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Notulen Wijkraadsvergadering 

maandag 4 februari 2019, aanvang 20:00 uur 
 
 
 

 

1. Opening en vaststelling agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld; er zijn 13 leden aanwezig 

en 4 leden afwezig met kennisgeving (te weten Ulrike, George, Albertien en Sven). Zie voor een 

overzicht van de aanwezige leden de presentielijst (beheerd door de Secretaris). 

2. Vaststelling notulist (vaste notulist langdurig ziek), en voorzitter bij punt 6: Lennard meldt zich aan 

als notulist en Myriam als voorzitter bij punt 6 (i.c. Verkiezing DB) 

3. Verslag wijkraadsvergadering 10 december 2018. Zie website, onder Wijkraad.  

Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist ongewijzigd vastgesteld. Opgemerkt wordt nog 

dat destijds besloten is om personen alleen met hun voornaam in de notulen op te nemen (o.b.v. 

AVG). Wel gaat er elke vergadering een presentielijst rond met daarop de volledige namen. 

4. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen dagelijks bestuur 

Bijlage: contactlijst wijkraadsleden. Gelieve nogmaals eigen gegevens te controleren, aan te vullen, 

bv. huisnummer en te sturen naar secretaris@oudestadt.nl.  Dit actiepunt behoeft nog steeds 

aandacht.  

Ingekomen stukken: 

- Brief aan WOS over recente bijeenkomst Parken en Pleinen en de gewenste follow-up daarvan 

- Brief van Gonny en Anneke met daarin vermeld hun kandidatuur om PR gerelateerde zaken te 

willen uitvoeren 

- Uitnodiging tot bijwonen Lustrum van Huis de Pinto in maart a.s. WR besluit om Euro 25,= bij te 

dragen aan een binnenkort uit te geven jubileumboek. 

- Bezwaarschriften tegen de plaatsing 28 Mupi’s die in strijd zouden zijn met 

Bestemmingsplannen en Gemeentelijk Beleid zijn gegrond verklaard door stadsdeel Centrum. 

Een formeel besluit op het Beroepschrift wordt op korte termijn verwacht en toegevoegd aan 

https://www.oudestadt.nl/vergunning-mupis-ingetrokken/. 

- Het nieuwe Wijkcentrum moet nog een upgrade krijgen (tussenwand, toilet, keuken, etc.). De 

plannen hiervoor zijn in ontwikkeling, offerte is opgevraagd waarmee bij goede doelenfondsen 

om bijdragen wordt gevraagd. 

- Publicatie van de Stichting Lobby Lokaal Amsterdam (beschikbaar voor WR-leden, ook on-line). 

Te vinden op https://www.oudestadt.nl/handboek-burgerlobbyist/ 

5. Buurtenronde en Rondvraag 

De volgende punten komen uit de buurtenronde naar voren: 

• Gevaarlijke verkeerssituaties 

https://www.oudestadt.nl/wie-zijn-wij/het-wijkcentrum/de-wijkraad/buurtcontactpersonen/
mailto:secretaris@oudestadt.nl
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• Fietsparkeerfaciliteiten 

• Dealers actief in het centrum 

• Nieuwe taxidienst (VIAVAN) 

• Klimaatmaatregelen (CO2, fijnstof) 

• Mobiliteit en autobeleid (autoluwe stad) 

• Ouderenhuisvesting (planvorming) 

• Zware vrachtwagens en hun effecten op de kadewanden 

• Problemen rond bestrating en verlichting (onderhoud) 

• Sociale cohesie in bepaalde buurten 

• Fietsparkeerfaciliteit in de Kerkstraat (bij Wijkcentrum) 

• Handhaving (als cross-cutting issue) 

De Wijkraad zal prioriteiten moeten stellen en helder moeten aangeven wie voor welk onderwerp 

zal optreden als portefeuillehouder. Eventueel kunnen commissies hierbij een actieve rol vervullen. 

 

Rondvraag: 

- Het is belangrijk om relevante vergaderingen van de Gemeenteraad en de Commissies in beeld 

te krijgen en te zorgen dat er vanuit de Wijkraad waarnemers/insprekers aanwezig zullen zijn. 

- Datzelfde geldt ook voor andere interessante bijeenkomsten georganiseerd door Pakhuis de 

Zwijger bijvoorbeeld. 

6. Verkiezing van DB. Onlangs reeds verstuurde stukken: 

- Procedure DB verkiezing 

- Lijst werkzaamheden Wijkcentrum (hulpmiddel bij o.a. kandidaatstelling)  

- Kandidatenlijst agenda 10 dec. Kandidaat-bestuursteams maakten zich uiterlijk 28 jan. bekend. 

a. Presentatie kandidaat-bestuursteams: er is slechts 1 bestuursteam per heden aangemeld 

b. Schriftelijke stemming: per acclamatie worden Paul B., Loes en Hans (voorlopig) benoemd 

c. Benoeming Voorzitter en rest DB: Paul B. zal blijven optreden als voorzitter en Loes als 

secretaris. Vooralsnog blijft de positie van Penningmeester vacant. Paul S. heeft in het 

verleden deze positie al ‘ns bekleed en Mischa wil zich eventueel wel kandidaat stellen. 

d. Afspraak voor ondertekening KvK formulieren: dit is op dit moment niet van toepassing 

Opgemerkt wordt nog: 

- Dat het interim-bestuur in principe maximaal 1 jaar aan zal blijven 

- Dat nieuwe kandidaten zich nog kunnen aanmelden 

- Dat de Penningmeester lid van het DB dient te zijn dus ook van de wijkraad 

- Dat het DB als een hecht team dient te functioneren 

- Dat er nog commissies geïnstalleerd moeten worden 
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7. Vaststellen volgende vergadering: maandag 4 maart 2019 om 20.00 uur 

8. Feestelijke afsluiting met gelukwens aan onszelf met het nieuwe DB: PROOST! 

 

 

 


