Verslag Wijkraadsvergadering
19 november 2018, aanvang 20:00 uur
locatie: Kerkstraat 123, Amsterdam

1. Opening
Aanwezig: zie de presentielijst (niet op de website)
Afwezig met bericht: bekend, niet op de website

2. Vaststelling agenda
Toevoegen 5d datum openingsfeest en/of nieuwjaarsreceptie
3. Verslag 5 november
Goedgekeurd
4. Inkomende en uitgaande post/mail
- Het wijkcentrum heeft beroep aangetekend tegen de afwijzing van bezwaren m.b.t. de
overlast van Pride 2018.
- Mede-ondertekening van een procedure bij de Europese Hof boor de Rechten van de
Mens m.b.t. de gang van zaken rond de omgevingsvergunning van SOHO in het
Bungehuis. Gevolg van de kwalijke gang van zaken rond de exploitatievergunning.

5. Actuele onderwerpen
a. Toekomstige inrichting
Er moet nog veel gebeuren eer Kerkstraat 123 een optimale inrichting heeft. Het idee is
een invalidentoilet onder de trap met daarnaast een keukenhoekje. De ingang voor
invaliden moet ook aan de nodige eisen voldoen; een plank is niet genoeg. Verder blijkt
in de praktijk inderdaad dat één grote ruimte erg lastig is. Vergaderen is niet te
combineren met mensen die op computers werken, inloop en telefoontjes. Een
toekomstige schuifwand moet doorzichtig zijn, voor lichtinval.
Sven, Gonny, Paul B., Loes en Albertien buigen zich hierover.

b. Gebiedsplannen voor 2019
Morgen is er een mogelijkheid om in te spreken. Het is duidelijk dat niemand van de
aanwezigen er gelukkig mee is:
- het gebrek aan èchte participatie. O.a. omdat de gemeentelijke begroting voor 2019 al
is goedgekeurd. Nu een wassen neus. Hoe kunnen we onze punten wèl over het
voetlicht brengen
- er zijn aparte gebiedsplannen voor Centrum-Oost en Centrum-West terwijl 80% van de
tekst gelijk is.
- gebrek aan visie en de lange termijn. Nu zijn de plannen erg hap-snap
- er zijn voornemens en doelstellingen Zijn die meetbaar? weinig concreet.
- leefbaarheid zeer uitgebreid in gebiedsplan C-Oost (n.a.v. de dodelijke schietpartij op
Wittenburg) maar niet in die van C-West. Leefbaarheid moet op veel plekken beter.
- gebiedsplannen zijn een ongoing proces
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- het lijkt of er nauwelijks verschil is met de gebiedsplannen van 2018 en de jaren ervoor
- de (concept-)plannen zijn niet te vinden op de site. Er is een link nodig om ze te kunnen
vinden. (Toevoeging achteraf: zoek op amsterdam.nl naar gebiedsplan centrum 2019, en
je vindt ze).
- de tijd is veel te kort tussen het versturen van de link door de ambtenaren en het met
buurtgenoten te bespreken, en inspreken bij de behandeling ervan.
- er is geen concept rondgemaild met het verzoek erop te reageren alvorens het naar de
bestuurscommissie te sturen, zoals het in vorige jaren ging.
Er ontstaat discussie over tactiek en aanpak, waarbij er verschillende meningen zijn. De
één slaat het liefst met de vuist op tafel en de ander ziet meer in het positieve gesprek
en je stem laten horen.
Is het een goed idee om naar nieuwe tactieken te zoeken zoals het maken van een
filmpje met straatopnames van stomdronken en pissende mensen bij evenementen
zoals de Pride? Of het eisen van schadevergoedingen bij de gemeente voor bewoners
wegens te vermijden overlast, zoals in Spanje en Italië is gebeurd na uitspraken van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Een ander idee komt van de Vrienden van
het Vondelpark: gezamenlijk met ambtenaren een plan maken en indienen,
ondertekend door 700 mensen.
We besluiten als wijkcentrum zowel een brief te schrijven over de gebiedsplannen en in
te spreken morgen op 20 november:
- wèl gaan inspreken, je stem laten horen. Je moet in gesprek blijven
- niet of nauwelijks op specifieke inhoud, maar vooral over het proces
- vragen om te laten zien wat de effecten van de participatie zijn: wat is veranderd,
geschrapt of toegevoegd n.a.v. de inbreng van bewoners?
- meetbaarheid ontbreekt: het zijn vooral voornemens, vaag of minder vaag
- wat mist is de actualiteit
- het is nu onduidelijk waarover de Bestuurscommissie gaat (ook budgettair) en
waarover de gemeente. Dus wat de echte ruimte is voor participatie.
- de bewoners voelen zich niet serieus genomen, het voelt als circus draaien
- de bewoners zijn belanghebbenden, stakeholders, en zonder hen gaat het niet. Zij zijn
de echte gesprekspartner
- bezwaar tegen de interpretatie van de respons op de enquête, de “participatie”.
Voorbeeld: zowel in C-oost als west rare cijfers over autobezit. Bezit ca de helft een auto
of nog geen kwart, in een en dezelfde paragraaf (doelstelling 3.1) Wordt daar het beleid
op gebaseerd? Het aantal parkeervergunningen geeft de echte cijfers over het aantal
auto’s op het aantal woningen.
Een aantal wijkraadsleden gaat op persoonlijke titel inspreken. Het advies is om daarbij
te melden dat je wijkraadslid bent. Zo blijken er soms rare cijfers te zijn. In de noordwestelijke grachtengordel zijn er veel verkeersproblemen na het plaatsen van paaltjes.
Het percentage bestemmingsverkeer bij het Singel komt uit metingen in Oost gedaan!
Meer inspraak-leed in de Noord-Westelijke grachtengordel: een inspraakavond over
grote afvalcontainers (voor gescheiden vuilnisophaal) op de openbare weg. De enige
keuze was een pilot of meteen definitieve plaatsing.
Tegenstemmen bleek niet mogelijk terwijl de meeste bewoners er gewoon tegen zijn.
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En in de Amstelbuurt: het beloofde overleg over eenzaamheid en ouderenwonen komt
er niet.

c. Verkiezingen Dagelijks Bestuur (DB): doelen voor de komende 3 jaar
Wat wil de wijkraad de komende 3 jaar bereiken? Het antwoord daarop vormt de visie
en de gezamenlijke doelstelling van het nieuwe DB en de wijkraad.
De vraag aan ieder wijkraadslid is om vóór 3 december ideeën aan te dragen.
Vanavond is al geopperd:
- jongeren binnenhalen, desnoods alleen digitaal
- èchte inspraak & participatie realiseren
- eigen organisatie (de wijkraad) op orde brengen. Portefeuilles maken (net als in de
politiek)
- wat sluit aan bij de wijkraad qua onderwerpen
- positief verhaal brengen
- speerpunten en thema’s vanuit de buurten
- jongeren aanspreken via voor hen belangrijke onderwerpen, zoals betaalbare
huisvesting en studieplekken
- mogelijkheden smartengeld onderzoeken. Doel: voorkomen van overlast en afdwingen
van handhaving
- ideeën over wat de wijkraadsleden doen en wat bij het DB hoort

d. Officiële opening en/of Nieuwjaarsborrel
We hebben besloten om dat te combineren en dat te doen op maandag 14 januari 2019
van 17.00 tot 19.00 of uiterlijk 20.00 uur

6. en 7. Buurtronde en rondvraag
- De Nieuwmarkt dreigt steeds meer een uitgaansgebied te worden terwijl het een
woonbuurt is. Gerommel met regelgeving winterterrassen. Handhavingsverzoek van
bewoners lijkt te leiden tot legalisatie, bevoordeling van horeca-ondernemer.
Wijkraadslid bemoeit zich er mee, komt onder aandacht van wrkgroep Nieuwmarkt van
de Bewonersraad.
- Er was eervorige week een zitting van de Bezwaarschriftencommissie over de
bezwaren van buurtbewoners over de exploitatievergunning van SOHO in het Bungehuis
in de Spuistraat. Die duurde 3 uur en de afdeling Vergunningen bestond het om aan het
eind van de zitting 3 wijzigingen aan te kondigen, allemaal in het nadeel van de
bewoners. Een groot deel van de bezwaarmakers heeft nooit een uitnodiging ontvangen
voor deze zitting. En nog meer fouten.
- De Noorderdwarsstraat is even een ‘leefstraat’. Hij is door de bewoners zelf afgezet. De
meningen in de buurt zijn verdeeld.
- Er is een probleem met taxi’s op de Oudezijds Voorburgwal. Hoe komen die achter de
blokkeerpaaltjes? Het gaat waarschijnlijk om TTO taxi’s en die mogen er langs.
- De paaltjes bij de Blauwburgwal werken niet goed. Er is ook veel getoeter op de
Noordelijke Spuistraat.
- De net opgerichte stichting ‘Opera op de Lelie’ gaat de opera ‘Carmen’ opvoeren op 8
juni op de Leliegracht.
- Er zijn deze winter 3 locaties met nachtelijke winteropvang voor daklozen. Eén daarvan
is op de Nieuwe Looiersstraat 49. Goed gereguleerd met huisregels en pasjes.
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- Het verwisselen van kapotte lampen in de parkjes tegenover de bio-winkel op de
Weteringschans gaat nu erg omslachtig.
- Er is een nare verkeerssituatie bij de hoek Korte Prinsengracht / Brouwersgracht.
- Op zeer korte termijn is er een inspraakavond voor bewoners over de herprofilering
van de Montelbaanstraat.
- Rudolf dankt het DB voor hun werk om een nieuwe ruimte te vinden en Paul Spoek
voor al zijn werk.
- Er is opnieuw grote steigerdoekreclame in het Centrum. De werkgroep buitenreclame
heeft bij UNESCO de alarmbel geluid. De vorige keer, in 2011 heeft UNESCO het
Amsterdamse Centrum benoemd als “Heritage at Risk”. Daar schrok de gemeente zó van
dat reclame op steigerdoeken werd gestopt. Wethouder Ivens gaat er nu over.
- Bewegende beelden digitale MUPI’s: Kopenhagen heeft slechts stilstaande beeld op de
digitale MUPI’s. Nog geen besluit na hoorzitting bezwaar in juli.
- Vier extra aanlegsteigers aan de grachten voor kleine sloepen komen er toch niet. Een
wijkraadslid die woont bij het Anne Frankhuis weet alles van de extra drukte die dit
soort dingen met zich meebrengt.
- Onduidelijkheid over het beleid en de plannen m.b.t. zonnepanelen en alle huizen van
het gas af.
- Na alle plannen en inschrijvingen die niet doorgaan, wordt de begane grond van het
Stadhuis nu verbouwd tot flexwerkplekken voor ambtenaren. Versmalling van de
Klankbordgroep Waterlooplein die praat over de invulling van het plein waar de markt
is. De gemeente praat alleen nog met de marktkooplieden zonder de bewoners.
- Het GVB moet de haltes bij het Waterlooplein aanpassen om ze toegankelijk te maken
voor invaliden. Er is in het plan geen rekening gehouden met de monumentaliteit van de
Amstelbrug en die van het Mr Visserplein. De regie mist.
- Kerst in de Jordaan: er komt een kleine Kerstmarkt op de Elandsgracht van woensdag
t/m zondag voor de Kerst.

8. Volgende Wijkraad op: maandag 10 december om 20 uur Kerkstraat 123.
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