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Agenda Wijkraadsvergadering 

4 november 2019, aanvang 20:00 uur 
 
Stukken in map 2019-11-04 WR, of als hyperlink.  
 
 

NB. om bestanden met “myqnapcloud” link te openen: klik op de pagina die je krijgt NIET op de 

bestandsnaam maar op het PIJLTJE ONDER ACTIE (downloaden) 

1. Opening en vaststelling agenda  

TOEGEVOEGD: Benoeming wijkraadslid Esther Heijster, buurt 6. 

2. Conceptverslag wijkraadsvergadering 7 oktober 2019.  

https://deoudestadt.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0MH7BZx  

3. Ingekomen/uitgegaan (ter kennisname) 

UIT  

- Brief van Jacob Stroet betr. evaluatie evenementenbeleid, mede namens d’Oude Stadt.  

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8107574/1/09012f9782ba4c27 

- Gronden bezwaar 29 mupi’s 

https://deoudestadt.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0wTdrLW  

- Ingebrekestelling betr bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek Hudsons Bay. 

- Handhavingsverzoek winterterrassen nieuwmarkt (herhaald) 

https://deoudestadt.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0w8KzsI  

- Nieuwsbrief 31 okt/1 nov 

IN 

- Besluit op bezwaar K’dag, K’nacht en 5 mei op Westermarkt. Eerste twee afgewezen, laatste 

bezwaar gegrond. Betreffen eigenlijk hetzelfde: lokatieprofiel dat niet deugt. Nog geen beschikking 

ontvangen betr. ingebrekestelling. 

https://deoudestadt.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0mYNAFW  

4. Mededelingen dagelijks bestuur 

- verbouwingscie 

- pride 2018 Uitspraak raad van state weer verdaagd, uitspraak bezwaren (WOS en VVAB) pride 2019 

wacht daarop - ingebrekestelling? 

- nog steeds geen beschikking ingebrekestelling raamreclames AH – boze brief? 

- willen we wijkraadsvergaderingen en andere bijeenkomsten op de participatiekalender?  

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/stadsdeel-

centrum/participatiekalender-stadsdeel-centrum/  

5. Aktielijst (onderaan verslag 7 okt) – PM lijst onderaan agenda voorzover niet op de agenda. 

https://deoudestadt.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0MH7BZx
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8107574/1/09012f9782ba4c27
https://deoudestadt.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0wTdrLW
https://deoudestadt.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0w8KzsI
https://deoudestadt.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0mYNAFW
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/stadsdeel-centrum/participatiekalender-stadsdeel-centrum/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/stadsdeel-centrum/participatiekalender-stadsdeel-centrum/
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6. Werkplan 2019 e.v.  

Voortgang hoofdthema’s ; invulling web-pagina Werkgroepen: 

https://www.oudestadt.nl/werkgroepen/ NB wil je die printen? Gebruik het groene icoontje onder 

titel pagina, minder rommelig. 

Zijn er plannen voor thema-avonden? Keurtuinen wsch februari. 

7. Pilot Project over schone lucht. (George en Lennard) 

8. Suggesties m.b.t. een lopende bezwaarprocedure tegen een horecazaak in de Warmoesstraat. 

(George en Lennard) 

9. Verkiezing DB. Termijn loopt af in februari, dus haast geboden. Voorstellen? 

10. Buurtenronde en rondvraag  

11. Bevestigen volgende vergaderdata en sluiting. 

2 december 

3 februari 

 

 

PM lijst (onderwerpen niet voor nu maar voor volgende vergaderingen tenzij er iets acuuts is):  

a. Activiteiten wijkraadsleden; verdeling werkzaamheden t.b.v. de organisatie en wie houdt 

zich bezig met welke onderwerpen;  

Lijsten A,B,C zoals 4 maart afgesproken en bespreken. Op 27 juni nog geen bijgewerkte 

lijsten ontvangen. Hoe verder? 

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 B. 

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

Er zou ook een lijst zijn van interessegebieden/deskundigheid wijkraadsleden. 

b. AGV (privacy reglement), details vaststellen 

c. Evaluatie werkplan 2016-2018 (DB).  
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