
Met een geweldig uitzicht op Amsterdam werd op 19 april 2022 om 19:30 uur de Algemene Leden 
Vergadering van de Wijkvereniging Overhoeks begonnen.


De Adam toren verwelkomde de 82 aanwezigen met een welkomstdrankje, 
die de negen afzegging hebben gemist.


Als bijzondere gasten waren aanwezig Jouke van de Adam Toren, onze 
wijkagent Remmet, het team van Albert Heijn, Lucas van het A-lab en 
Annelies van de gemeente Amsterdam. 

Jozet, Marzenka en Gemma verzorgden presentaties van buurtactiviteiten 
zoals De Buurteettafel, Het Overhoekskoor, Walk Fit 50+ en De Tafel van Zes.


Opening 
De voorzitter, Guy Plessen, opende de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
Na een korte terugblik werd het bestuur voor de jaren 2019 en 2020 gedechargeerd 

zonder tegenstemmen en zonder onthoudingen.


Vanuit de leden werd opgemerkt dat de agenda stukken niet zichtbaar waren op de website. Ook 
werd gevraagd naar het aantal betalende leden. Dat is op dit moment ca 300. Geprobeerd zal 
worden, zeker met alle nieuwbouw, het aantal leden te vergroten. Ook aan de leden wordt 
gevraagd de Wijkvereniging onder de aandacht van (nieuwe) bewoners te brengen.

 

De jaarstukken 2021 
Het financieel jaarverslag 2021 is opgesteld door onze penningmeester Rowena Menso.

Gezien de Corona slaap en daardoor weinig activiteiten hebben wij momenteel ongeveer 

€ 5.000 in kas. De enige uitgave was de huur van een draaiorgel! Dat geeft wel de sfeer weer.

Het financieel jaarverslag werd bij acclamatie goedgekeurd.


De Kascommissie bestond het afgelopen jaar uit 1 persoon, Miro Lucassen. Het bestuur dankt 
hem voor zijn inzet. De financiën 2021 zijn door de kascommissie in orde bevonden.

 
Vanuit de leden werd opgemerkt dat een Kascommissie formeel uit minimaal twee leden moet 
bestaan.Terechte opmerking en op de avond zelf stelde iemand zich kandidaat als tweede lid.


Het jaarverslag 2021 van het bestuur is nog opgesteld door de voormalig voorzitter Nicolette 
Roelofs. Het bestuur bedankt haar daarvoor. 
Wat is er gedaan?

We hebben traditie getrouw met 60 mens sterk de IJ-oever schoongemaakt;

We hebben 300 handtekeningen verzameld en met succes aangeboden aan de gemeente om 
twee verkeersdrempels in de Spadinalaaan  te plaatsen.

De werkgroep Schegpark ijvert voor en oefent druk uit op de gemeente om ons park wat sneller 
tot volwassen bloei te laten komen

Er is overleg met bewoners, het bedrijfsleven en de gemeente over de vergroening van het 
Overhoeksplein


Vanuit de leden werd gevraagd wat precies de grenzen zijn van de wijk Overhoeks. Op de nieuwe 
website staat op de pagina Geschiedenis een tekening van de wijkgrenzen.


Tevens werd aandacht gevraagd voor het voortdurende uitstel van de aanleg van het Schegpark. 
De aanvang van de werkzaamheden staat op dit moment pas voor najaar 2022 gepland. 

De voorzitter zal de Schegparkgroep benaderen en hen vragen de leden via de website van de 
vereniging op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.


Vanuit de leden werd eveneens aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de wijk met alle 
bouwactiviteiten in de buurt. Hoe is de communicatie met de gemeente hierover? Hulpverleners, 
zoals ambulances, kunnen ’s morgens vroeg de wijk niet inkomen. Zijn er mogelijkheden om dit 
probleem hoger op de agenda te krijgen en bestaat er een verkeerscirculatieplan? De voorzitter 



neemt zich deze opmerkingen ter harte en zal aan de Begeleidingscommissie vragen dit punt op 
de agenda op te nemen. 




De wijkagent voegt hier aan toe om bij probleemsituaties niet alleen contact op 
te nemen met de gemeente maar dit ook te melden bij de politie, bij voorkeur 
via de mail met zo mogelijk foto’s van de situatie.


Tenslotte wordt gevraagd wat de wijkvereniging wel en niet doet. De voorzitter 
geeft aan dat het bestuur, dat uit vrijwilligers bestaat, op dit moment erg klein is 
en dat beperkt de mogelijkheden. Initiatieven uit de buurt worden waar 
mogelijk ondersteund en op bescheiden schaal worden door het bestuur zelf in 
gang gezet. De voorzitter maakt meteen gebruik van de gelegenheid voor een 
oproep aan om leden om het bestuur te komen versterken of het bestuur te 
ondersteunen met hand- en spandiensten.


Het bestuur wil graag de oud bestuursleden Nicolette Roelofs en Louis Kuyper, helaas beiden op 
deze avond verhinderd, bedanken voor hun inzet als voorzitter van onze Wijkvereniging. 

Het jaarverslag van het bestuur werd bij acclamatie en met applaus goedgekeurd.


Plannen van het bestuur 
De Wijkvereniging heeft twee doelen, twee soorten activiteiten. 

Het eerste is het overleg met de gemeente en het tweede is om in een nieuwe wijk als de onze te 
zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, gezamenlijk activiteiten doen, elkaar leren kennen. 

Wat gaan we in ieder geval doen?


We gaan zwemmen! 
Op 6 juli a.s.om 3 uur ’s middags organiseert het A-lab samen met de Wijkvereniging een 
zwemwedstrijd. Waar? In het Buiksloterkanaal, vrijwel onder de Adam toren. Het A-lab zal 
meerdere teams hebben en wat we natuurlijk moeten bereiken is dat de Wijkvereniging minstens 
één team aan de start heeft. Er wordt gekostumeerd gezwommen . De leeftijd voor deelname is 
vanaf 12 jaar tot oneindig. Nadere info volgt op de website.

Lucas, van het A-Lab, vertelt in het kort over het de geschiedenis van de Obelt zweminrichting 
aan de Badhuiskade in het begin van de 20e eeuw.


We gaan schoonmaken! 
Op 17 september a.s. gaan we in het kader van de World Clean Up Day weer traditie getrouw de 
IJ-oever schoonmaken en uiteraard rekent het bestuur op jullie deelname.

Ook hierover volgt nadere informatie op de website.


Dit zijn de tot nu toe geplande activiteiten voor 2022, maar er zijn ook de nog lopende activiteiten 
georganiseerd van de buurt, door de buurt, voor de buurt.


Vanuit de leden wordt voorgesteld om een beschrijving van de straatnamen te maken en deze 
informatie in de website op te nemen. 


Eten, zingen, gymnastiek. 
De Buurteettafel, het Overhoeks koor, de Walk Fit 50+ groep en de Eettafel van Zes zetten hun 
activiteiten in 2022 door. Meer informatie staat op onze website onder Activiteiten.


Een nieuw bestuur 
Iedere aanwezige die ook lid is van de wijkvereniging kan zich kandidaat stellen voor het bestuur. 
Uiteraard kunnen leden ook later nog kenbaar maken dat zij zich willen aansluiten bij het bestuur 
of het bestuur willen ondersteunen.

  

Van het oude bestuur zijn Nicolette Roelofs en Herbert Kuiling niet herkiesbaar. 

Guy Plessen is herkiesbaar als voorzitter en Rowena Menso als Penningmeester. Pam Verhoeff is 
als nieuwkomer verkiesbaar als secretaris .




Vanuit de aanwezigen meldden zich geen nieuwe kandidaten. Guy Plessen 
(voorzitter), Pam Verhoeff (secretaris) en Rowena Menso (penningmeester) 
worden bij acclamatie gekozen.


Tenslotte 
Frits Keur, zelf geen lid van de wijkvereniging maar betrokken bij de opvang van 
ongedocumenteerden die boven het A-Lab wonen, vraagt de aanwezigen wat 

de ervaringen zijn en of er opmerkingen zijn met betrekking tot de ongedocumenteerden die in 
onze buurt wonen. 

De aanwezigen geven aan dat er geen overlast wordt ervaren, maar dat er ook geen/nauwelijks 
verbinding is met deze bewoners. De voorzitter waardeert de aanwezigheid van Frits zeer en stelt 
voor om vanuit het bestuur contact te leggen met Frits.

Lucas Hendricks van het A-Lab stelt voor om op een namiddag een rondleiding te verzorgen voor 
belangstellenden uit de buurt over wat er gebeurt en wie er gebruik maken van het A-Lab. 
De wijkverenging waardeert dit initiatief zeer en zal in overleg met Lucas kijken op welke wijze wij 
dit initiatief kunnen ondersteunen.


Hiermee werd het officiële gedeelte afgesloten waarna een ieder kon buurten, met een drankje en 
een hapje aangeboden door de Adam toren.


