
Wijkraadvergadering 21 maart 2016 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

Afwezig met bericht: Harry Luttikholt, Visnja Komar, Katelijne Ribbink, Mainse Rijpkema en Martin 

Spee. 

Rody van Beusekom is als bestuurslid van de Noorderspeeltuin aanwezig. Ze is al zo’n 22-23 jaar 

vrijwilligster. Er gebeurt veel en lidmaatschap is niet nodig. 

Evelien Dans is het nieuwe lid van de wijkraad voor Kunst en Cultuur. 

2. Thema: Reiniging 

Dhr. Ditz (van de reiniging) heeft zich vanmiddag ziek afgemeld. 

3. Thema: activiteiten vluchtelingen 

Maarten de Haan is er namens het Leger des Heils in plaats van Koos Koelewijn. Ze zijn in Zuid Oost 

gestart. Nu zitten ze ook in de Groenhof op de Marnixstraat. Er is bijv. een Meet en greet, 

kinderopvang en taallessen.  Meet en greet is dat Amsterdammers vluchtelingen opnemen om te 

eten. Het Leger des Heils doet activiteiten om mensen zoveel mogelijk buiten de deur te komen. 

Mensen hebben niets te doen. In Amsterdam mogen vluchtelingen vrijwilligerswerk doen.                                                         

Per 1 april wordt het werk overgenomen door het COA. In april zullen de activiteiten van het Leger 

des Heils nog wel doorlopen omdat het COA dan nog niet de activiteiten kan doen.                                                                                      

Koos Koelewijn is de enige die betaald wordt, verder zijn het vrijwilligers. Eerst waren er veel mensen 

die wilden helpen maar dat wordt steeds minder. 

Jan Bosman:  Hoelang blijven de mensen op de Groenmarkt?                                                                                                                 

Maarten: Tot september want dan gaat er gebouwd worden. Maar nog niet iedereen heeft dan een 

status. Er wordt dan wat anders gezocht. De procedures duren steeds langer omdat er zoveel 

mensen gekomen zijn.                                                                                                                                                                         

Valentijn Nilsson: Ik wil graag dat er een Syrisch gezin in de woning naast mij komt zonder dat De Key 

de huurprijs omhoog gooit.                                                                                                                                                                              

Maarten: Ik leg dit bij Koos Koelewijn neer.                                                                                                                                                      

Mariska Schaefer: Als het naar het COA gaat stoppen de activiteiten dan?                                                                                           

Maarten: We gaan in ieder geval in april door en misschien nog wel langer. Ze willen dit op den duur 

wel overnemen.                                                                                                                                                                            

Li-Swan Tjen: HEt COA is minder betrokken en zakelijk.                                                                                                                          

De Gemeente heeft toestemming gegeven voor de overdracht maar blijft het wel volgen.                                               

Li-Swan Tjen: Hoe gaat het met de traumatische ervaringen?                                                                                                           

Maarten: Dat gaat heel goed, ze zijn er wel maar ze maken er het beste van.                                                                             

Tryntsje Bakkum: Zijn er ook LBHT’ers?                                                                                                                                                

Maarten: Daar is een aparte vleugel voor maar het wordt onderling steeds beter.                                                          

Wally Soesman: Zijn er nog veel kinderen?                                                                                                                                                       

Maarten: Ruim 100 tussen 5 en 16 jaar.  Zij gaan naar Dynamo-kinderopvang en de Vlinder voor de 

iets oudere kinderen.                                                                                                                                                                        

Jan Bosman: Heeft de Politie of de Brandweer al een uitnodiging gedaan om langs te komen?                                                        

Li-Swan Tjen: Wil je iets van ons, dat wij iets kunnen?                                                                                                                           



Rob Versluijs: Er is al een heel kort gesprek geweest op het wijkcentrum met Koos Koelewijn en er is 

iets vanuit de bestuurscommissie geroepen over het organiseren van een lunch.                                                                                                                                                         

Jan Bosman: Misschien kunnen jullie contact opnemen met het ROC in de Elandstraat.                                                                   

Evelien Dans: Kunst en Cultuur organiseert pleinconcerten. Het programma komt in de wijkkrant.                                                               

Bart Winnubst: 12 juni is er Open Tuinendag. Dan moeten we wel iets regelen met de toegangsprijs. 

4. Jaarverslag en jaarrekening wijkcentrum 

Kees Hermsen wikkelt de jaarrekening nog af ook al is hij afgetreden als penningmeester.  Er is een 

hoop gebeurd afgelopen jaar.         

• De nasleep van het Huis van de Buurt                                                                                                                                   

• Vertrek Carolien Satink  

• Einde redactie van de wijkkrant 

• Vertrek medewerker van de redactie 

Dit zijn financiële tegenvallers. We hebben het 2e halfjaar een stop op inhuren van externen gezet. 

Met kunst en vliegwerk is het € 5000,00 in de min geworden. Op de bureaukosten is een slag 

geslagen maar er zit nu geen gram vet meer op. Inkrimpen is niet meer mogelijk. 

Willy Alberts: Vorige week hadden we kascontrole. Vragen zijn heel goed beantwoord. Een 

compliment aan Kees en Martin is op zijn plaats. De kascommissie heeft het bestuur decharche 

verleend. 

De Jaarrekening is akkoord bevonden door de wijkraad. 

Het Jaarverslag ziet er goed uit. Alleen voor ouderen is het moeilijk te lezen (kleine letters).                        

Ook het Jaarverslag is akkoord bevonden door de wijkraad.        

5. Mededelingen van het bestuur 

Annemarie van de Vusse:                                                                                                                                                                          

-  De wijzigingen in de statuten zijn aan de vergaderstukken toegevoegd.                                                                                                                         

-  In de begroting is de activiteitenwinkel opgenomen. Het projectplan is uitgewerkt en ingediend bij 

het stadsdeel.                                                                                                                                                                                                

-  Roeland Rengelink wil weer een keer uitgenodigd worden voor een wijkraadsvergadering.                                                  

- Li-Swan Tjen: het vinden van een nieuwe  penningmeester is een zorg. We hebben 3 namen 

doorgekregen maar het is erg moeilijk.  

- Tryntsje Bakkum: Is er al iets bekend over de overname van activiteiten van Ijsterk door Dock.                                                                                    

Annemarie van de Vusse: De huisbaas van het Claverhuis wordt Dock. De huurprijs blijft voor ons 

gelijk want er is een contract. 

6. Nieuws en rondvraag 

Jan Bosman: In de statuten staat sociale huurwoningen. Maar die worden knijp gezet. Er is een 

woning bij ons in La Louvre vrijgekomen. Er zijn 11 gegadigden maar de  WOZ waarde is zo hoog 

geworden dat de huur zo hoog wordt dat de gewone man niet meer in aanmerking komt voor een 

sociale woning. 

Willy Alberts/Meri Barends: Er is vanuit de Begane Grond Groep een telefoon gesprek met 

wethouder Ivens van wonen geweest, maar die heeft ons terugverwezen naar Roeland Rengelink. Nu 



hebben we een gesprek met Roeland op 31 maart as. In de Nieuwmarkt is een woningcomplex, 

Pentagon, waar ze al 3 jaar bezig zijn voor een lift. In april zou die er komen maar nu heeft de 

welstandscommissie negatief geadviseerd. Wel wil Jeanine van Pinxteren zich er hard voor maken.                                          

Evelien Dans: Ik zoek de gegevens van sociale woningen in 1018.                                                                                                            

Tryntsje Bakkum: Jaenine van Pinxteren wil wel ouderenwoningen. Misschien moet er een meldpunt 

komen voor waar seniorenwoningen verdwijnen.                                                                                                                                      

Li-Swan Tjen: Door het Gebiedsteam Westelijke binnenstad is een uitnodiging verstuurd voor een 

buurtgesprek Haarlemmerbuurt. Dit is een inloopavond op 31 maart as. van 17.00 uur tot 20.00 uur 

in de Roode Bioscoop. 

Bart Winnubst: Meer Groen; de Groene Straatdag, in samenwerking met het Wijkcentrum en Kunst 

en Cultuur, is op zaterdag 7 mei van 12.00 uur tot 16.00 uur in de Noorderspeeltuin. Er komen veel 

verschillende stands. 12 juni is het Open Tuinendag in de Noord- en Zuid Jordaan in samenwerking 

met Kunst en Cultuur.  Met Kees Kramer is er een gesprek geweest met verschillende groenmensen. 

Er komt dus nog een groengroep. Samen gaan we MEER GROEN BREED heten.                                                                         

De papieren groenbrief komt nog 1 keer. Volgend jaar wordt deze digitaal. 

Mariska Schaefer: We hebben in de denktank zitten denken “hoe krijgen we nieuwe mensen”                                                          

- Misschien een thema avond om mensen te interesseren in hun buurt.                                                                                  

- Samenwerking met wijkcentrum d’Oude Stadt.                                                                                                                                 

-  Bij buurtvergaderingen flyers neerleggen.                                                                                                                                      

We willen graag een slogan voor de flyer, jullie kunnen als je iets weet dit naar Rob mailen/sturen. 

Evelien Dans: Kunst en Cultuur wil samenwerken met andere groepen. Flyers van andere groepen 

kunnen bijvoorbeeld uitgedeeld worden na een concert van ons. De werkgroep heeft een postbakje 

op het wijkcentrum in het Claverhuis. 

Han Vis: Iets organiseren op de Nationale Ouderendag in oktober geeft wat problemen. Er wordt 

gedacht aan 4 mensen in de Zuid Jordaan maar die krijgen we niet. Kees Kramer zou ons nog 

benaderen. Jan Bosman: Het is ook een financieel probleem. Je moet eerst € 500,00 storten en er 

dan een club van maken. De procedure is te groot en ingewikkeld. Dan moet er nog een sponsor 

gezocht worden voor het geld dat je dan nog tekort komt.  

Valentijn Nilsson: De fa. Dixie heeft een toilet in de Vinkenstraat gezet maar dat mag helemaal niet. 

Het is te smal. Ik heb bezwaar gemaakt. Wordt vervolgd. 

7. Verslag wijkraad 1 februari 2016 

Evelien Dans: Nu staat er in de notulen wie niet aanwezig is, ik wil liever dat er staat wie er wel zijn.                                          

Wally Soesman: Er wordt een presentielijst meegestuurd.                                                                                                                                        

Tryntsje Bakkum: Pag. 2, Het raadsadres over het ontbreken van ondergrondse afvalcontainers. Is dit 

al gedaan?                                                                                                                                        Annemarie 

van de Vusse: Wordt nog gedaan.                                                                                                                                                        

Han Vis: pag. 4 heeft Li-Swan de brief nog gemaakt.                                                                                                                           

Li-Swan Tjen: Dat was niet voor mij, maar hij is wel gemaakt.  

8. 

Tot slot bedankt Wally Soesman Kees Hermsen voor zijn jarenlange inzet als penningmeester. Er zijn 

cadeautjes en iedereen wordt uitgenodigd voor een afscheidsborrel in het Blaauwhooft. 

 



Notulist: Meri Barends                                                                                                                                                                             

                                   

 


