
Verslag wijkraadsvergadering 1 februari 2016 

Afwezig met bericht:  Schelto Doyer, Mainse Rijpkema, Mariska Schaefer, Rob Versluijs 

• Opening en mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter staat stil bij het overlijden van Hein Heuff en leest een artikel over Hein Heuff voor dat 

in de a.s. wijkkrant zal worden geplaatst. 

In de bijlagen zit een concept beantwoording door de gemeente van de brief van bewoners over de 

geluidshinder van het Jordaanfestival. De voorzitter vindt het een erg formele beantwoording die 

weinig op het probleem ingaat, anders dan dat bij het aanvragen van een nieuwe vergunning door de 

gemeente met de organisatoren van het festival gesproken zal worden. Niet duidelijk is of deze 

beantwoording al verstuurd is. 

Jan Bosman laat weten dat Corrie Stada herstellende is van een TIA. 

• Thema Reiniging. 

Jan Arendse, senior medewerker monitoring openbare ruimte (t.w. schoonheidsgraad)  geeft een 

presentatie over aanpak en bevindingen van de monitoring in de Westelijke Binnenstad. Aanwezig is 

tevens Mohammed Moussa van de reiniging.  

Dhr. Arendse geeft aan waar de metingen t.b.v. de monitoring uit bestaan (aantal stukken zwerfvuil 

groter dan 1 cm – incl. peuken en hondenpoep - in perceel van 900 m2, aantal afvalbakken dat meer 

dan 75% vol is, aantal achtergebleven vuilniszakken, dozen en minicontainers). Er wordt geteld na 

het ophalen van de vuilnis. Dhr. Arendse toont een overzicht van de tellingen van het vierde kwartaal 

2015. De tellingen zijn bedoeld om een objectief en vergelijkbaar beeld te krijgen. Elk gebied wordt 

1x per kwartaal bezocht en afgezet tegen een streefcijfer (7). Gebieden krijgen ten opzichte van dit 

streefcijfer op een aantal punten het predicaat groen (goed), oranje, (minder goed) en rood (slecht). 

De monitoring wordt gebruikt door de reiniging, de handhaving en de politiek om te kijken of de 

openbare ruimte er schoon genoeg bij ligt of dat er wat moet gebeuren. Er wordt bij de reiniging 

gestuurd op de rode gebieden. De norm moet worden gehaald. 

 D.m.v. foto’s laat Dhr. Arendse zien hoe een straat er bij een bepaald cijfer uitziet en hoezeer dat 

een momentopname is. Hij toont ook de schoonheidsgraden in de binnenstad op een kaart. In de 

Westelijke Binnenstad kan je volgens Dhr. Arendse concluderen dat er een samenhang is tussen 

schoonheidsgraad en het reinigingsregime (1 of 2 keer per week vuil ophalen, ’s ochtends vanaf 6.00 

uur of ’s avonds vanaf 17.00 uur vuil ophalen, hetgeen kan leiden tot het op verkeerde tijdstippen 

aanbieden van vuilnis). De toename van het toerisme noemt hij een zegen voor de economie van 

Amsterdam maar het brengt wel extra kosten met zich mee om de openbare ruimte schoon te 

houden. Dhr. Arendse geeft aan dat reiniging en handhaving organisatorisch gescheiden zijn en dat 

Dhr. Moussa en hij op klachten en vragen over handhaving geen antwoord kunnen geven. De 

afdeling handhaving zou wel moeten reageren als er over een bepaalde plek veel klachten van 

bewoners binnenkomen, dus het heeft zin het klachtennummer te bellen. Dhr. Arendse geeft aan dat 

bedrijven door de handhaving periodiek worden gecontroleerd op het hebben van een 

afvalcontainer en een contract om deze te laten legen. Toch kan het voorkomen dat horecabedrijven 

de afvalbakken misbruiken voor het wegbrengen van hun glas. 

Jan Bosman heeft vragen over het ontbreken van ondergrondse afval containers bij het nieuwe 

Bernardus – Dhr. Arendse raadt aan een raadsadres te schrijven. Actie:? 



Tevens is er een vraag over de frequentie van het legen van ondergrondse afvalcontainers. Daar 

heeft Dhr. Arendse geen informatie over (dat zit nog niet in het monitoringsysteem), hij raadt aan in 

beeld te brengen wanneer de afvalcontainers vol zijn en dit bij het stadsdeel na te vragen – het legen 

gebeurt door externe bedrijven in opdracht van de gemeente.  

Dhr. Moussa geeft desgevraagd aan dat het de bedoeling is dat pas na het ophalen van de vuilnis 

wordt geveegd maar als de vuilniswagen vertraagd is kan het zijn dat dit niet in die volgorde lukt. Hij 

heeft geen verklaring voor het feit dat in sommige straten vuilniszakken lang blijven staan, anders 

dan dat ze op een verkeerd tijdstip zijn aangeboden. 

Dhr. Arendse geeft aan dat er nog geen afvalbakken door bewoners zijn geadopteerd maar dat er wel 

projecten zijn waar bewoners van afgesloten stegen deze zelf schoonhouden. 

De wijkraad bedankt de heren maar constateert dat het ook nodig is iemand van de handhaving uit 

te nodigen via de gebiedsbeheerder in de Westelijke Binnenstad, Ron Onsia. De voorzitter van de 

wijkraad gaat een hernieuwde poging doen om via Dhr. Onsia de afdeling handhaving voor de 

wijkraadsvergadering uit te nodigen. Actie: Wally Soesman. 

• Mededelingen van het bestuur 

Annemarie van de Vusse, voorzitter van het bestuur, doet de volgende mededelingen.  

• Het stadsdeel heeft een subsidiebeschikking afgegeven naar aanleiding van de offerte van 

het wijkcentrum voor werkzaamheden in 2016 conform het bedrag dat in de offerte is 

genoemd. 

• De beoogde nieuwe penningmeester heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. 

Het bestuur is nu naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester en informeert intussen 

ook bij bedrijven en de vrijwilligerscentrale naar mogelijke kandidaten. Het bestuur roept de 

wijkraadsleden op ook in hun netwerk te zoeken naar geschikte kandidaten. Een 

vacaturetekst is opgesteld en zal aan de wijkraad worden nagezonden. Actie: bestuur, Rob 

Versluijs.  

• De gewijzigde statuten waren te laat bij het bestuur binnengekomen om nog met de stukken 

van de wijkraad mee te sturen. Deze zullen aan de wijkraad worden nagezonden. Actie: 

bestuur, Rob Versluijs. 

• De hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie over de bijdrage van het stadsdeel in de 

kosten van het einde van het Huis van de Buurt heeft plaatsgevonden. Er is nog geen 

uitspraak maar de commissie leek mee te gaan in de argumentatie dat het stadsdeel niet 

enerzijds reserves t.b.v. kosten van het einde van het Huis van de Buurt kan terugvorderen 

en anderzijds een bijdrage in deze kosten door het stadsdeel kan weigeren. 

• IJsterk trekt zich terug op het terrein van de kinderopvang. De welzijnsactiviteiten van IJsterk 

in Amsterdam Centrum worden overgenomen door stichting DOCK uit Rotterdam. Deze 

wordt nu partner in het sociale wijkteam. De medewerkers van IJsterk worden overgenomen 

door stichting DOCK, alleen voor de medewerkers van het centraal bureau van IJsterk zijn er 

mogelijk werkgelegenheidsconsequenties. Het is niet duidelijk wie het beheer van de Huizen 

van de Buurt op zich neemt, mogelijk stichting Dynamo, werkzaam in Amsterdam Oost. 



• Leny van Vliet wil namens wijkcentrum en wijkraad zitting nemen in de 

begeleidingscommissie Wijksteunpunt Wonen. Besluit: de wijkraad gaat hiermee akkoord.  

• Het bestuur heeft inmiddels een brief ontvangen over het samengaan in 2017 van de 

Wijksteunpunten Wonen met het Amsterdams Steunpunt Wonen. 

 

• Nieuws uit de wijken/rondvraag 

•  Roeland Rengelink sprak tegenover Jan Bosman tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn 

ontsteltenis uit over het overlijden van Piet Alberts en Jan Marselis. Hij had daarover in de 

wijkkrant gelezen maar had het graag eerder gehoord. Hij wil contact opnemen met de 

weduwen om zijn waardering voor de goede diensten van Piet en Jan uit te spreken. 

• Jan Bosman geeft een overzicht van de activiteiten en het bereik van Buurtgroep Ouderen 

Ontmoeting Jordaan Zuid. De buurtgroep heeft dit jaar 5000,- euro budget ter beschikking 

voor zijn activiteiten. 

• Het tijdelijke gebouw op de Groenmarkt wordt na september gesloopt. De beheerder van de 

vluchtelingenopvang die er nu in zit komt in de volgende wijkraad langs. Harry Luttikholt zit 

in de begeleidingscommissie van de vluchtelingenopvang. De conclusie tot nu toe is dat er 

weinig problemen zijn tussen de vluchtelingenopvang en de buurt. Er zijn ca. 370 bewoners, 

merendeels gezinnen met kinderen en een 12-tal LHBT. De gemeente heeft aan het 

wijkcentrum gevraagd om na te denken over activiteiten die helpen tegen de verveling bij de 

vluchtelingen. Er is enorme behoefte aan contact met Amsterdammers. Er wordt voorgesteld 

dat het Altra college, waar samen met IJsterk 1 keer per week een ‘proefkonijn’ maaltijd 

wordt georganiseerd, wordt ingeschakeld. 

• Meri Barends heeft van Hans Moerkerk gehoord dat de verkoop van het Jan Ligtharthuis is 

doorgegaan. Er mocht echter niet op het binnenterrein worden bijgebouwd. Het gebouw van 

de Kleinkunstacademie wil de gemeente behouden als schoolgebouw. Het zal volgens de 

gemeente te duur zijn om dat te bestemmen als sociale huisvesting voor ouderen. 

Meri moet nog contact opnemen met wethouder Ivens en wil het met hem over betaalbare 

ouderenhuisvesting in Amsterdam Centrum in het algemeen hebben. 

• Li-Swan Tjen heeft van Elly van Reyn van stadsdorp Jordaan Noord gehoord dat zij aan het 

bestuur van de SOOJ hadden gevraagd of zij daar mochten bijeenkomen maar dat zij geen 

enkele reactie hebben ontvangen. Ze willen dit aan de orde stellen bij Roeland Rengelink. 

Actie: Han Vis zal het bij het bestuur van de SOOJ navragen. Hij geeft aan dat het voor de 

SOOJ lastig is vrijwilligers te vinden voor het beheer van de SOOJ ruimte tijdens 

avondbijeenkomsten. 

• Roel Beugeling vraagt m.b.t. de Haarlemmerpoort bij wie huurders moeten aankloppen 

inzake het horecabeleid van de gemeente. Dat is in ieder geval niet bij het Wijksteunpunt 

Wonen want het betreft geen zaak tussen huurder en verhuurder. Er is door de gemeente 

vergunning verleend voor horeca categorie 3 en 4 in de Haarlemmerpoort. Deze is door de 

raad aangenomen omdat eerder de horecastop in de buurt was opgeheven. De vergunning 

ligt nu ter visie. De VVAB zal een zienswijze tegen deze vergunningverlening indienen. 



 

• Verslag wijkraadsvergadering 14 december 

 

Naar aanleiding van de actielijst. 

 

• De mail aan de wethouder over het thema reiniging is verstuurd. Er zal een hernieuwde 

poging worden gedaan de afdeling handhaving en/of Ron Onsia zelf uit te nodigen (zie 

actiepunt agendapunt 2) 

• De denktank wijkraad is druk bezig met inventariseren en mensen benaderen voor het 

lidmaatschap van de wijkraad. Jan Bosman raadt aan een flyer met een oproep om lid te 

worden van de wijkraad neer te leggen bij artsen en fysiotherapeuten. 

• Over het thema AirBNB is druk overleg, o.a. met wijkcentrum d’Oude Stadt. 

• Bij het overleg over het thema Nationale Ouderendag heeft Han Vis te horen gekregen dat 

Suzanne Hakkenberg zich terugtrekt als begeleider. Haar opvolger wordt binnenkort bekend 

gemaakt. 

• De definitieve  statuten worden nagestuurd (zie actiepunt agendapunt 3). 

• Met wethouder Ivens wordt contact opgenomen over ouderenhuisvesting (zie actiepunt 

agendapunt 4). 

 

Besluit: het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste. 

 

• Sluiting 

Volgende vergadering: 21 maart 2016 in Reel (Tussen de Bogen). 

Actielijst 

Wat Wie Wanneer 

Afdeling handhaving uitnodigen via 
gebiedsbeheerder Ron Onsia  

Wally Soesman/Rob 
Versluijs 

z.s.m. 

Stand van zaken thema AirBNB Katelijne Ribbink 21 maart 2016 

Stand van zaken denktank Wijkraad Harry Luttikholt 21 maart 2016 

Stand van zaken Actiecomité nationale 
ouderen dag 

Han Vis 21 maart 2016 

Raadsadres gebrek aan ondergrondse 
vuilcontainers bij nieuwe Bernardus 

? ? 

Nazenden statuten wijkraad Bestuur/Rob Versluijs z.s.m. 

Nazenden vacaturetekst penningmeester Bestuur/Rob Versluijs z.s.m. 



Zoeken nieuwe bestuursleden, m.n. 
penningmeester  

allen z.s.m. 

Navraag bij bestuur SOOJ m.b.t. verzoek 
stadsdorp Jordaan Noord 

Han Vis z.s.m. 

Contact met wethouder Ivens m.b.t. 
ouderenhuisvesting in Amsterdam Centrum 

Meri Barends z.s.m. 

 

Notuliste: Tryntsje Bakkum 


