Vergadering 124e Wijkraad Jordaan & Gouden Reael
25-02-2019
Buurtcentrum Het Claverhuis, Elandsgracht 70
Voorzitter: Wally Soesman
Notulist: Tryntsje Bakkum
Afwezig met bericht: Jan Bosman, Willy Alberts, Meri Barends, Leny van Vliet
1. Opening & Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
Punt 4 op de agenda – Buurtsubsidies wordt als eerste behandeld omdat 2 buurtgroepen die subsidie
bij het wijkcentrum hebben aangevraagd voor hun activiteiten in 2019 bij de wijkraadsvergadering
zijn aangeschoven en aan wijkraad en bestuur een toelichting komen geven.
2. Buurtsubsidies
Het Verhalenfestival Jordaan vraagt 1500,- euro aan voor de organisatie van voostellingen op locatie
in het kader van het verhalenfestival Jordaan en een buurtdiner in de Nieuwe Leliestraat. Op verzoek
van de penningmeester van het wijkcentrum zijn deze 2 activiteiten in één subsidieaanvraag
geïntegreerd. Het verhalenfestival Jordaan is 5 jaar geleden ontstaan. De kerngroep bestaat uit 7
vrijwilligers. Het verhalenfestival Jordaan vindt plaats op 14 en 15 juni. Dit jaar is aan 5
theatermakers gevraagd om op basis van in en over de Jordaan opgehaalde verhalen over het thema
‘het geheim van de Jordaan’ op locatie voostellingen te maken met buurtgenoten. De locaties (veelal
in huizen van buurtbewoners en zaken van buurtondernemers) bevinden zich rond de Nieuwe
Leliestraat en de Noordermarkt. Tevens wordt een boekje met de verhalen uitgegeven en (voor ca. 4
euro) te koop aangeboden. De kaartjes voor het Verhalenfestival Jordaan kosten ca. 10 euro en
worden op locatie verkocht. De publiciteit beperkt zich tot lokale kranten en lokaal verspreide
affiches. Er wordt gerekend op ca. 360 bezoekers aan het verhalenfestival en ca. 150 deelnemers aan
het buurtdiner. Afgezien van de theatermakers wordt zo veel mogelijk met vrijwilligers gewerkt. De
begroting komt neer op 19.000 euro. Er is tevens subsidie aangevraagd bij het stadsdeel, bij
buurtondernemers en bij de Stichting Kunst en Cultuur. De wijkraad wijst op het RCOAK als mogelijke
bron van subsidie voor buurtactiviteiten.
Het bestuur overweegt een subsidie van 1000,- euro toe te kennen (op grond van het door het
bestuur vastgestelde maximale bedrag voor een buurtsubsidie van het wijkcentrum).
De Open Ateliers Westelijke Eilanden vragen 900,- euro subsidie aan bij het wijkcentrum voor het
kopen van ruimte in de a.s. wijkkrant voor publiciteit. De Open Ateliers Westelijke Eilanden vinden
eens in de twee jaar plaats tijdens de Pinksterdagen, dit jaar op 8, 9 en 10 juni. Er is dit jaar een
nieuw, 3-koppig bestuur van de Open Ateliers aangetreden. Er worden ruim 60 deelnemende
kunstenaars verwacht en ca. 3000 bezoekers. De route is vrij toegankelijk.
De a.s. wijkkrant komt op 29 april uit, de kopijdatum is eind maart.
Het bestuur overweegt de gevraagde subsidie van 900,- euro toe te kennen.
Actie: het bestuur bericht het Verhalenfestival Jordaan en de Open Ateliers Westelijke Binnenstad
over hun besluit ten aanzien van de aangevraagde buurtsubsidie.
3. Mededelingen van het bestuur
Het bestuur heeft de voor 2019 bij het stadsdeel aangevraagde subsidie, voor de wijkkrant, de
website, buurtsubsidies en de wijkraad, toegekend gekregen.
Het bestuur wil aanvragers van buurtsubsidie voortaan in de wijkraad uitnodigen voor een
toelichting. Dit geldt niet voor aanvragen van buurtsubsidie onder de 100 euro.
Actie: het bestuur zal op de website en in de a.s. wijkkrant melding maken dat buurtsubsidies kunnen
worden aangevraagd.
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4. Verslag overleg met stadsdorpen
Schelto Doyer brengt verslag uit van het overleg met o.a. diverse stadsdorpen in het Centrum over de
organisatie van een aantal thema-avonden. De meeste stadsdorpen blijken vooral sociaal gericht en
minder geïnteresseerd in grensoverschrijdende thema’s. Stadsdorp Noord Jordaan, Dijk en Plein, de
werkgroep Grachten 9+ en wijkcentrum d’Oude Stadt waren geïnteresseerd in het helpen
organiseren van thema-avonden. De belangrijkste thema’s vond men verkeer en inspraak en de
terugkoppeling daarover door de overheid. Daarnaast zal Stichting !WOON een thema-week over
(betaalbaar) wonen organiseren en De Regenbooggroep iets organiseren over het thema
eenzaamheid.
Allereerst zal een opzet van/programma voor de avonden worden voorbereid en dit zal worden
getoetst bij de beoogde deelnemers.
Er wordt door een aanwezige aangeraden contact op te nemen met Wij-Amsterdam v.w.b. de
thema-avond over inspraak.
Noah Zeevenhooven, namens Groen Links lid van de stadsdeelcommissie, geeft aan dat inspraak wel
degelijk zorgvuldig wordt meegewogen maar dat, zoals in het geval van het plan voor de Haarlemmer
Houttuinen, soms toch anders wordt besloten dan insprekers willen. Hij geeft aan dat niet alles op
het gebied van inspraak goed gaat, zo wil de stadsdeelcommissie een andere opzet van de inspraak
over de gebiedsplannen, meer per kleine buurteenheid georganiseerd en meer gericht op
betrokkenheid van de buurt vooraf dan toetsing door de buurt achteraf, als de plannen er al
grotendeels liggen.
Er zijn interessante voorbeelden van co-creatie met burgers van projecten die tijdens de themaavond over inspraak aan de orde kunnen komen. De herinrichting van de Kerkstraat is zo’n
voorbeeld. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ook diverse voorbeelden.
5. Verslag wijkraadsvergadering 10 december 2018
Pag. 1 Aanwezige toehoorder: M. Meier moet M. Meyer zijn
Pag. 2: (Dhr. ) Wiggemans moet (Dhr.) Wignand zijn.
Ellie Pronk geeft aan dat de vergunning, door toevoeging van een aparte paragraaf aan de
vergunningverlening, niet is verleend voor een terras op het binnenterrein van de Haarlemmer
Houttuinen, wel voor overige onderdelen van de vergunningaanvraag.
Pag. 3 De gebiedsmakelaar heeft toegezegd dat het liggeld voor de bootjes van de floatlandsgroep
Lijnbaansgracht wordt vergoed door het stadsdeel.
Peter van der Laan moet Pieter van der Laan zijn.
Noah Zeevenehooven moet Noah Zeevenhooven zijn. Deze geeft aan dat het logischer is om het
zebrapad aan de Marnixstraat ter hoogte van de Passeerdersstraat aan de orde te stellen als de
Marnixstraat wordt geherprofileerd. Hij moet nog achter een eerder door hem genoteerd actiepunt
over coffeeshop Relax aan.
Notulen vastgesteld, met dank aan de notulist.
6. Rondvraag/Nieuws uit de wijken
• Ellie Pronk meldt dat er door mensen in blauwe hesjes witte streepjes worden gezet op
geparkeerde fietsen, ook in goede staat verkerende fietsen die niet fout geparkeerd staan. Zij
heeft navraag gedaan bij de Gemeente maar daar is niets bekend is deze actie. Noah
Zeevenhooven meldt dat de fietsknipmanager van de gemeente binnenkort in een
raadsvergadering uitleg komt geven over het fietsknipbeleid van de Gemeente. Actie: Noah
Zeevenhooven zal daar in een volgende wijkraadsvergadering verslag over doen.
• Pieter van der Laan meldt dat er een hek is geplaats voor een steegje aan de Hazenstraat.
Actie: Pieter van der Laan vraagt na door wie en waarom dat hek geplaatst is.
• Rob Versluijs meldt dat 16 maart in het Claverhuis een themadag over vrijwilligerswerk
wordt georganiseerd in het kader van NL Doet.
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Ellie Pronk doet melding van de actie ‘Ping if you care’ waarmee je aan de Gemeente
onhandige, gevaarlijke of juist goed opgeloste (fiets)verkeerssituaties kunt doorgeven.
De werkgroep Meer Groen in de Jordaan organiseert op 11 mei (i.s.m. Stichting Dock) de
Groene Straatdag op de Noorderspeeltuin, op 23 juni de Open Tuinendag Jordaan en op 13
oktober (i.s.m. Stichting Dock) de Groenmiddag Herfst in het Claverhuis.
Enkele wijkraadsleden vragen zich of waarom alle wijkraadsvergaderingen in 2019 in het
Claverhuis gepland staan. Volgens de voorzitter is dat eind vorig jaar besloten.

Volgende vergadering: 15 april (Claverhuis, Elandsgracht 70, 20.00 uur)
Afmelden bij Rob Versluijs: RVersluijs@dock.nl
Actie- en besluitenlijst:
Actie: het bestuur bericht het Verhalenfestival Jordaan en de Open Ateliers Westelijke Eilanden over
hun besluit ten aanzien van de aangevraagde buurtsubsidie.
Actie: het bestuur maakt in de a.s. wijkkrant en op de website melding dat buurtsubsidies kunnen
worden aangevraagd.
Actie: Noah Zeevenhooven doet navraag over de situatie ten aanzien van coffeeshop Relax.
Actie: Noah Zeevenhooven zal in een komende wijkraadsvergadering verslag doen over het
fietsknipbeleid van de Gemeente.
Actie: Pieter van der Laan vraagt na door wie en waarom een hek voor het steegje aan de
Hazenstraat geplaatst is.
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