Vergadering 128e Wijkraad Jordaan & Gouden Reael
02-12-2019 Claverhuis
Plv. voorzitter: Tryntsje Bakkum
Plv. notulist: Rob Versluijs
Afwezig met bericht: Coby Schoenmaker, Schelto Doyer, Wally Soesman, Roos Perenboom
Aanwezig: Pieter van der Laan (bestuur), Miek Meyer (belangst.), Meri Barends, Willy Alberts, Jan
Bosman, Kees Hermsen (belangst.), Leny van Vliet-Smit, Tryntsje Bakkum, Rob Versluijs en
vertegenwoordigers van diverse buurtgroepen (zie agendapunt 2.)
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
Er zijn geen mededelingen.
2. Terugkoppeling buurtgroepensubsidies 2019
Jaap Huisman (Stadsdorp Dijk en Plein): Het 3-jarige stadsdorp start met een talkshowreeks in de
Roode Bioscoop. Eerste editie, met als thema Moord en Doodslag, is op 13 januari. De subsidie is vnl.
besteed aan een promofilmpje en het toevoegen van een reserveringssysteem voor de
voorstellingen aan de website van het stadsdorp (www.dijkenplein.nl).
Ad Kemper en Nico Been (Straatkoor 1015): Het koor is voortgekomen uit het Verhalenfestival en
treedt daar nu jaarlijks op tijdens het afsluitende straatdiner. Subsidie voor het inhuren van een
dirigent en de geluidsversterking.
Monique Ruimschotel (Verhalenfestival): In 2019 uitgebreid met een aantal locaties rondom de
Noordermarkt. Subsidie gekregen voor de bijkomende kosten van het straatdiner. Het
Verhalenfestival 2020 krijgt ‘Vrij in de Jordaan’ als thema en zal zaterdag 6 juni plaatsvinden.
Marieke Dumont en Tjerk Dijkstra (één van de vrijwilligersgroepen vanuit de Noorderkerk):
Organiseerden een burendiner op 22 november waar 110 gasten op afkwamen. Dit diner werd
gekookt bij Tot Heil des Volks in de Willemsstraat.
Elly van Rijn (Stadsdorp Jordaan Noord): Vierden met een feest hun 5-jarig bestaan. De verkregen
subsidie is vooral gebruikt voor de decoratie en de publiciteit. De hapjes en drankjes werden
gesponsord door AH Westerstraat.
Mieke Krijger (Jordaanmuseum): De toegekende subsidie is gebruikt t.b.v. de herplaatsing van een
plaquette op de Lindengracht over de relatie Jordaan – Montmartre en een verhalenmiddag in de
Rietvinck als onderdeel van het Dienstmeisjesproject.
Lillian Huizinga en Hank Mutsaers (WD10): Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het
Westerdokseiland is in juni een buurtfeest georganiseerd waar zo’n 500-600 bewoners aan
meededen. Het wijkcentrum subsidieerde een van de onderdelen, een zeefdruk workshop voor de
jeugd in Ateliers Westerdok. Zondag 21 juni 2020 wordt een feest georganiseerd ter gelegenheid van
de oplevering van het groene Westerdoksplein. De groep gaat inmiddels uit van een jaarlijkse
traditie.
Li-Swan Tjen (Westerdokkoor): Het gelegenheidskoor van het jubileumfeest op het Westerdok heeft
subsidie gekregen voor een doorstart. Er is nadien al weer opgetreden en er staan meer optredens in
de planning (Sail 2020?).
Jan Bosman (BOOJZ): Het wijkcentrum heeft aanvullende subsidie verleend t.b.v. het jaarlijkse
bustochtje voor ouderen. De reis ging dit keer naar Almere en omgeving.
Willy Alberts en Meri Barends (Vinkenstraat comité): Op 21 september is met een groep van zo’n 15
mensen groot onderhoud gepleegd aan het Vinkentuintje. Afsluitend was een feestje, vooral bedoeld
om kennis te maken met de vele nieuwe bewoners in de buurt. Het wijkcentrum heeft dit
gesubsidieerd.
Tryntsje Bakkum (Werkgroep Meer Groen in de Jordaan): Gesubsidieerd door het wijkcentrum
organiseerde de werkgroep dit jaar de Groene Straatdag op de Noorderspeeltuin (i.s.m. DOCK), de

Open Tuinendag, waar ca. 180 deelnemers 28 tuinen in de buurt konden bezoeken, en de
Groenmiddag Herfst in De Tichel, incl. lezing (i.s.m. Vereniging Groei & Bloei, afd. Amsterdam).
3. Mededelingen van het bestuur
De voor 2020 bij de gemeente aangevraagde subsidie is toegekend. Dit betekent dat er weer 5
wijkkranten zullen uitkomen, dat er weer subsidie aan buurtinitiatieven kan worden verleend en dat
de website van het wijkcentrum in de lucht blijft. 2021 zou wel eens penibel kunnen worden.
Het bestuur heeft de hoofdredactie van de wijkkrant gevraagd een lezersonderzoek op te zetten voor
in de eerstvolgende wijkkrant. Zij wil met de uitkomsten daarvan het belang van een wijkkrant voor
de buurt bij de subsidiegever benadrukken. Leny van Vliet stelt voor de volgende
wijkraadsvergadering nog voor het verschijnen van die krant te beleggen, om het daarover te kunnen
hebben.
Rob Versluijs wordt gevraagd een jaarplanning te maken voor de wijkraadsvergaderingen. Tryntsje
Bakkum vraagt wie -nu Schelto afscheid neemt- die afwisselend met haar wil notuleren. Meri
Barends zal hier over nadenken.
Het bestuur is in overleg met het bestuur van d’Oude Stadt over de mogelijkheden tot
samenwerking, maar er blijken grote verschillen in werkwijze te zijn. D’Oude Stadt richt zich
momenteel op het thema ‘de autoluwe binnenstad’. In januari wordt over dit onderwerp een grote
bijeenkomst georganiseerd.
Kees Hermsen vraagt of zijn stuk met urgente thema’s in de buurt (en voor de wijkraad) nog is
behandeld bij de offertebespreking met Ten Bruggencate. Volgens Pieter van der Laan is dit niet
gebeurt. Kees is hierover teleurgesteld, want daarvoor had hij het juist opgesteld. De wijkraadsleden
zijn benieuwd naar de inhoud van dit stuk.
4. Verslag wijkraadsvergadering 16 september
N.a.v. agendapunt 4 vraagt Leny van Vliet of het bestuur de Hogeschool van Amsterdam al heeft
benaderd met een onderzoeksopdracht om een communicatieplan voor de wijkraad te maken.
Dit is niet gebeurd, dus de actie blijft staan.
N.a.v. agendapunt 5, actiepunt Willy Alberts en Meri Barends: Zij hebben inderdaad architect André
van Stigt benaderd over het Demmenie gebouw in de Marnixstraat. Hij kan hierbij echter geen
ondersteuning bieden, want was voor hetzelfde al door de gemeente benaderd. Hij heeft wel gezegd
dat hij het gebouw niet geschikt acht om te verbouwen tot (senioren-)woningen, maar overigens ook
niet om ongedocumenteerden op te vangen.
Leny van Vliet meldt dat er oproep voor deelname aan een begeleidingscommissie voor de opvang is
gedaan.
5. Nieuws en rondvraag
• Jan Bosman heeft ooit aan bezoekende stadsdeelcommissieleden gevraagd naar de
mogelijkheid van een zebrapad over de Marnixstraat ter hoogte van de Makroon. Hij is
benieuwd af hoe het daarmee staat.
• Jan Bosman meldt dat er weer gewerkt wordt aan het woningbouwproject op de
Groenmarkt. Heeft een paar maanden stil gelegen vanwege vervuilde grond.
• Willy Alberts heeft vernomen dat de Bullebakssluis in de Marnixstraat binnenkort voor 2 jaar
dicht gaat vanwege onderhoud.
Afsluiting: 22.00 uur, dus geen gelegenheid meer voor een eindejaarsborrel.

Actie- en besluitenlijst:
Actie: Rob maakt een jaarplanning 2020 voor de wijkraad.
Actie: Meri denkt na over het notuleerschap.
Actie: Bestuur benadert de Hogeschool van Amsterdam voor een onderzoeksopdracht
communicatieplan bewonersoverleg.
Actie: Noah Zeevenhoven doet navraag over de situatie ten aanzien van coffeeshop Relax.
Actie: Noah Zeevenhoven zal hopelijk ooit verslag doen over het fietsknipbeleid van de Gemeente.
Actie: Rob vraagt na bij het stadsdeel waarom de veegwagen niet langer achter de vuilniswagen
aanrijdt.
Volgende wijkraadsvergadering: dinsdag 21 januari, 20.00 uur, Claverhuis

