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Verslag vergadering Bestuur op 27 januari 2022 
 

Aanwezig: Marleen Munniksma (vz), Mirjam Louisse (secr), Tanneke den Blaauwen (penningmeester), Joep Hesseling, 
Anne-Mariken Raukema, Elodie Luinge, Nahna de Braak. 
Afwezig met bericht wegens ziekte Jantien Brillenburg Wurth. 
 
1.      Opening en mededelingen 
Er is (helaas) weer een nieuwe Gebiedsmakelaar Zuidas Noord & Prinses Irenebuurt, terwijl we zo’n prettig contact hebben 
met de huidige. EL en ML zullen kennis met hem maken en informatie geven.  
De penningmeester heeft een concept begroting gemaakt om te bespreken, zodat die op de jaarvergadering gepresenteerd 
kan worden. Dit wordt tijdens de vergadering bij elk onderwerp bekeken.  
Iedereen zal nogmaals nagaan welke informatie zij/hij heeft, die van belang is voor de andere bestuursleden om te weten 
(wachtwoorden, contactadressen, waar liggen de sleutels etc)  
 
2.      Verslag bestuursvergadering 31 oktober 2021 (zie bijlage) 
Het verslag wordt goedgekeurd en zal op de site worden gezet.  
Naar aanleiding van:  
- de keien bij het koepeltje zijn weer teruggelegd. We hebben nog geen factuur van de kiosk gehad voor extra lampen.(actie 
TdB)  Navraag naar herbouw koepeltjes ivm jubileum moet nog gebeuren. (Actie MM) 
 
3.      Ingekomen en uitgegane stukken 
Geen.  
 
4.      Zuidas 
Dok: zal vanaf 2025 begonnen worden met voorbereidingen. Dan zal de Neefestraat worden weggehaald; voor die tijd 
moeten dus de bouwwerkzaamheden daar gereed zijn. Nu geen actie nodig.  
RAI-beraad: Er wordt nog steeds gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe manier van overleg. We wachten af.  
Beethoven 2 : ontwikkelingen rond Convict en conservatorium zijn vertraagd.  
Ontwikkelaar kavel 6 en 7 Breevast informeert belanghebbenden, AM en EL  hebben contact met de projectmanager. Zodra 
het verslag van hun voorlichtingsavond beschikbaar is wordt dat op de site gezet.  
  
5.      Vereniging 
Volgende ALV: 
We besluiten de ALV wel weer in het voorjaar te houden; door Corona is het vaste schema wat in de war geraakt. 
Voorlopige datum: 31 mei. Weer in de grote zaal van de kerk. Dat betekent dat de Nieuwsbrief dus ongeveer op 1 mei klaar 
moet zijn. AMR neemt contact op met de koster.  
Idee voor sprekers: de landschapsarchitect van Beethoven kavel 6 en 7. Mocht het dan bekend zijn, iemand over de 
kastanjering laten praten. Of de mensen van de Groene Revolutie iets laten vertellen  
 
Waterterrassen: er is nog geen bouwactiviteit te zien. We wachten af.  
 
Huishoudelijk Reglement.  Er ligt een concept voor ter bespreking. Tijdens de vergadering worden enkele aanpassingen 
gedaan. EL maakt er nu een laatste concept-versie van, die kan worden voorgelegd tijdens de ALV ter goedkeuring. 
Uitgangspunt is: in dit reglement staat, als aanvulling op de statuten, wat het bestuur doet, en hoe.  
 
WBTR: onze verklaring over hoe we de wet WBTR volgen is op de site gezet. Er zijn nu nog een paar tekstuele aanpassingen 
(actie EL) 
 
WOB: Net als alle anderen die een beroep hebben gedaan op de WOB inzake het eros-centrum hebben wij geen antwoord 
gehad, en ook geen melding van uitstel. We moesten er zelf achteraan; er bleek een nieuw contactpersoon. We kunnen 
niet anders dan de informatie afwachten. Gelukkig is er een wethouder in stadsdeel Zuid die zich sterk maakt tegen het 
idee om het in de Zuidas te zetten. JH houdt dit in de gaten.  
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Beheer Groen: Er is een voorstel in de gemeenteraad gedaan over de wijze waarop de burger betrokken kan worden als 
sponsor of zelfs soort van mede-eigenaar bij het beheer van het Groen in de parken. De meeste bestuursleden zijn hier 
faliekant tegen; dit is verschuiving van verantwoordelijkheid die gewoon bij de gemeente hoort te liggen.  
Naar aanleiding hiervan bespreekt het bestuur ons standpunt over de mogelijkheid van adoptie van bankjes en bomen en 
dergelijke. Tot nu toe verwezen wij naar het stadsdeel, die hier zeer terughoudend in was, en daar hadden we geen 
problemen mee. Er moet geen wildgroei aan bordjes en willekeurige bomen komen. Maar het lijkt er op of de gemeente dit 
nu juist wil gaan promoten.  
De meerderheid van het bestuur heeft hier geen bezwaar tegen, mits er goede regels en criteria zijn, die worden nageleefd, 
bijvoorbeeld rekening houdend met de Monumentale status van een deel van het park en de bestaande beplanting. (van 
elke soort boom minstens twee etc) 
 
Boerenwetering: We volgen de ontwikkelingen van het opknappen van de kade (JBW en NdB). Dat ziet er goed uit. We 
hebben dat aan de projectmanager laten weten, met verzoek tot plaatsing van voldoende afvalbakken.  
 
Jubileum Amstelpark/Floriade: We hebben contact met de mensen die de feestelijkheden organiseren, en doen bescheiden 
mee. (JBW en NdB). De eerste dag is 15 mei, dat komt goed uit met het verschijnen van de nieuwsbrief. We kunnen en 
zullen dus geen vrijwilligers leveren voor hand- en spandiensten. Wel eventueel zelf of anderen zoeken om wandelaars die 
de twee parken op die dag bezoeken te vertellen over de historie.  
EL zal bij conservatorium nagaan of ze mee willen doen.  
 
Buurtbudget: Het plan voor een Skateline is door naar de volgende ronde. Het bestuur denkt hier verdeeld over. We zullen 
in iedere geval als het door lijkt te gaan wijzen op de monumentale status van dat deel van het park.  
 
De Groene Revolutie: Dit initiatief heeft ons gevraagd om te steunen. Dat zullen we doen, maar passief. Wel gaan twee 
bestuursleden naar de demonstratie op 12 februari, maar niet als afvaardiging van de Vrienden.  
 
Parkenoverleg: NdB neemt hier weer namens de Vrienden aan deel, en informeert het bestuur. Ze zal namens ons 
aangegeven dat er kleine aanpassingen zouden moeten zijn op de voorgestelde Maatregelenkaart: nog meer gebieden als 
kwetsbaar aanmerken omdat die niet geschikt zijn voor zwaar materieel, en de bruggen te zwak zijn. Wijzen dat dit moet 
aansluiten op de regels in de evenementenverordening. (actie NdB) 
 
Jan Lever: De biograaf van professor Lever heeft ons gevraagd of we nog aanvullende persoonlijke informatie hebben. ML 
checkt wat hij precies al weet of nog wil weten ( er staat al veel in het boek over het park (de DVD) en we hebben 
sassafrassen ter ere van hem in het park staan). Veel persoonlijke anekdotes hebben we niet echt. (JOEP met anecdote 
over JL die met zijn hondje op bankje voor Titiaanstraat zat. Dat was het liefste bankje. Later hoorde hij dat er nog 2 andere 
‘liefste’ bankjes waren.) 
 
Plaquettes bij kunstwerken Het contact met de gemeente loopt wat stroef, maar we zijn wel blij dat er nu bij alle 
kunstwerken in het park een plaquette gaat komen met naam van het werk en de kunstenaar. Daarvoor zal de informatie 
gebruikt worden uit de Beeldspecial van de Vrienden! AMR zal voorstellen dat de gemeente die informatie op de eigen site 
opneemt, om daar met een QR code naar te verwijzen.  Het worden helaas wel platte bordjes in het gras, die snel 
overwoekerd zijn en moeilijk leesbaar.  
ML zal nog eens contact opnemen met de nieuwe “kunstambtenaar” over achterstallig onderhoud.  
 
UBO-registratie:  De Vrienden moeten net als elk ander bedrijf, vereniging of stichting in Nederland een UBO-registratie 
doen. Het hele bestuur moet daarvoor de persoons-informatie aanleveren, EL en TdB zullen de registratie verder regelen.  
 
IVN kaarten: Na overleg heeft IVN toestemming gegeven om hun Zoekkaarten kosteloos te gebruiken in de papieren 
Nieuwsbrief. We gaan er telkens twee in het middenblad opnemen.  
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Ziggo-huisje Dit blijft een lelijke doorn in het oog. De eigenaar is niet van plan het netjes schoon te houden. Maar ook de 
kale beplanting eromheen is lelijk. Volgend overleg met het stadsdeel zullen we nog een keer vragen of wij dan daar 
Vuurdoorn mogen planten. Dan is er meer begroeiing en dat houdt graffiti-spuiters wellicht tegen.  
 
Urban Sound Lab: Ze hebben gevraagd of iemand van ons wil rondlopen met een bandrecorder; drie leden van het bestuur 
hebben dit al eens gedaan en daar slechte ervaring mee. (werkte niet goed). We kunnen eventueel een oproep in de 
nieuwsbrief zetten, als dat nog zin heeft. EL vraagt dat na.  
 
Bomenkaart:  Henk en Loes zijn bezig met een update. We zijn door de voorraad heen. De te verwachten kosten voor 
aanpassing, nieuwe druk en nieuwe bordjes worden in de begroting opgenomen.  
 
Extra donatie: Er is in 2021 een groot bedrag ontvangen, specifiek om aan de Artsenijhof te besteden. ML zal met de 
vrijwilligers overleggen wat we er mee gaan doen.  
Het grote bedrag dat we in 2018 kregen van de HondenRai-organisatie is nu besteed aan de Luisterwandeling. EL zal hen dit 
laten weten.  
 
Omgevingsvisie Amsterdam: Dit is een fors stuk waarin de gemeente de visie tot 2050 vastlegt. Eventuele reacties kunnen 
tot 13 februari gegeven worden. EL zal nagaan of het Beatrixpark genoemd wordt, of dat er opvallende zaken over parken 
in staan, om te zien of we moeten reageren.  
 
Artsenijhof In maart beginnen de vrijwilligers weer. We hebben nog een wachtlijst!  De mensen die hier veel tijd en energie 
in steken hebben met de jaarwisseling een bedankje gehad.  
Voor een viering van het jubileum (20 jaar) zal een bedrag in de begroting worden opgenomen.  
  
 
6.      Rondvraag en sluiting 
De Nieuwe Ooster heeft een prachtige op maat gemaakt standaard voor folders. TdB gaat na wie die gemaakt 
heeft en wat dat de prijs was.  
 
De volgende nieuwsbrief: omslag ontwerp zo maken dat het grootste deel van het etiket op de achterzijde komt.  
De secretaris heeft alle Vrienden die meer dan 50 euro hebben betaald als lidmaatschap speciaal bedankt.  
 
Marleen deelt mee, dat ze voornemens is haar functie als voorzitter neer te leggen.  
We praten hier over verder. Iedereen heeft volledig begrip voor dit besluit.  
Geen van de huidige bestuursleden wil haar functie overnemen. Wel wil Elodie het technische voorzitterschap 
oppakken, zoals het voorzitten van de vergaderingen en het bijhouden van de to-do-lijst en dergelijke. Maar zij wil 
absoluut niet het extern gerichte deel van de voorzitterschapsrol. We spreken af dat iedereen in haar/zijn 
omgeving gaat zoeken naar kandidaten voor dat deel: iemand die het leuk vindt om pr te doen, kan netwerken en 
de wereld van de ambtenaren en stadsdeel en Zuidas interessant vindt en kent. Dat zal niet meevallen.  
In het uiterste geval zal dat stuk van de voorzitterstaak dus wegvallen en niet gedaan worden. Niemand van het 
bestuur zal verplicht worden of worden aangewezen om dat te doen, het moet leuk zijn en blijven om dit 
vrijwilligers werk te doen, en niet tegen je zin in.  
 
Datum volgende vergadering: maandag 4 april, bij TdB.   
 


