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Verslag Wijkraadsvergadering 

 5 augustus 2019 
 
  
 

 
 
Aanwezig Paul B(Voorzitter), Paul S. George plv van Lennard, Bernadette, Loes(secretaris), 

Gonny(notulen) en Myriam. Gasten Ed Huijg, Romeo Hoost 

Afwezig met bericht Lennard, Anita, Rudolf, Anneke, Lishe, Ulrike, Cliff, Albertien 

Zonder bericht de wijkraadsleden Hans Perukel, Mischa Martherus, Soeske Viergutz-Hartjes, Sven 

Pinck 

 

Opening: 

20.00-20.45uur eerst het woord aan de gasten: 

Gasten Ed Huijg en Romeo Hoost uit noordelijk Wallengebied Oudezijde. Zoeken aansluiting ivm de 

enorme overlastproblemen in het Wallengebied: drukte, herrie, afval, alcohol en nu ook 

lachgasverkoop. Aanspreken overlastgevers wekt agressie op. Handhaving doet/kan niets. Politie 

heeft na lang volhouden agressieve lachgasverkoper opgepakt en vastgehouden, misschien meer 

aan de hand geweest.  Veel te weinig handhavers volgens de eigen richtlijnen van de gemeente voor 

zoveel bezoekers bij evenementen, (Het is een voortdurend evenement). Aandacht is er genoeg in 

de media, bij de politiek, de ambtenaren maar hoe ernstig het is voor de bewoners blijft onderschat 

worden. Er wordt niets gedaan aan de enorme toevloed van bezoekers. Zij willen met bewoners van 

OZ Voor-en Achterburgwal actie ondernemen. 

IBO (integraal burgwallenoverleg) te veel ondernemers- en gemeentebelang. 

 

Bernadette: door verplaatsing van het Actie Service Centrum (meldkamer klachten) van de Daniel 

Goedkoopstraat (bij Spaklerweg) naar de Stopera, wordt de periode van twee uren dat er helemaal 

geen handhavers zijn tijdens aflossing ploegen verkort. Loes: Het kleine beetje handhavers op de 

uitgaanspleinen gaan nu ingezet worden op Leidseplein EN Rembrandtplein EN Wallen (waar het op 

een bepaald moment het hardste nodig is). Uitwaaiering en waterbedeffect dreigen niet alleen, zijn 

allang een feit. Zeker op de burgwallen ten zuiden van as Hoogstraten-Damstraat. 

Advies: blijf melden, door zoveel mogelijk omwonenden zodat de klachten officieel geregistreerd 

worden. Dan worden de omvang en aard klachten tenminste duidelijk. Kan helpen.  

PaulS: Wallen nog steeds gepromoot door gemeente. Op het Rembrandtplein bijvoorbeeld staan 

nog steeds wegwijzerborden/kolommen die het uitgaanspubliek richting Red Light District sturen. 

https://www.oudestadt.nl/klachtenafhandeling/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/
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George: pleit voor echte actie. Draai de bewegwijzeringsborden om of plak ze af. Alleen doordat de 

bewoners in opstand kwamen zijn de vroegere problemen opgelost. Er zijn verschillende 

bewonersgroepen actief in de buurt, en vergeet niet de bekende mensen van de zuidkant. 

Ed en Romeo (en het wijkcentrum heeft vorige week nog iemand doorgestuurd naar Lennard) 

houden contact met George, Lennard, en Bernadette. 

OZ Achterburgwal 136 (momenteel huisvesting voor We Live Here) middenin de buurt, is 

voorkeursplek als ontmoetingsruimte. Wijkcentrum is beschikbaar mocht het nodig zijn. 

 

1. Verslag wijkraadsvergadering  1 juli 2019.  

Bernadette verzoekt uit de concept notulen te halen dat zij een groep zal trekken, misverstand. 

Verder goedgekeurd 

2. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen dagelijks bestuur (zie ook nieuwsbrieven). 

UIT  

- Zie nieuwsbrief juli Geen opmerkingen 

IN 

- Berichten over huurdersvereniging A’dam Centrum mbt internetconsultatie wetsvoorstel Huur en 

inkomensgrenzen. Accoord door aanwezigen om dit als wijkraad te ondersteunen 

N.a.v. vragen over hoe dit zo laat de wijkraad en anderen bereikt heeft, komt hopelijk verbetering in; 

hernieuwde actie voorzitter Paul richting !WOON voor leveren stukjes voor Nieuwsbrief, neemt 

contact op met Guust Augustijn. 

3. Anneke Boeke heeft haar wijkraadslidmaatschap opgezegd, wil wel in haar buurt iets opzetten als 

We live here, inmiddels met 6 anderen. Ze vond het leerzaam, maar ook jammer dat het jargon, de 

werkwijze haar niet hebben kunnen inspireren om aan te blijven. Zij wenst iedereen veel succes! 

Iedereen betreurt het, vooral gonny die veel met haar heeft gedaan; Kascommissie, werkgroep 

Werkplan etc. Wij gaan haar missen! 

Mededelingen dagelijks bestuur 

- Het pand boven het wijkcentrum is ontruimd en afgesloten op last van gemeente. Brandonveilig. 

- Aanvragen Goede Doelenfondsen, stand van zaken (voorzitter) Het was bij VSB afgewezen omdat 

het leek of het alleen voor vergaderen was. Opnieuw vervolgaanvraag Actie Paul B. en Gonny  

Suggesties Paul S naar aanleiding hiervan:  Burendag 28 sept en uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur  

5.000 tot 10.000 aan te vragen voor  lokale en laagdrempelig, culturele activiteiten voor 

buurtbewoners eenmalig voor 1 oktober 2019 en 1 april 2020).  

- Voorlopige verantwoording subsidie is bijna klaar. Nieuwe boekhouder Suzanne, we hopen dat ze  

mee kan denken hoe de gewenste opzet duidelijker uit VISMA kan komen. 
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- NAS, introductie door secretaris. Kastje met harde schijven in het netwerk van het wijkcentrum. 

Voor opslag en delen van documenten, niet alleen op computers wijkcentrum, maar overal in te zien 

als je toegang hebt. Actieve wijkraadsleden en vrijwilligers krijgen van de secretaris de internetlink 

naar de NAS toegestuurd, een inlognaam en wachtwoord. Het wachtwoord voor de NAS kun je zelf 

veranderen. 

Inlognaam en oorspronkelijk wachtwoord zijn ook te gebruiken als je een oudestadt mail-adres wilt 

gebruiken. Je krijgt er toegang mee tot Office365 (Online Office pakket waaronder Outlook, maar 

ook Sharepoint en andere programma’s). Wachtwoord daarvoor wordt beheerd door Netsys en kun 

je niet zelf wijzigen. 

De opslag van bestanden lijkt wat op Windows Verkenner. Maar met toegangsrechten. Bijna 

iedereen kan bijna alle mappen en bestanden “alleen lezen”. Je kunt alleen toevoegen, verwijderen 

en anderszins wijzigen als je de rechten daartoe hebt (kan verschillen per map).  

Iedereen heeft een eigen map, Home, waar niemand anders bij kan. (Misschien wel de huidige 

beheerders, Loes en PaulB, maar als dat zo is laten we dat weten, vanwege jullie privacy). 

Zodra je er in kan, kijk er eens naar (moet nog wel verder worden ingericht en gevuld, momenteel 

door Loes). Onder Organisatie vind je DB, Vrijwilligers en Wijkraad.  

Het beste is om de NAS te gebruiken onder Google Chrome (kun je best open hebben naast Firefox 

of andere browsers). Dan werken alle functionaliteiten, zoals meerdere bestanden tegelijk met de 

muis erin te slepen of te verplaatsen. 

actie: Loes en Gonny gaan bekijken hoe je een verzamelmap/document kunt maken voor 

onderwerpen buurtenronde en een overzicht van “signaleringen” (streven naar meerjarenoverzicht). 

- Lopende zaken: o.a. pride,  procedure 2018/2019(DB) Deze keer zonder overleg met wijkraad, want 

dit loopt al sinds 2016. Normaal wel pas na raadpleging, als de actualiteit en bezwaartermijnen e.d. 

het toelaten. Botenparade 2019 leek rustiger door maatregelen tegen partyboten en particuliere 

bootjes. Uitzondering Pulitzer: toch besloten feest, met hoge toegangsprijzen. 

- Evenementenbeleid evaluatie in december2019 (maar dan zijn al veel dingen vergeven voor 2020, 

evt wijzigingen veelal pas daarna) 

- Recht op nachtrust (voorzitter), zie nieuwsbrief. Filmjes laten zien heeft effect maar er moet meer 

gebeuren. Meer actieve mensen nodig. 

- Luchtkwaliteit, crowdfunding voor rechtszaak loopt, bedragen die nog binnenkomen ivm procedure 

handhaving luchtkwaliteit komen daarbij. Ongeveer halverwege streefbedrag. Zie ook nieuwsbrief. 

maand september komen acties; actie werkgroep luchtkwaliteit  olv Paul B. 

4. 1. Werkgroep buitenreclame stand van zaken MUPI’s, raamreclame (Loes) 

Afgelopen 2 weken 29 nieuwe “tijdelijke” vergunningen verleend voor MUPIs in de binnenstad. Zie 
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ook laatste nieuwsbrief. Uiteraard gaan wij weer bezwaar indienen. Heel veel werk. Ook 

samenwerking met VVAB. Bijlage bij dit punt: een van die vergunningen. Lees daarin wat gemeente 

onder stilstaand/bewegend beeld verstaat, maar ook het onderdeel over ruimtelijke kwaliteit. 

Iedereen kan MORA meldingen doen: als je een MUPI ziet met bewegende beelden (beelden 

moeten minimaal 6 sec stilstaan) dan is er sprake van een overtreding. Telefonisch 14020, online of 

via verbeterdebuurt app. 

- Bewegende reclame beelden achter (winkel)ramen: Ingebrekestellingen hebben resultaat. Geen 

besluit op handhavingsverzoek AH, wordt bestuurlijke kwestie. Heel goed. Gaat gemeeente ook 

€1260,- aan dwangsom kosten, want de termijnen halen ze niet. (vraag aan ambtenaar: moeten we 

nou ook een handhavingsverzoek doen over Blokker? Antwoord: reken maar dat AH dat wel gaat 

doen als ze er lucht van krijgen). Handhavingsverzoek Hudsons Bay afgewezen, bezwaarschrift is 

onderweg.  

- Rudolf zit in Keulen om met ICOMOS (belangrijkste adviseur Unesco over ontwikkelingen 

Amsterdam) te praten. Onder meer steigerdoekreclame. Walther Schoonenberg VVAB is mee.  

2. Bewonersactie geuroverlast Horeca, stand van zaken (Lennard/ George). Samenwerking 

Handhaving en bewoners heeft al een succes. Wordt vervolgd. 

5. Aktielijst (onderaan verslag vorige vergadering) – voorzover niet op de agenda. Doorgeschoven 

volgende vergadering 

6. Werkplan 2019 

- Van de werkgroep is na 1 aug een werkplan over de Wijkraad in concept ontvangen dit wordt 

volgende keer kort besproken actie Vz Paul aanpassing website van de reeds besproken dingen 

Dringend verzoek van Loes om het in gewoon nederlands te vertalen. Werkplan moet begrijpelijk 

zijn voor iedereen, niet alleen insiders (haha).   

- Bijdrage Bernadette ; gaat over het werkplan wijkcentrum in totaal; aanpassing van onderdelen van 

het werkplan 2016-2019. Nog informatie nodig over huidige gebruikers, samenwerkingspartners (bv 

milieudefensie, fietsersbond, vvab, gemeente en zo)  en de al of niet bestaande werkgroepen. actie 

Loes (gebruikers en “oude” werkgroepen) en Gonny en lijst wordt o.a. doorgestuurd naar 

Bernadette en werkgroep werkplan. 

Dit stond op de te doen lijst, maar gaat nu gedaan worden. 

7. Nieuwe wijkraadsleden en andere vrijwilligers  

Iedereen gaat vrijwilligers zoeken, Myriam weet 2 mensen en vraagt die,  in alle buurten kunnen er 

wijkraadsleden bij (of duo’s), andere vrijwilligers hoeven niet in de Wijk (ons werkterrein) te wonen.  

Het zou goed zijn als er vervangers waren voor langdurig zieken of  andere langdurig afwezigen. 

Ter overweging: Ook moet er binnen 6 maanden een dagelijks bestuur gekozen worden. Dan 
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moeten er wel teams van kandidaten zijn.  

 

 

8. 21.50 uur Buurtenronde en rondvraag  

Buurt 1 Lennard/George  Royal, hotel Warmoestraat en jeugdhotel zelfde eigenaars koopt dat.  De 

voorzitter van de Horecabond is de eigenaar van deze zaak (dreigende reputatieschade…) Veel 

overlast van rotzooi makende toeristen, geuroverlast etc. (inbreng Lennard ook per app) 

Buurt 1 Bernadette Bantammerbrug, motoren en handhaving, brug zou te steil zijn om vakken aan te 

wijzen. Voortgang wormenhotels. 

Buurt 7 Mirjam Container huisvuil proef is wellicht voorbij bewoners willen die niet allemaal 

gebruiken dus nu weer vuil op straat actie met gemeente 

Buurt 5 Gonny THEMA- avond Weteringschans met probemen verplaatsen tramhaltes, evt 

eenrichtingsverkeer Rijksmuseumbrug, kappen boom etc. thema werkgroep Verkeer Gemeente 

Amsterdam 26 sept uit te nodigen met andere vertegenwoordigers buurtgroepen om over het 

conceptplan vante voren te spreken voor de inspraak etc. Gonny had in de Nas al een lijstje gedropd. 

Buurt 4 Paul S. Laat zien dat er 6 buurtconcierges zijn aangewezen voor Waterlooplein, Leidseplein, 

wallengebied ed. en levert goede informatie bij opmerkingen van de andere wijkraadsleden.  

Buurt 3 Paul B. Luchtkwaliteit zie eerder bij punt ingekomen stukken en recht op slapen; Gonny 

verwijst naar stuk in Parool /Nrc over belang slapen afgelopen dagen. Filmpjes worden graag 

aangenomen. Vraagt om roetverzamelaars IJtunnel. Bernadette meldt zich aan. 

9. Bevestigen volgende vergaderdata. 

2 september 2019 

7 oktober 2019 

10. Voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur en allen drinken nog een nazitsdrankje 

 

(Hierna volgt actielijst) 
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ACTIELIJST  

Doorgeschoven uit verslag 1 juli en aangevuld met punten uit verslag 5 ugustus 

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 Contact Augustijn stukjes !WOON Paul B  

14.  05-08-19 Goede Doelen herziening Paul B Gonny  

15.  05-08-19 Organisatie thema avond sept Gonny  

16.  05-08-19    

17.  05-08-19    

 

  

 

 
 


