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Jaarverslag 2019
Bijeenkomsten van het bestuur
Het bestuur kwam in 2019 op 10 januari, 21 februari, 23 april, 8 juli en 11 september bij elkaar. De
jaarvergadering is gehouden op 30 oktober 2019.
Zoals elk jaar was ook in 2019 belangenbehartiging het belangrijkste onderwerp voor de vereniging.
Deze betrof het openbaar vervoer in onze wijk maar in het bijzonder het verlenen van vergunningen
voor evenementen (festivals). Bij dit laatste is door ons vooral gekeken of was voldaan aan het door de
gemeente vastgestelde locatieprofiel voor de Tuinen van West – de Polderheuvel. Het bestuur heeft
daarnaast contact met de Ondernemersvereniging Tuinen van West die, omdat zij het beheer voeren
over de Polderheuvel, op haar beurt invloed kan uitoefenen bij de gemeente met betrekking tot de
vergunningverlening.
Jaarvergadering 2019
Op 30 oktober is de jaarvergadering gehouden. In die vergadering zijn het jaarverslag en de
jaarrekening 2018 vastgesteld. Ook heeft de jaarvergadering ingestemd met de samenstelling van het
bestuur. De heer Gerrit Rijneker wordt herkozen in zijn functie als penningmeester. Mevrouw Marjo
Mittelmeijer wordt herkozen in haar functie als secretaris. Tevens is zij waarnemend voorzitster bij
ontstentenis van een voorzitter van de vereniging.
Het openbaar vervoer in onze wijk ofwel de lus van bus 21
In het kader van de belangen rond het openbaar vervoer in onze wijk zijn er verschillende activiteiten
ondernomen.’
Schouw Reizigers Advies Raad (RAR)
Op 10 januari 2019 heeft de RAR een schouw gedaan in de wijk. Hierbij waren de voorzitter van de
RAR en twee andere leden en twee leden van het stadsdeel aanwezig. Ook waren er een aantal leden
van het bestuur van de vereniging aanwezig.
Bezoek aan wethouder Dijksma
Op 3 april 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen mevrouw Dijksma en onze adviseur
mevrouw Vijn. In dat gesprek heeft mevrouw Dijksma toegezegd, dat:
• de evaluaties van de routeaanpassingen bus 21 toegezonden zijn aan de Regioraad en daarmee
ook openbaar.
• de gemeente Amsterdam, GVB en Vervoerregio – omdat lijn 21 niet zal terugkomen in de
Eendracht - onderzoeken zullen welke aanvullende vormen van mobiliteit kunnen bijdragen
aan de bereikbaarheid van de Eendracht, aanvullend op het bestaande aanbod van buslijnen.
Het projectteam (bestaande uit medewerkers van de gemeente Amsterdam en GVB) dat zich
hiermee bezig houdt gaat graag in gesprek met bewoners van de Eendracht.

Het evenementenbeleid van de Gemeente Amsterdam
De belangenvereniging is op 11 januari 2019 in beroep gegaan tegen het besluit van november 2018
om de vereniging niet ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar tegen het verlenen van een
evenementenvergunning aan Chasing the Hibat BV voor het evenement ‘Komm Schon Alter”. Op 15
juli heeft de rechtszaak plaats gevonden. Op 29 augustus heeft de rechtbank het beroep van de
vereniging gegrond verklaard en de gemeente opgedragen om opnieuw een beslissing op het bezwaar
te nemen en daarbij in te gaan op de inhoudelijke gronden die tegen de evenementenvergunning zijn
gericht.
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Op 25 februari heeft de vereniging een zienswijze ingediend met betrekking tot de aanvraag
evenementenvergunning Het Amsterdams Verbond 2019. Zij sloot daarbij aan bij de inhoud van de
zienswijze van GeenN1. De vereniging sloot ook aan bij de bevindingen van de evaluatie 2018.
Vanuit onze buurt is in die evaluatie vooral aandacht gevraagd voor de problematische verkeerssituatie
en de onveiligheid die dit met zich met zich mee heeft gebracht voor de bereikbaarheid van de wijk.
Duidelijk is gebleken dat de politie NW en handhaving NW deze veiligheid niet kunnen waarborgen.
Tenslotte is aandacht gevraagd voor voldoende voorzieningen langs de route.
Op 2 december 2019 heeft een bewonersavond plaats gevonden met als onderwerp de evaluatie van
het locatieprofiel. Hierbij waren een aantal leden van de vereniging aanwezig. Tijdens de bijeenkomst
meldde het stadsdeel dat zij op langere termijn geen dance-evenementen meer zouden toestaan op deze
locatie. Op 4 december heeft onze voorzitter mevr. Mittelmeijer een brief gestuurd aan de voorzitter
van het dagelijks bestuur Amsterdam Nieuw West, de heer Unver. Aanleiding hiervoor was het
onbegrip van onze vereniging dat dit gepresenteerd werd als een verbetering terwijl in het lopende
locatieprofiel opgenomen was dat geen dance evenementen zijn toegestaan. De vereniging heeft de
voorzitter van het dagelijks bestuur dringend gevraagd om geen verruiming van het huidige
locatieprofiel te adviseren.
Projectgroep N200
Het bestuur volgt de ontwikkelingen rond de N200.
Overige activiteiten:
De buurtvereniging maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van de Stichting Eigenwijks1. In deze
stichting participeren tal van bewonersorganisaties in Nieuw West. Twee van de bestuursleden nemen
deel aan de vergaderingen, brengen in wat in onze wijk speelt en koppelen dat terug in het overleg van
de belangenvereniging.
Een van de leden van het bestuur neemt deel aan de bijeenkomsten van het buurtpanel. De
bijeenkomsten van dit panel zijn in september 2019 on hold gezet omdat er niet alleen voor
Geuzenveld maar voor heel Nieuw-West een nieuw systeem opgezet gaat worden door Eigenwijks.
Drie van de leden van het bestuur zijn in april 2019 naar de inspraakavond Amsterdam autoluw in de
Meervaart geweest waarbij ideeen vanuit bewoners van het stadsdeel Nieuw West opgehaald werden
over de verdeling van de openbare ruimte.
Twee leden van het bestuur zijn bij de Schipholbijeenkomst in het Aviodrome geweest. Er was een
grote opkomst, in het bijzonder van tegenstanders van uitbreiding.

1

Eigenwijks is een organisatie van bewoners in Amsterdam Nieuw-West. De missie van deze organisatie is om
bewoners van Nieuw-West die zich willen inzetten voor hun straat, buurt, wijk of stadsdeel te ondersteunen,
en waar mogelijk te faciliteren om hun activiteiten te realiseren. Zij informeren de bewoners van Nieuw-West
via media als De Westerpost en de website.
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