesprek op 22 nov met
Roeland Rengelink en Ellen Leeuwenkuijl. Daarop heeft db gereageerd met verzoek om eerst
opheldering te geven over het besluit van de bestuurscommissie en de subsidievoorwaarden. Deze brief
is in cc aan alle leden bestuurscommissie gezonden. Reeds aan wijkraadsleden doorgestuurd.

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

