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Notulen Wijkraadsvergadering 

maandag 4 maart 2019, aanvang 20:00 uur 
 
 
 

 

1. Opening en vaststelling agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld; er zijn 9 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). De vergadering 

wordt vandaag voorgezeten door Loes. Dit in verband met verwachte verlate aankomst van Paul B. 

2. Verslag wijkraadsvergadering 4 februari 2019. Zie website, onder Wijkraad.  

Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist ongewijzigd vastgesteld.  

3. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen Dagelijks Bestuur 

Bijlage: contactlijst wijkraadsleden. Ter plekke worden deel van adressen aangevuld.  

Uitgaande stukken: 

- Verantwoording subsidie en jaarverslag over 2018; de financiële stukken volgen nog binnenkort 

plus een verklarende toelichting hierop. De laatste zal door Gonny worden opgesteld. Ook de 

begroting voor 2019 zal worden afgerond en gedistribueerd. 

- Zie ook Nieuwsbrief 28 feb 2019.  

De publicatie ‘Lobby Lokaal Amsterdam’ wordt in 10-voud besteld voor de Wijkraadsleden 

Wijkraadsleden kunnen zich individueel aanmelden voor  de cursus ‘Effectief Inspreken’ die op 21 

maart a.s. wordt gehouden. Voor details zie de recente Nieuwsbrief 

4. PM-lijst 

• Privacy reglement (AVG) bestaat reeds in concept, maar moet worden afgerond binnenkort 

• Huishoudelijk Reglement + de Statuten: een tijdelijke commissie bestaande uit Gonny, Anneke 

en Loes zal enkele artikelen kritisch doornemen en waar wenselijk verbeteringen voorstellen. 

Het gaat niet om het wijzigen van statuten, maar beoordelen wat er nu precies staat over waar 

wijkraadsleden kunnen wonen. Evt aanpassen van HR zodat het niet botst met statuten. 

• Inmiddels heeft ieder Wijkraadslid een officieel E-mail adres. Loes zal iedereen hierover nog 

schriftelijk informeren 

5. Afspraak met de GL fractie in de Stadsdeelcommissie 

Er is een uitnodiging vanuit de GL fractie (zie ook nieuwsbrief 28 feb) om overleg te plegen over de 

Gebiedsplannen en met name de vigerende procedure.  Het Wijkcentrum besluit om een thema-

avond te organiseren waarvoor alle politieke partijen zullen worden uitgenodigd. Mischa, Lennard 

en mogelijk ook Cliff zullen een opzet hiervoor uitwerken. Loes informeert de GL fractie hier alvast 

over. 

6. Activiteiten en aandachtspunten van Wijkraadsleden 

https://www.oudestadt.nl/wie-zijn-wij/het-wijkcentrum/de-wijkraad/buurtcontactpersonen/
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Voor een goed overzicht en een effectieve afstemming worden er 3 lijsten opgesteld: 

Lijst A: de uit te voeren taken door de leden van de Wijkraad (en het DB): actie door Lishe 

Lijst B: prioritaire (thematische) aandachtspunten: inventarisatie door Gonny en Paul Bh. 

Lijst C: aandachtspunten/interessegebieden vanuit de 7 buurten: actie door Gonny en Paul B. 

Deze drie overzichten worden voor de volgende Wijkraadvergadering geagendeerd. 

7. Werkplan 2019 

Op basis van de uitkomsten van de lijsten genoemd onder punt 6 zal er vervolgens een Werkplan 

voor 2019 worden opgesteld; Loes zal daarbij het voortouw nemen 

8. Buurtenronde en Rondvraag 

De volgende punten komen uit de Buurtenronde en Rondvraag naar voren: 

• Vanuit de redactie van de Binnenkrant wordt contact opgenomen met DOCK over de exacte 

begrenzing van het stadshart van de Oude Stadt; Paul S. neemt dit punt op zich 

• Op 5 maart vindt er een thema-avond Schone Lucht plaats bij het Wijkcentrum; met name de 

situatie rond de Valkenburgerstraat, Wibautstraat en Weesperstraat komt daarbij aan de orde; 

gemeld wordt dat Clair City en de GGD zich ook met dit onderwerp bezighouden. Er kan worden 

nagedacht over concrete acties op de korte termijn: bijvoorbeeld maandelijkse autovrije zondag 

of maximum snelheid terugbrengen naar 30 KM per uur 

• Begin mei vindt “De Afrekening” plaats op initiatief van de Nico van Gog en Paul Busker: daarbij 

wordt het beleid van de gemeente kritisch belicht. Vervolg op 19 maart 2018 “Het grote 

bewonersverkiezingsdebat” in de Zuiderkerk, ook door hen georganiseerd. 

• Sociale cohesie in de buurten moet worden gestimuleerd; buurt 1 heeft op dat vlak onlangs 

reeds een initiatief genomen, dat navolging verdient 

• Op 7 maart a.s. wordt er in Den Haag een petitie aangeboden aan de regering/het kabinet over 

de problematiek van de Schone Lucht 

• Op 10 maart a.s. vindt de Klimaatmars plaats vanaf de Dam (start om 13.00 uur); iedereen is van 

harte welkom 

• Er lopen momenteel diverse rechtszaken over de Mupi’s en de overlast veroorzaakt door de 

commercie tijdens een evenement als de Gay Pride 

• Er zal een Persbericht uitgaan over de opinie van het Wijkcentrum over de ervaren overlast van 

de commercie rond evenementen; Gonny neemt hierbij het voortouw 

1-4-2019: misverstand. Vervalt. 

• In de Lastage-buurt hebben buurtbewoners geageerd tegen het buiten hen om inrichten van een 

nieuwe kinderspeelplaats en het verwijderen van fietsenrekken; het blijkt nodig om continu de 

politiek aan te spreken op dit soort kwesties en eventueel ook een beroep te doen op de WOB 

• Met verbazing is kennis genomen van bewegwijzering (op de Munt) naar het Red Light District 

https://www.oudestadt.nl/bewonersdebat/
https://www.oudestadt.nl/bewonersdebat/
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• De stand van zaken m.b.t. subsidieaanvragen bij Goede Doelen wordt binnenkort geagendeerd 

• Een ander Goed Doel betreft NL DOET, dat eventueel ook nog wel kan worden aangeschreven 

• Er zal nog worden gerapporteerd over tijdens de recente verhuizing verkochte c.q. weggegeven 

goederen (for the record) 

 

Rondvraag: 

• Paul S mist een ordner met contactpersonen, tijdens de verhuizing door secretaris 

meegenomen? Loes vraagt Paul S haar een mailtje hierover te sturen. Bij haar thuis staat de 

boekhouding en nog wat los spul (zolang kantoortje niet ingericht is). 

CORRECTIE 1-4-2019: Het gaat om een mapje met samenstelling college, gemeenteraad, 

stadsdeelbestuur en stadsdeelcommissie. 

• Bernadette de Wit wil toetreden tot de Wijkraad; ze zou contact opnemen met Paul B. 

• Gonny en ? (Paul B ? kan niet: die is DB lid) vormen voorlopig de Kascommissie; Paul S. treedt als 

‘resource person’ op. 

CORRECTIE 1-4-2019: kascie bestaat uit Gonny en Anneke. Paul S wil eventueel adviseren. Inzage 

boekhouding via Loes. 

• Sommige Wijkraadsleden zijn nauwelijks op de maandelijkse vergadering aanwezig; op die 

manier heeft lidmaatschap een weinig zinvol karakter. Gevraagd wordt of desbetreffende leden 

door het DB kunnen worden benaderd om hun interesse te peilen in het werk voor het 

Wijkcentrum. Wordt overlegd. 

• De muggenoverlast in het Wijkcentrum zal zo spoedig mogelijk worden bestreden, anders is het 

verhuren van de ruimte nauwelijks nog een optie; en vergaderen is zo ook geen pretje ………. 

9. Volgende vergaderingen van de Wijkraad: 

- maandag 1 april 

- maandag 6 mei 

- maandag 3 juni 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur af 


