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Notulen Wijkraadsvergadering (1e concept) 

maandag 1 juli 2019, aanvang 20:00 uur 
 
 
 

 

1. Opening en vaststelling agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld; er zijn 10 van de 17 

wijkraadsleden aanwezig (te weten Paul B, Paul S, Gonny, Anneke, George (plv.), Loes, Ulrike, 

Bernadette, Myriam en Lennard) en 3 leden afwezig met kennisgeving (te weten Albertien, Lishe en 

Anita). Ook aanwezig is Michel van Wijk (als gast) i.v.m. het onderwerp ‘Terrasverwarming’. 

2. Verslag wijkraadsvergadering 3 juni 2019. Zie website, onder Wijkraad.  

Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.  Voor de overzichtelijkheid wordt 

er voortaan een actielijst toegevoegd aan de notulen.  

Naar aanleiding van de notulen: Het actieplan Schone Lucht van de gemeente beperkt zich nu 

hoofdzakelijk tot de uitstoot van motoren van auto’s, brommers, scooters, e.d. De uitstoot van de 

horeca en industrie krijgt echter veel minder aandacht. George en Lennard zullen dit inbrengen op 

de bijeenkomst in De Hallen op 2 juli a.s. Paul bereidt een juridische actie voor om een rechtszaak 

aan te spannen over het recht op schone lucht, dit in zeer goede samenwerking met een aantal 

andere organisaties waaronder Milieudefensie. Er wordt geld ingezameld om deze procedure te 

kunnen voeren. Gonny en Anita gaan een raadsadres indienen met betrekking tot de noodzaak van 

voldoende beschikbare fietsparkeerplaatsen, bijvoorbeeld op het Rokin. Verder wordt gesteld dat 

het project De Rode Loper integraal wordt geëvalueerd. Het betreffende Projectteam zal hierover 

worden aangeschreven door het DB. 

PM lijst: Statuten, waar WR-leden moeten wonen. Anneke, Gonnie, Loes komen met voorstel om 

één wijziging uit 2018 in Huish reglement aan te passen. 

3. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen Dagelijks Bestuur 

Voor inkomende en uitgaande stukken wordt verwezen naar het overzicht op de agenda. 

Naar aanleiding van de brief aan van Lammeren over te late bekendmakingen van evenementen 

waardoor bezwaar onmogelijk wordt:   Voorstel om een brief aan de gemeente (i.c. B&W) te sturen 

over het absurd hoge aantal evenementen in een stad als Amsterdam, dit in vergelijking tot andere 

hoofdsteden in Europa. Loes zegt dat we daar helemaal geen gegevens over hebben, de brief gaat 

over procedures die niet behoorlijk gevolgd worden. (Nagaan hoe vaak dat gebeurt is al door 

burgemeester toegezegd aan van Lammeren). 

Terrasverwarming wordt niet meer van deze tijd geacht te zijn. Het betreft ook verspilling van 

energie. De Wijkraad onderschrijft de door Michel van Wijk opgestelde conceptbrief volledig. Wel 

wordt geadviseerd om nog goed onderzoek te doen naar  Het gemeentelijk beleid winterterrassen, 

met name de argumentatie van gemeente/stadsdeel voor het toestaan van verwarming (ergens 

https://www.oudestadt.nl/wie-zijn-wij/het-wijkcentrum/de-wijkraad/buurtcontactpersonen/


2 
 

tussen 2011 en 2015. Deze historie moet wel goed verdisconteerd worden bij het afronden van de 

brief. 

4. Mededelingen uit het Dagelijks Bestuur 

Het DB is erin geslaagd om een Boekhouder te vinden. Goed gesprek gehad, vervolg is wat 

vertraagd. Ook ontbreekt nog steeds een Penningmeester.  

Lopende zaken: 

- Er is een NAS-systeem (Network Attached Storage) geïnstalleerd dat binnenkort ‘on-line’ 

toegankelijk is voor gemachtigden. Het systeem bevat 2 schijven, waarvan één geschikt voor 

back-up van documenten. 

- Ondanks dat de termijn verstreken is, staan de MUPI’s er nog steeds. JC Decaux heeft verlenging 

aangevraagd. Als er niet gauw een besluit wordt genomen wordt de vergunning mogelijk van 

rechtswege verleend. Om dat te voorkomen heeft PaulB namens de werkgroep Buitenreclame 

een briefje naar Ivens gestuurd.  We werken hierin samen met de VVAB. 

- De luchtkwaliteit in Amsterdam is nog steeds een punt van debat.  Paul B. had zelf een concept-

motie opgesteld voor de Raad, ingediend door PVDD en CU. Het betrof het actieplan Schone 

Lucht. Deze motie is door de Raad afgewezen en vandaar dat besloten is tot het houden van een 

juridische procedure. Wel is voorwaarde dat het budget van Euro 13.000 volledig wordt gedekt 

via een soort ‘crowd funding’ actie. Binnenkort komt de aankondiging dus on-line o.a. via de 

social media. De actie wordt ook aangekondigd via de website van het Wijkcentrum en 

ondersteuners www.schonelucht.amsterdam. In Amsterdam is reeds een werkgroep Schone 

Lucht actief. En Michel van Wijk bereidt ‘een motie van het volk’ voor. 

5. Stand van zaken Werkplan 2019 

Een werkgroep bestaande uit Gonny, Anneke, Paul B. en Lennard heeft zich met de uitwerking van 

dit werkplan beziggehouden. Er ligt nu een concept voor. Drie centrale thema’s zijn geïdentificeerd: 

1) Luchtkwaliteit & milieu; 2) Verkeer, bereikbaarheid & parkeren; 3) Openbare ruimte kwesties. 

Deze thema’s zijn de afgelopen maanden door de Wijkraadleden als prioritair bestempeld. Dit wil 

echter niet zeggen dat andere thema’s geen aandacht zouden krijgen. Er wordt nog opgemerkt dat 

‘Leefbaarheid’ de rode draad in het actieplan is.  Diverse thema’s hangen nauw met elkaar samen.  

Loes protesteert: zij is ongevraagd neergezet als coordinator van Openbare Ruimte enzovoorts. Daar 

heeft ze helemaal geen tijd voor. Lid van zo’n groep is oke, ze blijft actie ondernemen op zaken die 

op haar weg komen als foute terrassen, evenementen enz.  

Gonny en Lennard ronden het actieplan af en diverse themagroepen kunnen nu worden opgezet. De 

3  hoofdthemagroepen komen deze maand alvast een keer bij elkaar om hun plannen uit te werken. 

Bernadette biedt haar hulp aan. Heeft ervaring en daarnaast actief verleden in d’Oude stadt. Het 

definitieve Werkplan 2019 wordt geagendeerd voor de eerstvolgende Wijkraadvergadering. 

Bernadette geeft nog aan dat zij zich specifiek wil blijven bezighouden met het thema ‘Vergroening’. 

http://www.schonelucht.amsterdam/
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6. Themagroep Water & Varen 

Er bestaat reeds een werkgroep Water. Bij de gemeente is een aantal maatregelen in voorbereiding. 

Het betreft onder andere het aantal uit te geven rondvaartbootvergunningen door de gemeente. 

George is ons aanspreekpunt voor dit thema. De werkgroep ‘Water’ zal zich gaan richten op de 

inspraakprocedures. 

7. Inzet van Social Media 

Het Wijkcentrum beschikt over diverse Social Media, zoals een Website, FaceBook, Twitter account 

en ook een LinkedIn site. Voornamelijk Loes en Paul B. houden zich hier momenteel mee bezig. Er 

zou zich bij voorkeur iemand binnen de Wijkraad met de communicatie en publiciteit moeten gaan 

bezighouden. Meer mensen moeten worden bereikt. Voorgesteld wordt om ondersteuning te 

regelen van een stagiair (vanuit HvA, UvA) om ons communicatiebeleid beter uit te werken. Paul B. 

en George gaan proberen een stageplek te realiseren en hiervoor een student te werven. Michel 

stelt nog voor om rekrutering van stagiairs en vrijwilligers te regelen via een professionele instelling; 

PaulB wijst op de optie van de VCA. 

8. Nieuwe leden voor de Wijkraad 

De Wijkraad moet zorgen voor nieuw bloed binnen de gelederen. De Wijkraad is momenteel niet 

voltallig, een aantal leden is er nooit en laat niets van zich horen. De wijkraadsleden zullen deze 

inactieve Wijkraadleden in hun buurt aanschrijven over hun lidmaatschap van de Wijkraad. Iedereen 

gaat binnen de eigen buurt op zoek naar geschikte kandidaten, onder wie graag ook wat jongeren. 

Paul B. stuurt het profiel voor Wijkraadslid binnenkort door aan de Wijkraadsleden. Naast actieve 

Wijkraadsleden is het ook belangrijk om te kunnen beschikken over diensten van adviseurs.  

9. Uit de Buurten & Rondvraag 

- Er is nu weinig tijd over voor een uitgebreide buurtenronde, maar er wordt wel een flitsronde 

gedaan. 

- Deels kunnen mededelingen ook schriftelijk worden gedaan. Dat is wel zo efficiënt. 

- Binnenkort kunnen we nieuwtjes uit  de buurt ook al via het NAS inbrengen. Discussie beperken 

tot waar nodig. Dat geeft naar verwachting meer structuur en diepgang aan de Buurtenronde. 

- Op 11 juli is er een bijeenkomst voor de Rembrandtpleinbuurt over introductie van modernere 

handhavingsmogelijkheden. 

- De problematiek van vuilnis, grofvuil en zwerfvuil blijft een doorn in het oog van ons allemaal. 

- Anneke neemt klachten over  trillingen in huizen in de Leidsebuurt mee naar de ALV van de 

nieuwe bewonersgroep CentrumZuid. 

- De bovenverdiepingen in ons pand op nummer 121/123 zijn onlangs ontruimd 

(brandonveiligheid). 

- Aan de Prinsengracht zijn plotseling zware zeecontainers geplaatst; deze zorgen voor overlast. 

Gemeente zegt dat de kademuren daardoor geen gevaar lopen. 
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- In de Plantage-Weesperbuurt is een enquête uitgezet over afvalverwerking en hoe om te gaan 

met chemisch afval. Deze vond plaats in samenwerking met ‘Stadswerken Amsterdam’ en er is 

geconcludeerd dat de voorlichting over deze thematiek moet worden verbeterd. Er was een vrij 

goede respons op deze enquête, aldus Michel. 

- Afvalcontainers zijn een goede optie, mits deze tijdig worden geleegd, hetgeen niet altijd het 

geval is. 

- Het wormenhotel op de Bantammerbrug levert goede compost op o.a. voor de geveltuinen. Er 

komen binnenkort vergelijkbare initiatieven in de buurt. 

10. Volgende vergaderdata 

Maandag  5 augustus 

Maandag 2 september 

Maandag 7 oktober 

11. Sluiting 

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Aktiepuntenlijst Wijkraad d’Oude Stadt 2019 

# Datum WR Aktiepunt Verantwooordelijke Status 

1.  01-07-19 Bijwonen bijeenkomst Schone Lucht George, Lennard Uitgevoerd 

2.  01-07-19 Juridische actie m.b.t. Schone Lucht Paul B. Voorbereiding 

3.  01-07-19 Raadsadres fietsparkeerplaatsen Gonny, Anita Voorbereiding 

4.  01-07-19 Brief aan B&W over onwenselijkheid 
terrasverwarming 

Michel Voorbereiding 

5.  01-07-19 Aanstellen van een Boekhouder DB In uitvoering 

6.  01-07-19 Aanstellen van Penningmeester DB Voorbereiding 

7.  01-07-19 Rekruteren van een stagiair HvA/UvA 
over:hoe meer bekendheid, hoe 
bereik je meer mensen voor acties 

DB Voorbereiding 

8.  01-07-19 Introduceren van NAS systeem DB In uitvoering 

9.  01-07-19 Nieuwe WR leden zoeken  Wijkraad In uitvoering 

10.  01-07-19 Aanschrijven  van inactieve WR 
leden 

WR leden per buurt Voorbereiding 

11.  01-07-19 Afronden Werkplan WR voor 2019 Gonny, Lennard Voorbereiding 

12.  01-07-19 Voorstel wijziging HR 2.8 passend bij  
statuten 4.5 

Loes Anneke Gonny Voorbereiding 

13.  05-08-19    

14.  05-08-19    

15.  05-08-19    

16.  05-08-19    

17.  05-08-19    

 


