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Aan de leden van de wijkraad,  

de leden van de werkgroepen 

en vrijwilligers van het wijkcentrum 

d’Oude Stadt. 

   

    

 

 

Amsterdam, 12 april 2016 

 

   

Agenda Wijkraadsvergadering  25 april 2016 20:00 uur  

  

  

1.       Wie notuleert?  en vaststellen agenda. 

  

2.       Mededelingen van de voorzitter: 

Gesprek met Rengelink. Nieuw spreekuur gastouderschap. Meer ...  

3.       Verslag wijkraad 24 februari (bijlage) 

4.       Jaarverslag 2015, financieel, met aanbevelingen kascommissie, en inhoudelijk (volgen 

nog). 

Kandidaten nieuwe kascommissie (2016-2018). 

5.       Huuropzegging 

Vorig jaar is onze bedrijfsruimte verkocht. De nieuwe eigenaar heeft nu de huur opgezegd. 

Ter bespreking: onze opties en wat we nodig hebben (voorbeeld in bijlage).  

6.       Archief 

Het wijkcentrum heeft een enorm archief. Het wordt nu tijd om daar iets mee te doen: 

uitzoeken wat weg kan, en de rest (deels?) aanbieden aan het Stadsarchief (of een ander 

archief). 

Dit kun je niet overlaten aan het huidige bestuur, maar is een zaak van mensen met 

historisch inzicht en gedegen kennis van wat er allemaal in de loop van de jaren is gebeurd 

en gedaan.  

Voorstel: een werkgroep “archief” vormen die dit gaat doen. Wie heeft de kennis en wil 

hieraan meewerken, zowel binnen als buiten de wijkraad? 

7.       Uitvoering werkplan  

Wat kan, wat moet en door wie. Stand van zaken geluksonderzoek, open data, etc. 

8.       Faciliteren bij procedures: wat wel, wat niet? 

Bewoners die hulp nodig hebben bij inspreken, bij het schrijven van raadsadressen, 

zienswijzen en bezwaarschriften kunnen bij het Wijkcentrum terecht.  Echter de signalen 

van de hulpvragers kunnen ook leiden tot meer. 
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Hoever moet het wijkcentrum faciliteren?  

Bijvoorbeeld: 

-          Zienswijzen en bezwaarprocedures m.b.t. specifieke vergunningen, waarbij al of niet 

de eigen regels geschonden worden, 

-          Zienswijzen en bezwaarprocedures m.b.t. bredere zaken: bestemmingsplannen, 

wijzigingen in bv horecabeleid, terrassenbeleid, keurtuinen, monumenten enz.  

-          Voortdurende klachten van bewoners 

-          Ter info: In de statuten Artikel 3 staat: de stichting tracht dit doel te bereiken door:  

g. Het voeren van procedures bij de gemeente, de bestuursrechter en de burgerlijke 

rechter, hetzij als gemachtigde van bewoners, hetzij onder eigen naam.” 

Wat is de rol van de leden van de wijkraad? 

Wat is de rol van de werkgroepen van het wijkcentrum, de deskundigen? 

Wat is de rol van de leden van het dagelijks bestuur? 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het dagelijks bestuur, 

Loes Buisman, 

secretaris 

 

Bijlagen:  

Verslag 24 feb jl. 

Een eerste opsomming van wensen/eisen huisvesting 

 




