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Vergadering 111e wijkraad Jordaan & Gouden Reael 13-02-2017 Tussen de Bogen 16 

 

Voorzitter: Wally Soesman 

Notulist: Tryntsje Bakkum 

 

Afwezig met bericht: Schelto Doyer (Woonspreekuur), Coby Schoenmaker (Verkeersgroep Jordaan), 

Ellie Pronk (Vereniging tot Behoud van de Jordaan), Rody van Beusekom (Vereniging De 

Noorderspeeltuin), Roos Perenboom (Bestuur) 

 

1. Opening & Mededelingen 

Janny Akkerman, die namens de Huurdersvereniging Centrum in de Wijkraad zat, heeft afscheid 

genomen. De Huurdersvereniging zoekt een nieuwe kandidaat om ze in de wijkraad te 

vertegenwoordigen. 

Paul Gofferjé (Groene Reael) heeft bedankt als lid van de wijkraad. 

Evelien Dans heeft het lidmaatschap van de wijkraad namens de Werkgroep Kunst & Cultuur 

overgedragen aan Marcel Jonker. 

Leny van Vliet wordt op persoonlijke titel lid van de wijkraad en Eric Hopman namens 

bewonerscommissie La Louvre.  

Besluit: de wijkraad gaat hiermee akkoord. 

 

2. Mededelingen bestuur 

De transitie vordert gestaag. De nieuwe statuten liggen voor ter definitieve goedkeuring door de 

wijkraad (agendapunt). Ook het stadsdeel moet de nieuwe statuten nog goedkeuren. De aanstelling 

van een directeur laat nog op zich wachten vanwege de situatie met de teamleider. Het jaarplan 

2017 is in concept gereed en door het bestuur goedgekeurd.  Het jaarverslag 2016 ligt voor bij de 

wijkraad (agendapunt). De jaarrekening 2016 is binnenkort af. Het bestuur stelt aan de wijkraad voor 

om een kascommissie in te stellen en deze mandaat te geven om de jaarrekening namens de 

wijkraad goed te keuren.  

Besluit: de wijkraad gaat hiermee akkoord.  

De kascommissie zal bestaan uit Meri Barends, Wil Alberts en Leny van Vliet. 

 

3. Statutenwijziging 

De leden van de wijkraad is verzocht de achterban die zij vertegenwoordigen op de hoogte te stellen 

van de voorgenomen statutenwijziging en gelegenheid te geven tot commentaar. 

Twee derde van de wijkraadsleden heeft vervolgens namens hun achterban goedkeuring verleend 

aan de statutenwijziging. Dat is statutair voldoende om over te gaan tot definitieve goedkeuring 

tijdens deze wijkraadsvergadering. Er is ter vergadering voldoende quorum aanwezig (9 wijkraads-

leden).  

Besluit: de wijkraad gaat akkoord met de statutenwijziging met 8 stemmen voor en 1 stem tegen. 

 

4. Thema: Regiegroep Bewonersinitiatieven 

Onno Raadsen, vervangend lid van het team van het wijkcentrum (eerst vervanger van Kees Kramer 

en nu van Suzanne Hakkenberg) vertelt dat het team als onderdeel van het jaarplan 2017 aan de slag 

wil met het project ‘Ruimte voor maatschappelijk initiatief’. De regiegroep bewonersinitiatieven 

moet daar onderdeel van uitmaken. Daarnaast is er nog een werkgroep ‘signaleringen fysieke ruimte’ 

ingesteld waar bewoners en ondernemers bij worden betrokken, een werkgroep ‘uitleen’ en een 

werkgroep ‘beheer en gebruik activiteitenruimtes’. Wat het team betreft zou de regiegroep 

bewonersinitiatieven moeten bestaan uit 9 leden (bewoners/ondernemers) die een afspiegeling 

vormen van de wijk. Het team stelt voor dat 3 of 4 leden van de wijkraad daar zitting in nemen, de 

overige leden moeten nog worden geworven. Marjolein van Leeuwen, lid van het team van het 

wijkcentrum met ervaring met dergelijke regiegroepen in Nieuw West, wordt voorzitter. Petra 

Rondhuis, ambtenaar welzijn voor stadsdeel Centrum, is door het team gevraagd als adviseur van de 
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regiegroep. De regiegroep moet in plaats van het bestuur van het wijkcentrum de initiatieven en 

subsidieaanvragen van buurtgroepen beoordelen en besluiten waar subsidie heen gaat. Daartoe 

moeten die buurtgroepen een aanvraagformulier invullen dat daarvoor door het team is ontwikkeld. 

Op dit formulier staan ook de criteria op basis waarvan de subsidieaanvraag wordt getoetst. Er is 

8000 Euro op jaarbasis beschikbaar voor de regiegroep om te verdelen. Dit beslaat het volledige 

budget van het wijkcentrum voor buurtactiviteiten. Daarnaast zijn er nog aparte budgetten voor 

activiteiten van de werkgroep Kunst & Cultuur en voor groenactiviteiten.  

Leden van de regiegroep mogen geen stem uitbrengen bij beoordeling van eigen initiatieven.  

Het ruimte geven aan bewoners om budgetten ten behoeve van de buurt te verdelen is een trend en 

het stadsdeel is voorstander van dit project (getuige de bereidheid van de ambtenaar welzijn om als 

adviseur op te treden). 

De wijkraad is kritisch over de bemoeienis van het stadsdeel die ontstaat door een ambtenaar van 

het stadsdeel bij de regiegroep te betrekken en over het feit dat door het stadsdeel op deze manier 

middelen van het wijkcentrum worden ingezet voor experimenten met buurtbudgetten. 

De wijkraad raadt aan om de subsidie in twee tranches te verdelen om ook buurtinitiatieven die later 

in het jaar ontstaan een kans te geven. 

De wijkraad vraagt zich af wat voor status de regiegroep heeft in relatie tot bestuur en wijkraad en 

hoe deze verantwoording aflegt over de besluiten die worden genomen over verdeling van de 

buurtgroepen subsidie. Met name omdat deze subsidie uit publieke middelen komt. Bestuur en 

wijkraad zijn officiële organen met bevoegdheid tot dergelijke besluiten maar de regiegroep niet. 

Volgens Onno Raadsen heeft de regiegroep inderdaad geen hiërarchische status ten opzichte van het 

wijkcentrum en is deze alleen onderdeel van het project. De verantwoording zou transparant moeten 

zijn en moeten gebeuren aan de hand van de opgestelde criteria. Hierbij zou het advies van de 

stadsdeel ambtenaar nuttig zijn. 

Besluit: De wijkraad stelt voor de regiegroep een commissie te maken van de wijkraad. Dit is een 

principebesluit dat nog verder moet worden uitgewerkt, ook v.w.b. de leden van de regiegroep. 

 

5. Jaarverslag 2016 wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 

Toelichting Annemarie van der Vusse: het jaarverslag moet een goed idee geven van wat er in de wijk 

speelt en van de rol die het wijkcentrum daarbij heeft gespeeld. Het team heeft grotendeels de 

teksten en informatie aangedragen, Annemarie doet de redactie en de lay-out. De commentaren van 

bestuur en wijkraad moeten nog worden verwerkt. Ook moeten er nog wat meer foto’s in (o.a. van 

team en wijkraad). 

Jan Bosman (BOOJZ) had graag gezien dat er iets in het jaarverslag staat over de BOOJZ en de SOOJ. 

Actie: Jan Bosman en Han Vis (SOOJ) leveren hiervoor teksten aan bij Rob Versluijs. 

Wil Alberts (Vinkenstraat comité) vraagt zich af of de Huizen van de Buurt (blz. 9) nog bestaan. 

Antwoord: wel als fysieke locatie. 

Meri  Barends (Vinkenstraat comité)is kritisch over de het rapport dat voortkwam uit de 

straatanalyse voor het project Vinkenstraat (blz. 9). De aanvullingen uit de buurt zijn daarin volgens 

haar niet in verwerkt.  

Actie: Rob zoekt voor Wil en Meri uit welke versie dit betreft. 

Actie: Annemarie van de Vusse voegt een opmerking aan het jaarverslag toe dat met de resultaten 

van de straatanalyse weinig is gebeurd. 

 

6. Verslag wijkraadsvergadering 12 december 2016 

Het verslag van de wijkraadsvergadering was na overleg met de voorzitter eerder aan alle 

wijkraadsleden opgestuurd door de notulist omdat er besluiten in stonden die van belang waren om 

te communiceren. 

Punt 110-02 (blz. 1): Helaas is Dick Glastra van Loon niet in de gelegenheid zijn advieswerk t.b.v. de 

transitie voort te zetten. 

Punt 110-05-03 (blz. 4): Wil Alberts is vertegenwoordiger van het Vinkenstraat comité, niet van de 

buurtgroep Haarlemmerplein. 
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Het actiepunt van Wil Alberts op pagina 5 is uitgevoerd door het wijkcentrum. 

Punt 110-05-04 (blz. 5): Tryntsje Bakkum (Floatlands groep, tevens lid van de werkgroep Meer Groen 

in de Jordaan) heeft vanwege diens ziekte geen contact kunnen opnemen met de teamleider over de 

subsidie voor de werkgroep Meer Groen in de Jordaan maar dit is inmiddels toegekend uit het 

budget groenactiviteiten.  

Het verslag wordt met bovenstaande opmerkingen vastgesteld, met dank aan de notulist. 

 

7. Rondvraag/Nieuws uit de wijken 

Jan Bosman (BOOJZ)  heeft een kaart mee voor de Burgermeester, die door de wijkraad wordt 

ondertekend. 

Actie: Rob Versluijs stuurt de kaart namens de wijkraad aan de Burgermeester. 

 

Jan Bosman wil weten wie nu in het bestuur zitten. Wally Soesman is a.i. voorzitter. Pieter van der 

Laan is penningmeester, Roos Perenboom heeft de portefeuille Personeel. Annemarie van der Vusse 

is adviseur van het bestuur maar geen lid meer. Verder is er een kandidaat die zich oriënteert om lid 

te worden van het bestuur: Kees de Bouter. 

 

Jan Bosman wil weten wat de stand van zaken is m.b.t.  de bebouwing op de Groenmarkt. Hij wil 

graag dat het wijkcentrum dat uitzoekt. 

Actie: Meri Barends (lid van de Begane Grond Groep - voor ouderenhuisvesting) belt hierover met 

het stadsdeel. 

 

Jan Bosman doet verslag van de activiteiten in 2016 van de BOOJZ. Hij vraagt of de BOOJZ in 

aanmerking kan komen voor buurtgroepen subsidie. 

 

Eric Hopman wil namens de bewonerscommissie La Louvre lid worden van de wijkraad.  

Besluit: de wijkraad gaat akkoord. 

 

Bart Winnubst (werkgroep Meer Groen in de Jordaan) somt de data van activiteiten van de 

werkgroep in 2017 op: 22 april van 12 tot 16 uur Groene Straatdag in de Noorderspeeltuin, 11 juni 

Open Tuinendag Jordaan, 15 oktober Groenmiddag Herfst in het Claverhuis. 

 

Leny van Vliet vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. het leegstaande Demmenie gebouw in de 

Marnixstraat. 

Actie: Rob Versluijs vraagt dit na. 

 

Leny van Vliet vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de wijkkrant. Dat wordt nu gedaan door een 

vrijwillige redactie. Er zijn 2 hoofdredacteuren aangetrokken, die krijgen daarvoor een vergoeding. 

Eind maart komt de eerste editie uit. Daarna zal de redactie een lijst met kopij- en verschijningsdata 

opstellen. Er wordt voor de wijkkrant samenwerking gezocht met Centram en Dock. 

 

Wil Alberts (Vinkenstraat comité) meldt dat de chemokar per 1 januari is opgeheven (dit punt was 

tevens ingebracht door Ellie Pronk – Vereniging tot Behoud van de Jordaan). Mensen moeten nu zelf 

met hun chemisch afval naar het afvalpunt aan de Seineweg. Wil heeft hierover gebeld met het 

stadsdeel en krijgt binnen 6 weken een reactie. 

Besluit: namens de wijkraad wordt hierover een brief aan de bestuurscommissie gestuurd. 

Actie: Wally Soesman verzorgt deze brief. 

Actie: Wil Alberts stuurt de bevestiging door het stadsdeel van ontvangst van haar melding aan Rob 

Versluijs.  

 

Meri  Barends (Vinkenstraat comité): in de Haarlemmerstraat zijn bakken geplaatst door de 

gemeente die worden onderhouden door de daklozen van de Volksbond en Blaka Watra. 
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Wil Alberts: de zelfbeheergroep die de Vinkentuin onderhoudt wil een boekje uitgeven over de 

historie van deze tuin.  

Wil Alberts vraagt of de werkgroep Kunst & Cultuur interesse heeft om in de Vinkentuin een hofjes- 

en pleinconcert te organiseren. 

Actie: werkgroep Kunst & Cultuur neemt hierover contact op met Wil en Meri. 

 

Wil Alberts verwacht dat er nog steeds horeca komt in de Haarlemmerpoort. 

 

Volgende vergadering: 8 mei (Claverhuis) 

 

Actie- en besluitenlijst: 

Besluit: Leny van Vliet wordt op persoonlijke titel en Eric Hopman namens bewonerscommissie La 

Louvre lid van de wijkraad. 

Besluit: de kascommissie bestaande uit Meri Barends, Wil Alberts en Leny van Vliet krijgt van de 

wijkraad mandaat om de jaarrekening 2016 goed te keuren. 

Besluit: de wijkraad gaat akkoord met de wijziging van de statuten van het wijkcentrum Jordaan en 

Gouden Reael. 

Besluit: de Regiegroep Bewonersinitiatieven wordt een commissie van de wijkraad. 

Actie: Jan Bosman en Han Vis leveren teksten aan voor het jaarverslag 2016 over de BOOJZ en de 

SOOJ. 

Actie: Wil Alberts en Meri Barends bespreken het rapport over de straatanalyse Vinkenstraat met 

Rob Versluijs. 

Actie: Annemarie van der Vusse neemt in het jaarverslag 2016 op dat met de resultaten van de 

straatanalyse Vinkenstraat weinig is gedaan. 

Actie: Rob Versluijs stuurt de kaart aan de Burgermeester namens de wijkraad op. 

Actie: Meri Barends neemt contact op met het stadsdeel over de stand van zaken bebouwing 

Groenmarkt. 

Actie: Rob Versluijs vraagt na hoe het staat met het Demmenie gebouw in de Marnixstraat 

Besluit: namens de wijkraad wordt een brief aan de bestuurscommissie gestuurd over de opheffing 

van de chemokar. 

Actie: Wally Soesman verzorgt de brief aan de bestuurscommissie over de chemokar. 

Actie: Wil Alberts stuurt de bevestiging van ontvangst van haar melding over de chemokar aan Rob 

Versluijs. 

Actie: de werkgroep Kunst & Cultuur neemt contact op met Meri Barends en/of Wil Alberts over een 

hofjesconcert in de Vinkentuin. 


