
(Concept)Wijkcentrum d’Oudestadt zoekt experts voor het ‘Wijkcentrum Klankbord’! 

 

Wijkcentrum d’Oudestadt in zijn nieuwe vorm is een facilitator van bewoners en bewonersinitiatieven in 

het centrum. Als bestuur zien wij een kans om kennis en experts uit de stad te koppelen met bewoners 

en bewonersinitiatieven die iets willen bereiken of inhoudelijk advies nodig hebben. 

 

Tijdens buurtenoverleggen komen al experts langs om iets over hun vakgebied te vertellen. Het bestuur 

van de wijkraad ziet het als kans om een ‘klankbord’ van experts’ op te zetten. Hiervoor zoeken wij 

personen die vanuit hun professie of interesse inhoudelijke kennis kunnen aanbieden op vraagstukken 

van bewoners.  Het dagelijks bestuur roept de wijkraadsleden dan ook op om in hun netwerk op zoek te 

gaan naar experts die het leuk vinden om hun kennis te delen op het gebied van: 

 

- Open data 

- Burgerparticipatie 

- Gebiedsontwikkeling 

- Inspraak/ juridische procedures/bestuursrecht 

- Werking van gemeente/ beïnvloeden van beleidsvorming 

- Water 

- Afval & recycling, circulaire economie 

- Mobiliteit - OV 

- Veiligheid & handhaving 

- …. 

 

Uiteindelijk willen we via het ‘wijkcentrum klankbord’ laagdrempelig kennis ter beschikking stellen waar 

iedereen gebruik van kan maken.  

 

Stuur dit bericht gerust door of geef zelf aan welk onderwerp jij meer van af weet. En geïnteresseerden 

kunnen zich via een mail aan reinierv@oudestadt.nl melden ovv hun naam en het onderwerp waarop zij 

expertise hebben. 

  

mailto:reinierv@oudestadt.nl


Roulerende verantwoordelijkheid notuleren wijkraadoverleg  

 

Om de wijkraadsoverleggen goed te faciliteren en helder te hebben wie notuleert willen we graag de 

volgende spelregels afspreken mbt notuleren: 

 

1. Op alfabetische volgorde wordt een notulist aangewezen en elke wijkraadsvergadering is een 

ander wijkraadslid verantwoordelijk voor notuleren. 

2. Mocht je niet kunnen of willen notuleren tijdens het overleg is het jouw verantwoordelijkheid 

om een vervanger te vinden. 

3. Indien degene die moet notuleren niet aanwezig is en een vervanger heeft geregeld, is de 

volgende wijkraadslid op de lijst aan de beurt 

NB 

Voorzitter is voor logische redenen uitgesloten van notuleer plicht. 

De lijst is als volgt: 
Buurt   Reeds genotuleerd 

7. Westelijke grachtengordel noord Rene  Ambags 24 feb 

6. Westelijke grachtengordel zuid Ada  Beens 25 apr 

2. Nieuwmarkt Loes  Buisman 1 feb, (24 feb),23 mei 

2. Nieuwmarkt Esther  Berkelouw  

7. Westelijke grachtengordel noord Henny  Brouwer  

3. Waterloopleinbuurt Uilenburg/Valkenburg/Rapenburg Paul  Busker  

7. Westelijke grachtengordel noord Jolande Coelho 25 apr 

1. Burgwallen Gerard de Jong  

1. Burgwallen Ans de Jong  

5. Leidse-/Wetering-/Kerkstraatbuurt Bart  Kruyver  

2. Nieuwmarkt Anita  Mizrahi  

6. Westelijke grachtengordel zuid Albertien Pareau Dumont  

1. Burgwallen Hans  Pérukel  

4. Amstelveldbuurt Paul  Spoek  

7. Westelijke grachtengordel noord  Hans  Steketee  

2. Nieuwmarkt Olivier  van de Sanden  

2. Nieuwmarkt Reinier  van der Vusse  

3. Waterloopleinbuurt   Uilenburg/Valkenburg/Rapenburg Cliff  van Dijk  

7. Westelijke grachtengordel noord Eveline  van Nierop  

6. Westelijke grachtengordel zuid Ulrike Weller  

 

 

De eerst volgende wijkraadsvergadering is Esther Berkelouw de aangewezen persoon om de notulen te 

verzorgen. 

 



Input gevraagd voor het Buurtenoverleg 12 september ‘Balans in de stad’ (wethouder 

Ollongren). 

 

Op 12 september organiseert het wijkcentrum een buurtenoverleg op het thema ‘Balans in de stad’. Op 

deze avond is wethouder Ollongren aanwezig om te luisteren naar ideeën en daarop reactie te geven 

vanuit haar kijk op het thema. 

 

Het concept programma voor alsnog spitst zich (voorlopig) toe op twee thema’s en toelichting hierop: 

1. Gezonde lokale bedrijvigheid vs. het ontstaan van een monocultuur gericht op toeristen 

Toelichting:  

- Economie zit in de portefeuille van Ollongren 

- Wijkcentrum ontvangt signalen dat bijv. huisartsen/fysiotherapeuten verdrongen worden 

door hoge huren 

- Veel klachten over wildgroei aan nutella- en ticketshops 

 

2. Amsterdam bezuinigt op handhaving vs. vraag naar meer en strengere handhaving. Alternatief: 

kostenneutraal uitbesteden of meer handhaving voor hetzelfde geld. 

 

Toelichting keuze voor het onderwerp: 

- Gemeenten kunnen nu direct zelf boetes gaan innen (zie recent 

nieuwsbericht:http://nos.nl/l/2113810 ) 

- Aantal jaar geleden is het parkeertoezicht ook uitbesteed. Dit heeft tot striktere handhaving 

op parkeergelden geresulteerd. 

- Vaak wordt er onvoldoende gehandhaafd op foutgeparkeerde touringcars, zwerfafval of 

zwerffietsen 

- Er zijn steeds meer slimme technieken om te meten en handhaven voor handen. 

 

Hierbij de vraag om: 

- Of je aanvullende onderwerpen hebt op het thema balans in de stad 

- Eventueel zelf knelpunten in deze balans ervaart 

- vooral ook oplossingen of maatregelen te komen (hoe doen ze het in andere steden?).  

- een interessante spreker of praktijkvoorbeeld wil voorstellen. 

NB: 

Gezien de overleggen met autoluw, valt voor nu verkeer als thema af. 

Graag ontvang ik jullie input voor per mail op: 

Reinierv@oudestadt.nl 
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