Vergadering 127e Wijkraad Jordaan & Gouden Reael
16-09-2019
Het koffiehuis van de Volksbond, Haarlemmersstraat 146
Voorzitter: Wally Soesman
Notulist: Tryntsje Bakkum
Afwezig met bericht: Jan Bosman, Leny van Vliet
Aanwezig: Willy Alberts, Meri Barends, Ellie Pronk, Schelto Doyer, Kees Hermsen, Pieter van der Laan, Wally
Soesman, Rob Versluijs, Tryntsje Bakkum
1. Opening & Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
Er zijn geen mededelingen.
2. Subsidieaanvragen
De penningmeester presenteert een overzicht van de aangevraagde subsidies.
Er is dit jaar nog 2450,- Euro over voor buurtgroepensubsidies. Het bestuur zal een oproep in de wijkkrant plaatsen.
Het Vinkenstraatcomité overweegt nog subsidie aan te vragen om schade van een bouwproject aan de Vinkentuin te
herstellen. De penningmeester vertelt ze hoe ze dat kunnen aanvragen.
Buurtgroepen die subsidie hebben ontvangen worden in de komende wijkraad uitgenodigd om een terugkoppeling
te geven wat ze met de subsidie hebben gedaan.
Actie: het bestuur plaatst een oproep in de wijkkrant over buurtgroepensubsidies.
Actie: bestuur en Rob Versluijs nodigen buurtgroepen uit in de volgende wijkraad voor een terugkoppeling over wat
ze met de buurtgroepensubsidie hebben gedaan.
3. Mededelingen van het bestuur
De ambtenaar van het stadsdeel heeft bij het bestuur aangegeven dat het voor volgend jaar moeilijker wordt voor
het wijkcentrum om subsidie aan te vragen voor o.a. buurtgroepensubsidies. De subsidiesystematiek gaat
veranderen. Er ligt een basisplan waarbij buurtgroepen zelf worden geacht om subsidie aan te vragen voor projecten
die aansluiten bij de aandachtsgebieden van de Gemeente.
De wijkkrant wordt volgend jaar waarschijnlijk niet meer gesubsidieerd. Meri Barends stelt voor hierover in de
wijkkrant een petitie te starten. De volgende wijkkrant komt uit op 24 november. Dat is waarschijnlijk te laat om de
besluitvorming in de deelraad/gemeenteraad te kunnen beïnvloeden.
De vaststelling van de subsidie over 2018 vindt 26 september plaats.
4. Toekomst van de wijkraad
De wijkraad nieuwe stijl is niet van de grond gekomen. Bewoners voeren actie per issue en willen zich niet meer in
groter verband verenigen. Bewoners raken ook gefrustreerd omdat de Gemeente te weinig doet met grotere
thema’s als de toeristendruk.
Meri Barends en Willy Alberts vinden een bewonersoverleg toch heel belangrijk om informatie uit te wisselen en
met meerdere buurtgroepen en bewoners te kunnen inspelen op thema’s als de toekomst van het Demmenie
gebouw. Ze vragen zich af hoe je dat organiseert zonder regelmatige vergaderingen, bijvoorbeeld met een emailbestand van buurtgroepen en actieve bewoners die daarmee op thema een oproep voor actie kunnen doen.
Wally Soesman wil voor volgend jaar nog steeds een subsidieaanvraag namens het Wijkcentrum indienen voor o.a.
ondersteuning van de wijkraad.
Kees Hermsen zal een opzet maken van thema’s die spelen in de buurt waar de wijkraad volgens hem iets mee moet.
Hij stuurt dat naar Wally Soesman t.b.v. de subsidieaanvraag.
Schelto Doyer geeft aan dat de manier van communiceren van de wijkraad niet aansluit bij de jongere generaties,
waardoor deze niet betrokken worden. Daarvoor moeten media als Twitter, Facebook en Instagram worden
gebruikt. Maar de ‘oudere generatie’ kan die media niet goed onderhouden.
Tryntsje Bakkum stelt voor een onderzoeksopdracht bij de Hogeschool Amsterdam uit te zetten voor het maken van
een communicatieplan voor de verschillende doelgroepen. Daarnaast vraagt zij zich af hoe de gemeente in de
komende jaren burgerparticipatie wil vormgeven en stelt zij voor daarop in te spelen.
Actie: Kees Hermsen bereidt een overzicht van thema’s voor waar de wijkraad zich mee bezig zou moeten houden
en stuurt dat aan Wally Soesman.
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Actie: Wally Soesman bereidt een subsidieaanvraag namen het wijkcentrum voor inclusief de input van Kees.
Actie: bestuur benadert de Hogeschool Amsterdam voor een onderzoeksopdracht communicatieplan
bewonersoverleg.
5. Verslag wijkraadsvergadering 24 juni 2019
Pag. 1 Leny van Vliet was afwezig met bericht.
Pag. 3: Actie Schelto Doyer heeft Noah Zeevenhooven nog niet benaderd over coffeeshop Relax en het
fietsknipbeleid van de gemeente. Actie blijft staan.
Actie: Willy Alberts en Meri Barends willen contact opnemen met Monumentenzorg en architect André van Stigt
over het Demmenie gebouw.
Notulen vastgesteld, met dank aan de notulist.
6. Nieuws en rondvraag
• Ellie Pronk vraagt en krijgt uitleg over het fenomeen Swapfietsen.
• Tryntsje Bakkum meldt dat de werkgroep Meer Groen in de Jordaan op 13 oktober een Groenmiddag herfst
organiseert in de Tichel. Vanwege een wekelijkse antiekmarkt waar Dock inkomsten mee genereert kunnen
buurtgroepen op zondag niet meer in de grote zaal van het Claverhuis terecht (behalve af en toe de bingo
middag voor ouderen).
• Schelto Doyer geeft aan dat hij wil ophouden met de wijkraad namens het Woonspreekuur en dat er geen
opvolger vanuit het Woonspreekuur team is aangedragen.
• Tryntsje Bakkum vraagt zich af waarom de veegwagen in de Zuid-Jordaan niet langer achter de vuilniswagen
aan rijdt. Zo blijft veel zwerfvuil van de vuilnisophaal liggen.
Actie: Rob Versluijs vraagt het na bij het stadsdeel.
• Rob Versluijs meldt dat het Claverhuis volgend jaar gaat worden verbouwd en dat er een grotere keuken op
de begane grond moet worden ingepast t.b.v. een ‘buurtrestaurant’. Er wordt nu gepraat met de gebruikers
van het Claverhuis over een nieuwe indeling.
Afsluiting: 9.30 uur.
Actie- en besluitenlijst:
Actie: het bestuur plaatst een oproep in de wijkkrant over buurtgroepensubsidies.
Actie: bestuur en Rob Versluijs nodigen buurtgroepen uit in de volgende wijkraad voor een terugkoppeling over wat
ze met de buurtgroepensubsidie hebben gedaan.
Actie: Kees Hermsen bereidt een overzicht van thema’s voor waar de wijkraad zich mee bezig zou moeten houden
en stuurt dat aan Wally Soesman.
Actie: Wally Soesman bereidt een subsidieaanvraag namen het wijkcentrum voor inclusief de input van Kees.
Actie: Noah Zeevenhooven doet navraag over de situatie ten aanzien van coffeeshop Relax. Schelto Doyer helpt hem
herinneren.
Actie: Noah Zeevenhooven zal in een komende wijkraadsvergadering verslag doen over het fietsknipbeleid van de
Gemeente. Schelto Doyer helpt hem herinneren.
Actie: Willy Alberts en Meri Barends benaderen Monumentenzorg en architect André van Stigt over het Demmenie
gebouw.
Actie: Rob vraagt na bij het stadsdeel waarom de veegwagen niet langer achter de vuilniswagen aanrijdt.
Volgende wijkraadsvergadering: maandag 2 december, 20.00 uur, Claverhuis
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