FACTSHEET

VERENIGING VRIENDEN VAN HET WIBAUTPLANTSOEN
Oprichtingsdatum: 13 augustus 2007
Ingeschreven KvK nr. 50862170
Website: www.wibautpark.nl
Bestuurders:
 Jacoba Elisabeth van Duijvenbode (secretaris)
 Bart Eduard Ivo Dart (voorzitter/penningmeester)
Doel: het behoud van de bomen en andere groenvoorzieningen (“groen”) in
Amsterdam na te streven. Hiertoe bevordert zij de bewustwording van
het positieve effect van groen op luchtkwaliteit, leefbaarheid van de
buurt en sociale cohesie van buurtbewoners.

Het bestuur heeft drie werkgroepen ingesteld ter ondersteuning en/of
realisatie van het doel van de vereniging. Daarnaast verrichten
bestuursleden vanuit hun zelfstandige bevoegdheid activiteiten die het
verenigingsdoel dienen.
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WERKGROEPEN
1. werkgroep Wibauttuin – zij is samen met de gemeenste
medebeheerder van 440m2 Wibautpark en bevordert de sociale
cohesie tussen buurtbewoners. Website: www.wibauttuin.nl
2. werkgroep Platanen-hof – zij realiseert samen met de gemeente
een natuurspeelplaats voor kinderen en verbetert de leefbaarheid
van de buurt. Website: www.platanen-hof.nl
3. werkgroep Bomenbescherming Amsterdam – zij bevordert het
behoud van de bomen en andere groenvoorzieningen in Amsterdam.
Website: www.bomenbeschermingamsterdam.nl
Aantal leden per jaar: gemiddeld 30.
Aantal ledenvergaderingen per jaar: gemiddeld 4.
Inkomsten: lidmaatschapsgelden

Samenwerkende organisaties:
Gemeente Amsterdam, Stadgenoot, Buurttuin/platform Transvaal,
Parkenoverleg Amsterdam, Milieudefensie afdeling Amsterdam, Partij
voor de Dieren afdeling Amsterdam, Bomenridders Amsterdam Zuid.
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PORTFOLIO
1. burgerinitiatief/referendumfase “Maak van het Wibautplantsoen
een Wibautpark” (2008) en ontwikkeling/uitwerking en
transformatie van het Wibautplantsoen tot Wibautpark (2008 –
heden)
2. politiek: inspreken bestuurscommissie & gemeenteraad over
groene thema’s als parken, bomenverordening, luchtkwaliteit
(2008 – heden)
3. participatie in buurtoverleg (werkgroep Parooldriehoek (2008 –
heden) / Platform Transvaal (2017 - heden)
4. participatie in het Parkenoverleg Amsterdam namens de
Vrienden van het Wibautplantsoen (2008 – heden)
5. ontwikkeling, uitwerking en medebeheer van de buurttuin
“Wibauttuin” (2013 – heden)
6. onderhouden emailkring voor kennisgevingen stedelijke
initiatieven op het gebied van (ecologische) groenthema’s (2013
–heden)
7. deelname aan (internationaal en/of academisch) onderzoek naar
buurttuinen & stadslandbouw in Amsterdam (UvA, Wageningen
University 2013 - heden)
8. ledencursussen/workhops op het gebied van ecologie en
stadslandbouw (2014 – heden)
9. college Groen en Luchtkwaliteit “de Groene Boulevard” (20142015)/ “Jungle” (2018) Amsterdam
10. participatie in grootstedelijke projecten (beheergroep
Amstelstation 2015, vervanging Canadese populieren (2018)
denktank Amstelover 2019)
11. themadagen voor leden en niet-leden (bv. Burendag 2017)
12. participatie in het ecologisch beheer(plan) mbt de
Amsterdamse Ecologische Structuur (2017- heden)
13. kennisplatform rondom vergunningsprocedures mbt de
Bomenverordening 2014; klankbord/intermediair voor groot
Amsterdam mbt grootstedelijk bomenbeleid via het
contactformulier van de website werkgroep BBA (2017- heden)
14. ontwikkeling, uitwerking en toekomstig medebeheer
natuurspeelplaats “Platanen-hof” (2017 – heden)
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CONTACTPERSONEN VERENIGING
Algemeen Amsterdam-Oost:
Ecologie:
Platanen-hof:
Wibauttuin:
Bomen algemeen:
Canadese populieren:
Luchtkwaliteit:
Transvaaltuin/platform:
Parkenoverleg Amsterdam:
Partij voor de Dieren Asd:
Bomenridders Asd-Zuid:
Project Amstelstation:

Wouter Stoeken (gem. Amsterdam)
Els Corporaal (gem. Amsterdam)
Inge Smit (gem. Amsterdam)
Wouter Stoeken (gem. Amsterdam)
Tim Blokker (gem. Amsterdam)
Peter Cornelisse (Stadgenoot)
Marc Oerlemans (gem. Amsterdam)
Ellen van den Huijsen (gem. Amsterdam)
Ronald van den Brink (gem. Amsterdam)
Anne Knol (Milieudefensie)
Jitske Hallema
Hans Olykan (bestuur)
Anke Bakker (raadslid)
Lilian Voshaar (NMT Zuid)
Geertjan Cronenberg (gem. Amsterdam)
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