
 

1 
 

 

 

 

Jaarverslag 2020 

Belangenvereniging buurt 10, de Eendracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2021 

  



 

2 
 

Pagina 3              Jaarverslag 2020 

  



 

3 
 

 

Jaarverslag 2020 

Bijeenkomsten van het bestuur 

2020 was een bizar en verdrietig jaar.  

Op 12 oktober werden we overvallen door het bericht dat de Mac Vijn, adviseur van ons bestuur, na 

een ziekte van nog geen drie weken overleden was.  Mac heeft voor de vereniging in 2016 het beroep 

bij de bestuursrechter gevoerd tegen de opheffing van buslijn 21 in onze wijk. Met haar precieze pen 

bracht zij de gemeente in het gedrang. Duidelijk was dat de redenering van de gemeente tegen het 

concessiebesluit niet hield en dat de gemeente dus in gebreke was gebleven en zich niet aan de regels 

van behoorlijk bestuur had gehouden. Uiteindelijk werd de vereniging niet ontvankelijk verklaard 

maar was dat duidelijk dat zij op inhoudelijke gronden in het gelijk gesteld was.  In 2018 wist Mac de 

wijk op de agenda van de toen nieuwe wethouder Dijksma te krijgen en in april 2019 vond een 

gesprek plaats. Het heeft helaas tot niet toe niet mogen lukken om bus 21 terug in wijk 10 te krijgen 

maar Mac was vastberaden elke kans te pakken om dat wel tot stand te brengen.  

De laatste twee jaar heeft Mac zich ook ingezet om de buurtvereniging ontvankelijk te verklaren bij 

bezwaren tegen evenementenvergunningen in de Tuinen van West. In augustus 2019 is het beroep van 

de vereniging door de rechtbank in het gelijk gesteld. Zonder Mac had dit niet gelukt. 

En daarnaast was ze een rustige, aangename maar vooral buitengewone effectieve kracht.  

Wij missen haar nog steeds zeer. 

 

Begin 2020 waren er de eerste voorboden van de Covid-epidemie. In maart kwamen er maatregelen 

waardoor ook de leden van het bestuur van de belangenvereniging buurt 10 niet meer fysiek bij elkaar 

konden komen. Het bestuur kwam in 2020 alleen op 6 januari fysiek bij elkaar. Op 24 juni, 20 

augustus en 23 november kwamen we op zoom bij elkaar.  

Er is dit jaar vanwege de corona-maatregelen geen jaarvergadering gehouden. 

Ondanks alles was ook in 2020 belangenbehartiging het belangrijkste onderwerp voor de vereniging. 

Maar in die behartiging werden we aanzienlijk beperkt door de epidemie en de maatregelen die 

getroffen werden op deze te bestrijden. 

Jaarvergadering 2020 

Er is dit jaar geen jaarvergadering gehouden. 

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.’ 

Contact met wethouder Dijksma  

Op 3 april 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen mevrouw Dijksma en onze adviseur 

mevrouw Vijn. Daarna zijn er gesprekken geweest met het projectteam dat onderzoek wilde doen naar 

aanvullende vormen van mobiliteit. Daarna heeft er een bewonersonderzoek plaatsgevonden. De 

rapportage daarover is gestuurd naar de Gemeenteraad. Uit het onderzoek blijkt dat de bus node 

gemist wordt. In een brief d.d 17 juni 2020 aan wethouder Dijksma geeft onze adviseur de suggestie 

mee om niet meer terug te kijken maar vooruit. Gehoopt wordt dat de fouten in het vorige programma 

van eisen waarbij er van uitgegaan werd dat buurt 10 niet bediend hoefde te worden met openbaar 

vervoer voorkomen zullen worden.  Ook wordt gehoopt dat men inziet dat voor buurt 10 bus 21 de 

enige verbinding is met de stad.  

18 november 2020  heeft de wethouder contact gehad met de actiegroep lijn 14. Bij dit vervolggesprek 

was ook mevr. L. van de Leur aanwezig. Mevr. Van de Leur heeft op verzoek een overzicht gemaakt 

van alle acties die door de belangenvereniging buurt 10 zijn gevoerd en de (inadequate) reacties hierop 
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van gemeenteambtenaren. Het overzicht is terug te vinden op onze Facebook pagina, datum 23-11-

2020. 

Overige activiteiten openbaar vervoer 

Op 25 juni heeft onze plaatsvervangend voorzitter ingesproken bij raadscommissie Mobiliteit, 

Luchtkwaliteit en Water.  

 

Het evenementenbeleid van de Gemeente Amsterdam  

 

De plaatsvervangend voorzitter heeft op 30 januari ingesproken bij de commissievergadering van de 

gemeente.  

Het bestuur  heeft een zienswijze ingediend tegen de festivals Chin Chin en Komm schon alter.  

Op 21 augustus hebben we een zienswijze ingediend op het concept locatieprofiel Evenemententerrein 

de Polderheuvel Tuinen van West. Onze belangrijkste bezwaren betreffen: 

• De achteruitgang c.q. verslechtering m.b.t. de omvang van grote evenementen en soort muziek 

• De hoogte van het maximale geluidsniveau 

• De rustperiode tussen grote evenementen. 

Naar onze mening zijn de bovengenoemde verslechteringen in strijd met het oorspronkelijke 

programma van eisen voor de Tuinen van West en in strijd met de door het Crisislab en de in 2017 

door het geluidsBuro uitgebrachte adviezen. 

Op 8 september heeft de plaatsvervangend voorzitter ingesproken bij de 

bestuurscommissievergadering.  

 

Projectgroep N200 

Het bestuur volgt de ontwikkelingen rond de N200.  

 

Overige activiteiten: 

Een van de leden is bezig om een website voor de vereniging te maken. De site is te vinden onder 

bvb10a.nl. Technisch is de website gereed. Aan de invulling van de website wordt gewerkt. We 

hebben van Eigenwijks subsidie gehad om de kosten van de hosting van de website voor dit jaar mee 

te betalen.  

Een van de leden van het bestuur heeft een zienswijze op de Luchtvaartnota ingestuurd.  

Een van de leden van  het bestuur heeft actie genomen op de overlast als gevolg van zwerfvuil en 

achterstallig onderhoud buitenomgeving. Begin november heeft een gesprek plaats gevonden met 

dagelijks bestuurder van stadsdeel Nieuw-West Bobeldijk. Inzet was om het schoonhouden van de 

wijk te verbeteren, het onderhoud van paden en wegen te verbeteren en het beter te handhaven op 

overlast door zwerfvuil en dumpingen in tuinen en op parkeerplaatsen.  

 


