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Concept verslag Wijkraadsvergadering 

5 november 2018, aanvang 20:00 uur 
 
 
 

 

Aanwezig: zie de presentielijst (niet op de website); 26 personen 
 

Onderwerp: verkiezing nieuwe wijkraad 
 

Voorzitter: Yellie Alkema 
 
 
Mededelingen 
 
- de status van het nieuwe onderkomen is dat de wanden nog een 2e keer geschilderd 
worden en het nieuwe plafond komt eraan. Beide zijn gereed vóór 15 november, ook 
ventilatie en elektra. 
- op 15 november komen de verhuizers met de spullen uit de opslag 
- het stadsdeel heeft gemeld dat ze (weer) afspraken over prestaties willen maken 
- verhinderd met bericht de kandidaten Hans Pérukel, Cliff van Dijk, Soeske Viergutz-
Hartjes, en Sven Pinck. 
 

 
Antwoorden op vragen van kandidaten en stemmers 
 
- De zittingstermijn: die is 3 jaar 
- wijkraadsvergaderingen zijn altijd openbaar 
- bij bezwaren en protesten over bijv. vergunningen en aantasting van de openbare 
ruimte is het wijkcentrum gewoonlijk belanghebbende. Als bewoner kan het zijn dat de 
gemeente je niet als belanghebbende erkent om dat je toevallig net een paar meter te 
ver weg zou wonen. 
- soms moet er geprocedeerd worden. De laatste keer ging dat via crowdfunding.  
- jaarlijks maakt het DB (Dagelijks Bestuur) een begroting en een verantwoording.  
Die was de afgelopen jaren rond de 36.000,-. Dat is bedoeld voor de huur, verwarming, 
elektra, telefoon, ICT en overige kantoorkosten. Ook kunnen we daaruit koffie en thee 
betalen. Dit jaar is extra subsidie vanwege hogere huur en extra kosten voor verhuizing 
en inrichting deels toegezegd. Vanwege de hogere huur is het budget volgend jaar 
(2019) naar verwachting ruim 50.000,-. 
- Het wijkcentrum geeft informatie, ondersteunt bewoners en stelt vergaderruimte ter 
beschikking aan bewonersgroepen. De ruimte is ook tegen betaling te huur voor derden 
zoals VVE’s en soortgelijke huurders. Dat levert wat extra geld op. In het vorige pand 
hadden we 2 vergaderruimtes, nu slechts één. Bewonersgroepen gaan altijd voor. 
Bewoners moeten de ruimte vooraf reserveren bij de secretaris. 
- Advocaat Jan Overes heeft een wekelijks gratis juridisch spreekuur. 
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Verkiezing nieuwe wijkraadsleden 
Op volgorde van de verkiezing. 
 
Buurt 7, Westelijke grachtengordel Noord:  
 Sven Pinck en Myriam Corzilius 
 
Buurt 6, Westelijke grachtengordel Zuid: 
 Ulrike Weller-Aussems en Albertien Pareau Dumont 
 
Buurt 5, Leidsebuurt, Weteringbuurt, Kerkstraat en omgeving: 
 Soeske Viergutz-Hartjes, Anneke Boeke en Gonny van Oudenallen 
 
Buurt 4, Amstelveldbuurt: 
 Paul Spoek en Mischa Martherus 
 
Buurt 3, Groot-Waterloo: 
 Paul Busker en Cliff van Dijk 
 
Buurt 2, Nieuwmarkt: 
 Loes Buisman, Anita Mizrahi en Lishe Los. Duo: Esther Berkelouw 
 
Buurt 1, Burgwallen: 

Lennard Roubos en Hans Pérukel. Bij afwezigheid Lennard neemt George Hulshof 
waar. 

 
 
Kandidaten voor het nieuwe Dagelijks Bestuur (DB): 
 Hans Pérukel, Paul Busker en Sven Pinck. 
Eventueel kandidaat voor het DB: 
 Lishe Los, Anita Mizrahi, Loes Buisman, Paul Spoek, Misha Martherus, Gonny van 
Oudenallen, Ulrike Weller-Aussems en Lennard Roubos. 
 
 

Overige mededelingen van aanwezigen 
 
- Komend weekend 9-11 november: Open Ateliers Nieuwmarkt. Opening vrijdag 19:30 
uur Zuiderkerk 
- Interessante tentoonstellingen “ Orakel” en “de collectie van Els Verhaak” in Arti en 
Amicitiae 
- Mischa meldt dat hij actief (geworden) is n.a.v. de vestiging van een winteropvang voor 
daklozen op de Nieuwe Looiersstraat 49. En eveneens voor atelierruimtes. De buurt is 
niet geraadpleegd. Er is al veel overlast. Bovendien wonen er veel ouderen die niet meer 
goed ter been zijn, op etages zonder lift. Er lag een voorstel om dat adres voor hen te 
bestemmen. 
- Filmtip over de Nieuwmarkt: Is dit de buurt waarvoor je geknokt hebt?” van Andere 
Tijden, lengte 30 min. 
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- De Nieuwmarkt lijkt terug te vallen in de problemen van de jaren 80: junks, slapen op 
straat, auto-inbraken. Overlast, herrie en verkeersproblemen. Handhaving bekeurt 
fietsers zonder licht. 
- De Nieuwmarkt heeft zijn winkels verloren en is een horecaplein geworden. Dat geeft 
fricties tussen bewoners en uitbaters. 
- Lennard en George Hulshof hebben met een groepje buurtbewoners een buurtgroep 
georganiseerd. Ze ‘prikken’ en ruimen samen zelf het zwerfvuil op. 
-Lishe startte met het aanleggen van groen in haar buurt en heeft daardoor veel 
contacten met medebewoners. 
 

 
Vrijwilligers 

 
Het DB zoekt vrijwilligers: niet alleen voor het verwelkomen en helpen van bezoekers in 
de Kerkstraat 123, maar ook voor het binnenhalen van kennis en kunde. 
Een aanwezige notaris (buurtbewoner) biedt aan informatie over erfrecht te geven. 
 
 
 
 

PLANNING Wijkraad vergaderingen 
 
De volgende bijzondere wijkraad is op maandag  19 november om 20 uur.  
Op de agenda:  
- onderlinge kennismaking 
- globale richting/doelstelling voor de komende jaren 
- procedure verkiezing Dagelijks Bestuur (DB) 
- voortgang verbouwing 
 

 
De reguliere Wijkraad vindt plaats op maandag 3 december om 20 uur. 


