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Verslaglegging ledenraadpleging Algemene Ledenvergadering 2020 
 

Voorwoord 
In augustus heeft de vereniging de leden in de gelegenheid gesteld om de jaarstukken en de 
begroting elektronisch te beoordelen. Tevens werd gevraagd om bestuursleden te (her)kiezen. Er 
hebben 34 leden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid waar het bestuur erg blij mee is. Ook 
werden er vragen gesteld en tips meegegeven. Hierbij vind je een overzicht van de vragen en 
antwoorden. Een en ander is keurig samengevat en overzichtelijk voorgesteld door ons nieuwe 
bestuurslid Tom.  

We willen de deelnemers hartelijk bedanken voor hun bijdrage en hopelijk kunnen we elkaar in het 
najaar treffen bij een informele bijeenkomst mits de maatregelen omtrent Covid-19 niet verder 
worden aangescherpt. 

Inmiddels is er een kandidaat voor de functie van lid van de kascommissie. We willen die graag 
benoemen. Meer informatie hierover vind je bij de verslaglegging over de benoeming van de 
kascommissie. 

Als u nog vragen heeft dan kunt u een mail sturen naar bestuur@oeverlanden.nl. 

 

Het bestuur “Vereniging De Oeverlanden Blijven! 
12 oktober 2020 
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Antwoord 1 
Dit zal als correctie op de notulen van 2019 aan ‘notulen’ van deze digitale vergadering worden 
toegevoegd. 

Antwoord 2 
“De Waterkant” was altijd al in eigendom van de gemeente en werd beheerd door de afdeling 
Onderwijs van het stadsdeel. Daar de “Waterkant” ook voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt 
werd er geen huur gevraagd. Sinds het opheffen van de stadsdeelraden vindt er een reorganisatie 
binnen de gemeente plaats. Alle gebouwen moeten in de toekomst bij de afdeling Vastgoed in 
beheer komen. Tevens is daarbij besloten dat de afdeling Vastgoed aan alle gebruikers huur moet 
gaan vragen. Wanneer de overdracht naar vastgoed plaats gaat vinden is nog niet bekend. Er is nogal 
wat achterstallig onderhoud en dat zal ook eerst worden aangepakt alvorens huur kan worden 
verlangd. Ook zijn er meerdere gebruikers van het pand waar we in overleg mee moeten over de 
verdeling van de toekomstige huur. Wordt vervolgd. 

Antwoord 3 
Ons beroep dateert van mei 2019 maar door de vertragingen bij het project Zuidasdok en de 
pandemie heeft de zitting uiteindelijk pas op 9 september 2020 plaatsgevonden. De uitspraak komt 
ongeveer zes weken na de zitting dus we zullen nog even geduld moeten hebben. Waarschijnlijk zal 
ook de najaarsoever te vroeg zijn voor de uitspraak en zal die in een nieuwsbrief naar de leden 
worden opgenomen. 

Antwoord 1 

Antwoord 2 

Antwoord 3 
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Drie leden hebben aangegeven dat zij bereid zijn om de vacature voor lid van de kascommissie te 
vervullen.  Nadat we met hen gesproken hebben is er één lid die we graag voorstellen als kandidaat 
voor de vacature.  Het is Yvonne de Boer-de Cock; hieronder stelt zij zich voor. 

Al 44 jaar bewoner in het Jachthavengebied Nieuwe Meer en natuurliefhebber, watersporter, 
beeldhouwer en hobby fotograaf. Altijd actief in verenigingsleven waarvan bij meerdere 
verenigingen als bestuurslid – secretaris- en lid van twee kunstenaarsverenigingen en een 
fotoclub. 

Betrokken bij vele overleggen zoals bestemmingsplannen en plan Verdi. Vrijwilliger bij 
Alzheimer centrum Amsterdam VMmc. 

Het bestuur stelt voor Yvonne per acclimatie te benoemen als tweede lid van de kascommissie.  Als 
je daar bezwaar tegen wilt aantekenen dan verzoeken wij je dat voor 15 november a.s. kenbaar te 
maken aan het bestuur via bestuur@oeverlanden.nl. Bij geen ontvangen bezwaren wordt zij 
benoemd als lid van de kascommissie. 

mailto:bestuur@oeverlanden.nl
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 Geen goed iedee 1 2 3 4 5 Goed idee 
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Antwoord 1 
In het kader van de planvorming over de Oeverlanden zullen de recreatiestranden en de pier 
meegenomen worden. Op wat voor termijn hier iets gebeurt valt nu moeilijk te zeggen. Als 
vereniging kunnen we dit niet zelf alleen doen, hiervoor is samenwerking met de gemeente en het 
stadsdeel nodig. 

Een herinneringsbankje kunnen we als vereniging wel uitvoeren, al zal dat wel in overleg met de 
familie van Bas van Wijk moeten gebeuren. Ik zal dat in de vergadering van het bestuur van de 
vereniging aan de orde stellen. 

Antwoord 2 
De vraag betreft de  aanpak van tekortkomingen van het fietspad. Dat zal vooral betrekking hebben 
op de toestand van het Jaagpad, waar het asfalt onderbroken wordt met betonplaten. In het kader 
van het maken van een omgevingsplan Oeverlanden wordt dit zeker een punt van aandacht. We 

Antwoord 3 
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willen versleten en overbodig asfalt zoveel mogelijk verwijderen en met natuurlijke materialen zoals 
schelpen gaan werken. Om zo een centraal fietspad vanaf de Schinkelsluis tot aan de Ringvaart te 
maken met een fraai uiterlijk zodat een logische lijn ontstaat voor de bezoekers. Het zou er ongeveer 
uit kunnen zien als de 'Longway', een schelpenpad dat loopt vanaf West-Terschelling naar West aan 
zee. Zes kilometer door afwisselend duingebied. Onze 'Longway' die bijna 4 kilometer lang is, bestaat 
dan uit het Jaagpad, een stuk van de Riekerweg en vervolgens het Anton Schleperspad. Dit pad biedt 
ook een mooie afwisseling in uitzichten en doorkijken. Of het ervan komt is natuurlijk nog maar de 
vraag, molens malen langzaam. In elk geval heeft kwaliteit en schoonheid van de Oeverlanden en 
omgeving onze niet aflatende aandacht. 

Antwoord 3 
De vereniging trekt al enkele jaren intensief op met andere gebruikers van de Oeverlanden zoals 
tuinpark OnsBuiten, watersportvereniging Onklaar Anker, kunstenaarscomplex Nieuw en Meer en 
woonbootbewoners Zuid. Deze samenwerking is ontstaan door de bebouwingsplannen ‘Koers 2025’ 
en de Zuidasdok waar de Oeverlanden ook bij worden betrokken en de vernieuwing van de 
luchtmenginstallatie in de Nieuwe Meer. We hebben geen direct contact met WSV de Schinkel en de 
surfvereniging maar de watersportverenigingen hebben onderling veel contact dus indirect is er 
zeker contact via Onklaar Anker indien dat noodzakelijk mocht zijn. Er bestaan wel contacten met de 
Woonschepen Vereniging Zuid, rondom het Jaagpad, Jachthavenweg en Schinkelsuis. 

Via onze nieuwsbrief brengen we geregeld verslag uit van ontwikkelingen. U kunt zich daarop 
abonneren via onze website. 

Antwoord 4 
Het is altijd een goed idee om contact met gelijkgezinde organisaties elders in de stad te 
onderhouden, maar in de praktijk valt dat soms niet mee om te realiseren met de beperkte middelen 
van ons bestuur. 

Als vereniging hebben we via het Parkenoverleg Amsterdam contact met vertegenwoordigers van 
vriendenverenigingen van de parken in Amsterdam waaronder het Vondelpark en het Beatrixpark. 
Niet alle groengroepen die hier worden vermeld kennen we persoonlijk niet maar het lijkt ons heel 
nuttig om te bekijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. 

Via onze nieuwsbrief proberen we wel iedereen die daarin interesse heeft op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen in ons gebied. Als je nog geen abonnee bent kun je via onze website 
inschrijven op de nieuwsbrief. 
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Antwoord 1 
Het ligt in onze bedoeling altijd met een PDF te werken als bestandsformaat. Soms gaat het alleen 
wel eens fout. 

Antwoord 2 
Wij prefereren ook een bijeenkomst. Het streven is om in november een dergelijke bijeenkomst te 
houden in een ruimte waar we kunnen voldoen aan de corona maatregelen. Gezien de verwachte 
strengere maatregelen vanwege de opleving van het virus, is het nog maar de vraag of dat gaat 
lukken. 

Antwoord 1 

Antwoord 2 

Antwoord 2 
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