Verslag Wijkraadsvergadering
2 september 2019

Aanwezig: Paul B. (Voorzitter), Paul S., George, Lennard (notulen), Bernadette, Loes (Secretaris) en
Ulrike. Gast: Esther Heijster
Afwezig met bericht: Lishe, Gonny, Rudolf, Myriam, Albertien, Cliff
Zonder bericht afwezig: Mischa Martherus, Soeske Viergutz-Hartjes, Sven Pinck
Geen lid van de Wijkraad en dus DB meer: Hans Perukel (vanwege verhuizing naar buiten de Wijk)

1. Opening
Gast is Esther Heijster, bewoonster van het Begijnhof en mogelijk geïnteresseerd om lid te worden
van de Wijkraad; zij wordt geïntroduceerd door Ulrike.

2. Verslag wijkraadsvergadering dd 5 augustus 2019. Zie website, onder Wijkraad.
De paginanummering ontbreekt. Op pagina 5 bij punt 8 moet ‘Bijeenkomst’ worden vervangen door
‘Wijkraadvergadering’. Het verslag wordt overigens goedgekeurd met onze dank aan Gonny en Loes.

3. Ingekomen/uitgaande stukken
UIT
- de Binnenkrant van herfst 2019 is reeds verspreid. De oproep om nieuwe Wijkraadleden te werven
kan ook in andere buurtkranten worden geplaatst. Loes verstuurt deze oproep aan de redacties.
IN
- brief ontvangen van Bureau Vergunningen/Toezicht/Handhaving dat het DB SDC een gesprek gaat
voeren met AH over de bewegende raamreclames. De werkgroep Buitenreclame had destijds een
handhavingsverzoek ingediend, ook tegen Hudson’s Bay, maar deze zaak is inmiddels al failliet. Ook
de VVAB zet zich actief in tegen de bewegende buitenreclame, ook die in etalages is geplaatst (zoals
bij BLOKKER). Het toezicht schiet vaak tekort, waardoor ondernemers zich niet aan regels gehouden
achten.

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur (zie ook de Nieuwsbrieven)
- er kan een lid worden voorgesteld namens het Wijkcentrum voor de Begeleidingscommissie
!Woon. George stelt zich hiervoor kandidaat en neemt zelf contact op met !Woon.
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-

Aanpassingen in de website moeten nog worden doorgevoerd. In het kader van het werkplan is
met name de pagina werkgroepen veranderd, is reeds on-line. De bewoners-initiatieven staan
apart, zoals het Stegenplan van Herbert van Hasselt. Het Wijkcentrum kan voor dit soort
initiatieven een platform zijn.
De werkgroep Keurtuinen is al heel oud, en nog steeds actief. Loes heeft idee geopperd om er
meer bekendheid aan te geven middels een thema-avond. Deze tuinen vormen ook onderdeel
van het beschermd stadsgezicht.

-

Naar aanleiding van aanvragen bij Goede Doelen Fondsen is reeds Euro 5.000 ontvangen. Het
Wijkcentrum wil wat klaptafels aanschaffen. Er was hiervoor al eerder een bedrag van Euro 750
beschikbaar. Dit moet binnen afzienbare tijd worden besteed. We komen hier later als WR nog
op terug, mede omdat de meningen hierover wat uiteen lijken te lopen.

-

Over ‘Pride’ is er op 24 september a.s. een zitting.

-

Voor de rechtszaak ‘Schone Lucht’ is tot op heden slechts Euro 5.000 binnen, oftewel zo’n 50%
van het benodigde bedrag. Er moet daarom actiever geworven worden om dit budget alsnog
gedekt te krijgen. Het gaat vooral besteed worden aan advocaatkosten en griffierechten plus
een post onvoorzien.

-

De groep ‘Recht op Nachtrust’ is nog steeds actief klachten aan het verzamelen. Er is over deze
kwestie reeds contact gelegd met de Partij van de Dieren en de Christen Unie. Maar andere
partijen lijken zich hieraan niet te willen branden
De Waagsociety houdt zich vooral bezig met SMART-solutions om geluidsoverlast te meten. Doel
om bv. onderscheid te kunnen gaan maken al naar gelang de bron van het geluid, zoals verkeer,
stemmen, muziek, installaties, gasflessen, etc..

5. Werkgroep buitenreclame stand van zaken MUPI’s, raamreclame (Loes en/of Rudolf)
Er is destijds bezwaar aangetekend tegen 28 MUPI’s. Er speelt momenteel weer een beroepszaak
van Decaux tegen het laatste besluit daarover. Daarna zijn er nieuwe vergunningen verleend aan
JCDecaux voor 29 MUPI’s (en meer, ook buiten SDC), maar dan zonder bewegende beelden.
Wijkcentrum en VVAB hebben hier een pro forma bezwaar tegen ingediend. Er is nog steeds sprake
van bewegende beelden op de MUPI’s. Er zijn inmiddels zeker meer dan 30 MUPI’s die bovendien
een zoemend geluid maken en warm worden. Ze kunnen dan ook niet bepaald als
omgevingsvriendelijk of duurzaam betiteld worden.

6. Aktielijst (onderaan verslag vorige vergadering) – voorzover niet op de agenda
In de actielijst is een update gemaakt van de te ondernemen acties (zie onderaan deze notulen).
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7. Werkplan 2019
Er zijn enkele deelplannen in ontwikkeling per thema (Luchtkwaliteit, Verkeer, Openbare Ruimte).
Deze worden op de volgende vergadering besproken, wanneer Gonny ook weer aanwezig is. Zij
vertolkt namelijk een voortrekkersrol met betrekking tot dit onderwerp. Bij de ontwikkeling van het
werkplan moeten de hoofddoelstellingen van het Wijkcentrum goed in het oog worden gehouden.
Verder moet jargon zoveel mogelijk worden voorkomen in de diverse stukken. Helderheid voor alles.

8. Van de PM lijst
Over een noodzakelijke wijziging (correctie) in het Huishoudelijk Reglement moet binnenkort
gestemd worden. Loes stuurt het voorstel eerst nog per E-mail rond onder de leden. George
vervangt Hans Perukel in de Wijkraad in verband met diens verhuizing uit de Wijk (werkgebied
d’Oude Stadt). Hierbij is George dus officieel benoemd als vast WR lid.

9. NAS: eerste instructie als bijlage: zijn er vragen?
De Wijkraadleden vonden de NAS instructies voldoende helder en bedanken Loes daar ook voor.

10. Burendag 2020
Het Oranjefonds en Douwe Egberts subsidieren de jaarlijkse Burendag. Dit jaar vindt deze op 28
september plaats. Het wijkcentrum, hoewel zelf niet direct hierbij betrokken, wil hier wel aandacht
voor vragen. Bewoners zelf kunnen dan een subsidie aanvragen, t.z.t. ook voor de Burendag 2020.

11. Buurtenronde en rondvraag
-

Bernadette is betrokken bij het initiatief ‘Green Light District’ in de 1012 buurt

-

Een uitnodiging van de gemeente is ontvangen voor het initiatief ‘Huis van de Stad’. Bernadette,
George en Lennard nemen hieraan deel vanuit het Wijkcentrum.

-

Er is recent een actiegroep ‘Stop de Gekte’ opgericht om de leefbaarheid in het Wallengebied te
bevorderen. Bernadette en Lennard vervullen hierin als buurtbewoners van 1012 ook een rol.

-

Het initiatief ‘We Live Here’ wordt uitgerold naar het Rembrandtplein en Leidseplein. Anneke
Boeke is bij deze laatste buurt actief betrokken.

-

Er is binnen de gemeente een nieuwe post, namelijk die van Informatiecommissaris. Hierover
wordt op 12 september a.s. een bijeenkomst gehouden in De Burcht aan de Henri Polaklaan.
Loes zal deze bijeenkomst namens de Wijkraad bijwonen. Anderen zijn ook van harte welkom.
Paul B en Paul S gaan ook.
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-

Namens Anita: Soms zijn er in de vroege ochtend ongure types aanwezig onderweg van
Nieuwmarkt naar CS. Veelal mensen onder invloed van alcohol en drugs. Het lijkt ons het beste
dat Anita hierover contact opneemt met de wijkagent.

-

Op de Ruyterkade staan tegenwoordig allemaal zeskantige plantenbakken met groenvoer. Dit
initiatief slaat enorm aan bij de omwonenden.

-

George en Herbert zijn bezig op het beeld van Bredero op de Nieuwmarkt een iets prominentere
positie te geven. Zij vinden dat het niet passend dat het afhankelijk is van de Centrum Begroot
loterij De voorbereidende besprekingen zijn reeds gestart.

-

Er is onlangs actie gevoerd om roet te verzamelen in de IJtunnel. HVA-studenten, bewoners, de
gemeente en Projectgroep Servies zijn hierbij betrokken. Het bericht hierover is nog niet goed
zichtbaar op onze homepage. Er is door de deelnemers ongeveer 400 gram roet verzameld.

-

Overal in de stad wordt trouwens fijnstof ingezameld door studenten. Er komt vervolgens een
Roetontbijt voor het stadsbestuur.
Op 5 september is er een gesprek van Paul en Michel van Wijk met Sharon Dijksma over het
thema luchtvervuiling ten gevolge van het verkeer. Het gaat daarbij vooral om het instellen van
een 30 KM zone, die door binnenstadbewoners bepleit wordt. Dit op basis van onderzoek dat
uitgevoerd is naar de effecten van de gerealiseerde ‘knip’ in de Weesperstraat.

12. Bevestigen volgende vergaderdata:
7 oktober 2019
4 november 2019
2 december 2019

13. Voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur en allen drinken nog een drankje met wat snacks (dank
aan Corina) ter gelegenheid van het 1-jarig jubileum van de nieuwe locatie aan de Kerkstraat. De tijd
schrijdt voort!
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ACTIELIJST
Doorgeschoven uit voorgaand verslag aangevuld met punten uit verslag 2 september
Aktiepuntenlijst Wijkraad d’Oude Stadt 2019
#

Datum WR

Aktiepunt

Verantwoordelijke

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.

In uitvoering

3.

01-07-19 Raadsadres fietsparkeerplaatsen

Voorbereiding

4.

01-07-19 Brief aan B&W over onwenselijkheid Michel van Wijk
terrasverwarming
01-07-19 Aanstellen van een Boekhouder
DB

Voorbereiding

01-07-19 Benoemen van een nieuw DB
inclusief Penningmeester
01-07-19 Rekruteren van een stagiair HvA/UvA
over:hoe meer bekendheid, hoe
bereik je meer mensen voor acties
01-07-19 Introduceren van NAS systeem
Wachtwoorden toesturen
01-07-19 Nieuwe WR leden zoeken

WIJKRAAD

Voorbereiding

01-07 PaulB George
02-09 Bernadette,
Loes
DB
Loes
Wijkraad

Voorbereiding

Gonny

In uitvoering

5.
6.
7.

8.
9.

10. 01-07-19 Aanschrijven van inactieve WR
leden
11. 01-07-19 Afronden Werkplan WR voor 2019

Gonny, Anita

Resultaat
https://www.schonelucht.amsterdam/

In uitvoering

Uitgevoerd
https://deoudestadt.myqnapcloud.com/cgi-bin/
In voorbereiding
In uitvoering

Gonny, Lennard, e.a. In uitvoering

12. 01-07-19 Voorstel wijziging HR 2.8 passend bij Loes, Gonny
statuten 4.5
13. 05-08-19 Contact Augustijn deelname !WOON George

In uitvoering

14. 05-08-19 Goede Doelen Aanvraag herziening

In voorbereiding

Paul B, Gonny

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

Stemming in vergadering 7 oktober

In voorbereiding
Uitgesteld
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16. 02-09-19 Werving in andere buurtkranten

Loes

In voorbereiding

17. 02-09-19 Organiseren thema-avond
Keurtuinen&Groen
18. 02-09-19 Bijwonen bijeenkomst Informatiecommissaris op 12 september a.s.
19. 02-09-19 Afspraak met Sharon Dijksma over
invoering 30 KM zone

Werkgroep + Loes

In voorbereiding

Loes, Paul S, Paul B

In uitvoering

Paul B, Michel van
Wijk

In uitvoering
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