Verslag Wijkraadsvergadering
7 oktober 2019

Aanwezig: Paul B. (Voorzitter), Paul S., George, Lennard (notulen), Albertien, Loes (Secretaris),
Gonny, Esther, Anita, Rudolf en Myriam. Genodigde: Michel van Wijk (Plantagebuurt)
Gasten uit de SDC Centrum: Neeria Oostra (GL), Jasja Arian (PvdA), Pia Bruin (D66)
Afwezig met bericht: Ulrike en Bernadette
Zonder bericht afwezig: Mischa Martherus, Soeske Viergutz-Hartjes, Sven Pinck, Lishe Los, Cliff.
1. Opening
Iedereen wordt van harte welkom geheten, in het bijzonder drie leden van de Stadsdeelcommissie
Centrum, die kwamen praten over de procedure rond vaststelling van de Gebiedsplannen. Ook
Albertien is na een paar maanden afwezigheid gelukkig weer in ons midden.
2.

Procedure m.b.t. de Gebiedsplannen
Bewoners en –organisaties gingen er altijd van uit dat er inspraak is over gebiedsplannen. Reden
voor een gedachtenwisseling met leden van de stadsdeelcie. In de laatste stadsdeelcie vergadering
heeft de stadsdeelvoorzitter echter duidelijk laten weten dat er geen sprake is van inspraak van
gewone bewoners; alleen de stadsdeelcie kan het concept van de ambtenaren misschien nog een
klein beetje bijstellen.
Dat kwam als een complete verrassing, waardoor de oorspronkelijke bedoeling van het geplande
gesprek geen zin meer had, zeker voor dit jaar. In plaats daarvan gaven de commissie-leden wat
algemene informatie over gebiedsplannen.
De huidige gebiedsplannen Centrum West en Oost kennen elk 6 prioriteiten c.q. speerpunten, die
elkaar deels overlappen: autoluwe binnenstad, aanpak overlast, Haarlemmerstraatbuurt, Oostelijke
eilanden, winkeldiversiteit, ouderenhuisvesting, ontwikkeling van het UvA kwartier, afvalproblemen.
Het eerste concept van de Gebiedsplannen wordt medio oktober gepresenteerd en vervolgens
medio november binnen de SDC + DB besproken. Het wordt dan medio december 2019 vastgesteld.
De vraag was hoe SDC, bewoners en Wijkcentrum gezamenlijk invloed kunnen uitoefenen, het is
daarvoor al te laat nu.
Verder komt de vraag op in hoeverre de buurtenquêtes nog een rol spelen in dit traject. De
enquêtes zelf zijn qua vraagstelling al tamelijk sturend van aard. Er zou eigenlijk een evaluatie door
kritische bewoners van eerdere enquêterondes moeten plaatsvinden: deugen de vragen en vooral:
deugen de keuzemogelijkheden. Mogelijk kan er rond de Voorjaarsnota 2020 meer invloed worden
uitgeoefend. Verder is er nog het instrument “Centrum Begroot”, maar de meningen binnen de
Wijkraad zijn verdeeld over de relevantie en het nut hiervan.
Informatie over gebiedsplannen krijgt vanuit de gemeente in Centrum West beter vorm dan in
Centrum Oost. Waarom is dat? Waarom is er zo’n eigenaardige opdeling van het centrum?
Blijkbaar verschilt de aanpak ook sterk per stadsdeel. In Stadsdeel Centrum is sprake van een relatief
kleine SDC met acht leden. In andere stadsdelen bestaat deze uit 12 of zelfs 16 leden. Het is
gekoppeld aan het aantal inwoners per stadsdeel.
Allen zijn het erover eens dat de drukte in de binnenstad (o.a. binnen het Wallengebied) hoog op de
agenda moet staan. Een recent opgerichte actiegroep ‘Stop de Gekte’ beijvert zich hiervoor. Ook het
hotelbeleid blijft een belangrijk aandachtspunt vormen. Maar in de gemeente lijkt dit nauwelijks nog
een serieus gesprekspunt te zijn. Er worden nog steeds nieuwe hotels geopend (officieel dan wel
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officieus). De politieke partijen zouden zich hierover ook wel wat nadrukkelijker mogen uitspreken.
Ook het verkeersbeleid (Amsterdam Autoluw) blijft belangrijk.
AFSPRAAK
We kunnen als Wijkraad samen met de SDC een bewonersbijeenkomst organiseren, gericht op de
Voorjaarsnota. De Wijkraad zal eerst intern de belangrijkste gesprekspunten inventariseren ter
bespreking met de SDC binnenkort. De SDC zal op korte termijn aan ons een datumvoorstel doen
voor de voorbereidende bespreking.
3. Verslag wijkraadsvergadering dd 2 september 2019. Zie website, onder Wijkraad.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met onze dank aan Loes en Lennard.
4. Ingekomen/uitgaande stukken
UIT
Er is een begroting voor 2020 opgesteld en ingediend; deadline was 1 oktober; deze betreft
vooral reguliere posten zoals huur, gas & licht, etc. Er is een aparte post voorzien voor het
verbouwen van het wijkcentrum. Verder is er ook nog een Participatiefonds en aparte
fondsen voor specifieke activiteiten.
IN
Er is een brief ontvangen uit Buurt 9 over de organisatie van het eerstvolgende ADE. Waar
worden de meest overlast gevende activiteiten verwacht en hoe kan de overlast het beste
worden bestreden? Bewoners worden opgeroepen overlastklachten te melden.
5. Mededelingen Dagelijks Bestuur (zie ook de Nieuwsbrieven)
- Door het Oranje Fonds is Euro 17.500 toegezegd op basis van de begroting voor de verbouwing.
Samen met een eerder gedane toezegging van Euro 5.500 is er nu dus Euro 23.000 beschikbaar.
Lopende zaken
- De recent gehouden hoorzitting over PRIDE was bepaald geen succes te noemen.
- De Actie Schone Lucht loopt nog niet zo goed en de inkomsten vallen tegen. Daar moet dus
nog concrete actie op worden ondernomen qua fondsenwerving. De actie is in de social
media ook nog onvoldoende zichtbaar. Paul B. zal zich hier mee gaan bezighouden.
- De campagne gericht op het behoud van de bomen aan de Rozengracht verdient ook onze
aandacht en steun. Een soortgelijk probleem van bomenkap heeft zich destijds ook in de Van
Baerlestraat voorgedaan, aldus Rudolf.
- Het recht op nachtrust blijft ook onverminderd onze aandacht vragen.
- Er is recentelijk een Raadsadres ingediend m.b.t. het evenementenbeleid. Dat was opgesteld
op initiatief van enkele bewoners. Het evenementenbeleid moet eigenlijk nog steeds
worden geëvalueerd met betrokkenheid van bewoners.
6. Aktielijst (onderaan verslag vorige vergadering) – voor zover niet op de agenda
De actielijst wordt vandaag wegens tijdgebrek niet besproken maar uitgesteld tot de volgende WR
vergadering.
7. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement
Met algemene stemmen wordt de voorgestelde wijziging m.b.t. het lidmaatschap van de Wijkraad
aangenomen, met de kanttekening dat Paul S. zijn zorgen uit over een mogelijke concentratie van
Wijkraadleden afkomstig uit een en dezelfde buurt. Hiermee komt de afspiegeling van de diverse
buurten mogelijk onder druk te staan. Toch overheerst de wens om iets flexibeler om te kunnen
gaan met de samenstelling van de Wijkraad. Er wordt gewezen op het bestaan van werkgroepen,
waarin experts zitting hebben. Deze hoeven niet per se uit het centrum afkomstig te zijn. Zo is
Rudolf al zo’n 30 jaar bij het Wijkcentrum betrokken en is voortrekker van de werkgroep die zich met
Buitenreclame bezighoudt. Andere werkgroepen houden zich bezig met schone lucht, keurtuinen,
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water, openbaar vervoer, etc. Een actueel overzicht van de actieve werkgroepen zal nog worden
opgesteld.
8. Werkplannen 2019-2020
Er zijn inmiddels 3 werkplannen opgesteld voor de hoofdthema’s Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte
en Verkeer. Op basis hiervan kunnen nu enkele concrete actieplannen worden gemaakt. Deze zullen
binnenkort worden geformuleerd. Ook moeten er enkele thema-avonden worden georganiseerd.
9. NAS: eerste instructie als bijlage: vragen?
De Wijkraadleden hebben allen wel behoefte aan een nadere NAS instructie; Loes zal hiervoor een
datum prikken.
10. Buurtenronde en Rondvraag
- Het onderwerp Recht op Nachtrust blijft onze serieuze aandacht houden
- In de Spuistraat is veel overlast t.g.v. de drukte ter plaatse; deze melden bij de gemeente
- Ondermijning is een belangrijk onderwerp dat met een beroep op de wet BIBOB moet
worden aangepakt; Gonny is vrij goed in deze materie thuis en zal haar kennis delen
- Ook nu nog worden er kraakacties gehouden, zoals in de Amstelbuurt
- Het aantal fietsparkeerplaatsen in sommige buurten staat onder druk
- Er is onlangs een zienswijze over fiets-parkeren op de Rozengracht ingediend
- Drugshandel bij Zuiderkerk en op de Nieuwmarkt bezorgt overlast; camera’s zijn gewenst
- De petitie van Stop de Gekte kan via de desbetreffende website nog ondertekend worden
- Gonny suggereert om over en weer elkaars buurten eens te bezoeken (heel leerzaam)
- De ramen in Paradiso kunnen nog van een actueel thema worden voorzien (suggesties?)
- Handhaving in het centrum schiet in velerlei opzicht tekort; ook onvoldoende handhavers
- Aankondigingen van werkzaamheden in de stad vinden regelmatig te laat plaats
- De weteringschans krijgt een upgrade; een tramhalte wordt daarbij verplaatst
- Op het Spui is er veel parkeeroverlast (van karren, koetsen, auto’s, vrachtwagens)
- De werkgroep buitenreclame houdt zich onverminderd bezig met MUPI’s, LED-schermen,
steigerdoekreclames en grote digitale reclameborden langs snelwegen; een gesprek met
Bureau Werelderfgoed staat reeds gepland
- De ‘Knowledge Mile’ aan de Weesperstraat heeft een totaal ander karakter gekregen en
bewoners spelen er nauwelijks nog een rol in
- Aan de Valkenburgerstraat is er onverminderd overlast van het drukke autoverkeer; het
perspectief op verbetering is allesbehalve helder
- De luchtkwaliteit aan de Prins Hendrikkade blijkt op bepaalde punten wel verbeterd te zijn
vanwege afsluiting van bepaalde delen ervan
11. Bevestigen volgende vergaderdata:
* 4 november 2019
* 2 december 2019
12. Voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur en allen drinken nog een drankje met wat snacks ter
afronding van de lopende besprekingen, die tijdens de vergadering niet konden worden afgerond.
Dat kwam vooral door het uitlopen van de bespreken met de SDC-delegatie, waarop we eigenlijk
onvoldoende waren voorbereid. Het doel van die bespreking was vooraf wat helderder, maar helaas
was dat door de ontwikkelingen ingehaald. Nu mondde het gesprek uit in een Poolse Landdag.
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ACTIELIJST
Aktiepuntenlijst Wijkraad d’Oude Stadt per 7 oktober 2019
#

Datum WR

Aktiepunt

Verantwoordelijke

Status

1.

01-07-19 Bijwonen bijeenkomst Schone Lucht George, Lennard

2.

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

Verslag in WR
dd …..
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

6.

01-07-19 Aanstellen van Penningmeester
Benoemen van een nieuw DB

Voorbereiding
Voorbereiding

7.

01-07-19 Rekruteren van een stagiair HvA/UvA Loes, Bernadette
over:hoe meer bekendheid, hoe
bereik je meer mensen voor acties
01-07-19 Introduceren van NAS systeem
DB
Inloggegevens versturen
Loes

Voorbereiding

01-07-19 Nieuwe WR leden zoeken

In uitvoering

5.

8.
9.

Gonny, Anita

WIJKRAAD

Wijkraad

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

In uitvoering

KLAAR

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

Uitgevoerd

14. 05-08-19 Goede Doelen Aanvraag herziening

In voorbereiding

Paul B, Gonny

In voorbereiding

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

Uitgesteld

16. 02-09-19 Aanschrijven andere Wijkcentra

Loes

In voorbereiding

17. 02-09-19 Bijwonen bijeenkomst Informatiecommissaris op 12 september
18. 02-09-19 Afspraak met Sharon Dijksma over
invoering 30 km zone
19. 07-10-19 Overleg inplannen met SDC leden

Loes PaulB PaulS
Paul B, Michel van
Wijk
Loes, SDC-delegatie

Verslag
gepubliceerd
Verslag
gepubliceerd
In voorbereiding

20. 07-10-19 Formuleren van concrete actieplannen
21. 07-10-19 Er wordt een instructie voor de NAS
ingepland
22. 07-10-19 Aanpassing in het HR wordt door
Loes doorgevoerd
23. 07-10-19 Actie Schone Lucht moet nog meer
prominente aandacht krijgen

Wijkraadsleden

In voorbereiding

Loes

In voorbereiding

Loes

KLAAR

Paul B.

In voorbereiding

4

