
Notulen ALV GroenLinks 21 november 2019 
 
Sonja opent de vergadering 
Na een voorstelrondje worden de notulen van de laatste ALV in januari 2019 goedgekeurd 
en aangenomen. 
 
Hierop volgt de verkiezing van de twee nieuwe bestuursleden: Suzanne Felix en Bram 
Joanknecht. Yvo wordt penningmeester van het federatiebestuur. Suzanne en Bram stellen 
zich voor. 
Suzanne werkt voor de gemeente Diemen als beleidsmedewerker zorg en jeugd. Ze was 
voor GroenLinks actief als organizer voor de provinciale en Europese verkiezingen. Suzanne 
wil Yvo Greijdanus opvolgen als penningmeester. 
Bram Heeft bestuurskunde en communicatiewetenschappen gestuurd. Heeft gewerkt als 
debattrainer en werkt nu voor Public Matters, een lobbyadviesbureau dat is gespecialiseerd 
in beleidsbeïnvloeding en strategische communicatie. Bram heeft enige jaren in Den Haag 
gewoond en is daar actief geweest voor GL. Hij wil zich binnen het bestuur bezighouden met 
communicatie waaronder sociale media en het beheren van de website.  
Nadat de kandidaten zich hebben voorgesteld krijgen de aanwezigen de kans vragen te 
stellen. Daarna wordt er gestemd. Beiden worden verkozen, ieder met 16 voor en 1 
onthouding. 
  
Vervolgens wordt een functioneringscommissie gekozen die de functioneringsgesprekken 
met de staddeelcommissieleden gaan voeren. Kandidaten zijn Jeanine van Pinxteren en Paul 
van Grieken. Beiden zijn door Sonja Muusses gevraagd zich kandidaat te stellen. Paul is niet 
aanwezig bij de ALV. Jeanine stelt daarom naast zichzelf ook Paul voor.  
Jeanine en Paul willen open gesprekken voeren met de commissieleden omdat het nog niet 
duidelijk is hoe de stadsdeelcommissies functioneren. Insteek van de gesprekken is dan ook: 
hoe gaat het en wat hebben jullie van ons nodig om goed te functioneren? 
Jeanine en Paul worden beiden verkozen: ieder met 17 stemmen voor en 1 onthouding. 
 
Volgende agendapunt is het activiteitenplan.  Dit is gemaakt tijdens een heidag die in 
november is gehouden met het bestuur, commissieleden en DB. 
In het activiteitenplan is een maandelijkse HAH-actie opgenomen (elke eerste zaterdag van 
de maand). Uitgelegd wordt wat de opzet van HAH is. Er wordt een buurt uitgezocht waar 
wat speelt en waar we als GL in contact willen komen met de bewoners om te horen wat zij 
ervan vinden. Elmar merkt op dat het heel waardevol is om op deze manier input te krijgen 
over wat er speelt in een buurt. Suzanne voegt daar aan toe dat dit ook een goede manier is 
om de zichtbaarheid van GL te vergroten en de afstand tot de politiek te verkleinen. 
 
Sonja vertelt iest over de activiteiten die het komend jaar georganiseerd worden:  

- Een bijeenkomst over klimaattransitie in eigen huis; 
- Een bijeenkomst over vervoer van de toekomst; 
- Een workshop stadstuinieren; 
- Een ‘linkse’ stadswandeling; 
- Een try-out Meet GL centrum: een aankondiging van een cafe-ontmoeting met GL op 

een bepaald tijdstip en te kijken wie daar op afkomt. 
 



De data van de activiteiten staan nog net vast. 
 
Yvo licht voor de laatste keer de begroting voor 2020 toe. De begroting wordt aangenomen. 
 
Update van de fractie en DB door Noah Zeevenhoven:  
Fractie heeft een onverwacht succes geboekt. Er is een meerderheid in de stadsdeelfractie 
voor het advies om hop-on/off touringcars uit het centrum te weren en nog alleen 
touringcars toe te laten als ze bestemd zijn voor schoolkinderen of mensen met een 
beperking.  
De fractie heeft een eigen project Toegankelijke stad. Dit project is er op gericht doormiddel 
van foto’s knelpunten in de stad (op dit moment in Weesperbuurt, Weteringbuurt en de 
Jordaan) op te sporen voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of scootmobiel.  
Fractie is bezig met agenda autoluw. Eerste advies is aangenomen: onderzoek naar 
intelligente toegang tot buurten onder andere door middel van cameraherkenning van 
nummerborden. 
Kattenburg: hi 
er is het autoverkeer toegenomen na herinrichting van de wegen op de Oostelijke eilanden. 
Samen met de buurtbewoners is nu een advies opgesteld voor een autoluwe inrichting. 
 
Update DB door Micha Mos: 
Bloemenmarkt op het Singel: er is onderzoek gedaan naar misleiding met Lisse/KAVB. Er 
wordt nu gekeken naar een manietr om deze misleiding met steun van de ACM aan te 
pakken. Deze week heeft een gesprek plaatsgevonden met de toezichthouder. Er wordt een 
integrale controle gehouden voor de verkoop van souvenirs (hier wordt binnenkort op 
gehandhaafd). Nu zijn we bezig met onderzoek naar de economische toekomstvisie voor het 
gebied. 
Hoogte Kadijk 401: in september was de officiële opening van een gemengde woning voor 
vluchtelingen (statushouders) en studenten. In totaal zijn er 116 huurders waarvan 40% 
studenten. 
Centrum Begroot: eerste editie had 18% respons, daarmee de grootste response-rate van 
alle stadsdelen. 200K is verdeeld over 12 winnende plannen, waarvan veel groen. We 
bereiden ons voor op een herhaling van Centrum Begroot voor komend jaar van 500K. 
Huis van de Stad: vanavond vindt er een ideënsessie plaats onder bewoners om op te halen 
waar de behoefte ligt voor het gebruik, de inrichting en programmering van de openbare 
ruimte. 
Zeeburgerpad-gebiedstransformatie: er is nu een Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
in procedure om het mogelijk te maken dit te transformeren tot woon-werkgebied. 
Afgelopen dinsdag (en in de sessie daarvoor) is het in SDC besproken. Plan gaat nu richting 
college. 
Schoonhouden van Centrum: straatvuil is groot probleem. We zijn nu bezig met een nieuwe 
systematiek om het op te halen waarbij en de mogelijkheid om afval 24 uur per dag aan te 
bieden.  
Elandstraat: na 10 jaar is het eindelijk gelukt om de straat autoluw in te richten en het stuk 
voor de school voor auto’s af te sluiten. Door publiciteit er omheen hebben we ons duidelijk 
kunnen profileren. 
GL is er tegen dat de stadsdeelcommissie alleen een adviserende rol heeft. 
 



Aan het slot van de vergadering wordt afscheid genomen van Yvo als penningmeester van 
afdeling Centrum. 
 
 
 


