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Welkom iedereen en dank aan de directeur van de Meervaart Andreas Fleischman voor het 

gebruik van deze mooie ruimte. 

Dit keer kijk ik niet terug  op het afgelopen jaar en heb geen  visioenen  naar de toekomst 

maar een terugblik op het begin van wat nu Stichting Eigenwijks heet. 

Niet iedereen  weet precies de ontstaansgeschiedenis van Eigenwijks,  dus ga ik een poging 

wagen en na vanavond weet u precies hoe het allemaal begon!. 

60 jaar geleden werden de Westelijke Tuinsteden gebouwd onder de bezielende leiding van 

Van Eesteren die het concept voor de Westelijke Tuinsteden had bedacht,  het AUP, het 

Algemeen Uitbreiding Plan. Hij koos voor licht, lucht en ruimte. 

De nieuwe bewoners kwamen uit kleine woningen, wat we nu binnen de Ring zouden 

noemen, vaak zonder douche. Heel ironisch nu willen mensen weer graag binnen de ring 

wonen, maar dan wel met douche! 

Overigens was er toen nog geen sprake van een Ring, de rondweg bestond gewoonweg 

niet. 

De nieuwe mensen die kwamen wonen in Slotervaar, Slotermeer, Geuzenveld en Osdorp  

vormden niet zomaar een nieuwe gemeenschap. De Centrale Stad vond dat daarbij hulp 

nodig was, en ziedaar de wijkopbouworganen ontstonden in Nieuw West. Ook in Slotervaart 

waar Eigenwijks is begonnen. De naam Eigenwijks is overigens  pas later ontstaan. En ja 

dus  ook Eigenwijks bestaat dit jaar 60 jaar.  

Eigenwijks  heeft sinds die tijd niets anders gedaan dan wat toen haar slogan was: ”Een 

organisatie van samenwerkende wijkbewoners”. Dat wil zeggen bewoners samen laten 

werken om elkaar beter te leren kennen, om mooie samenhangende buurten te laten 

ontstaan. Nu heeft onze organisatie als subtitel “Wat bewoners beweegt”. Want onze 

organisatie bestaat bij de gratie van de bewoners. Daar begint alles. In feite bepalen de 

bewoners de agenda, als zij bewegen, bewegen wij ook. Een ander deel van ons werk is 

daar waar  nodig  is ondersteuning  te geven om bewoners te activeren. 

Wij zijn zoals iedereen wel weet een Stichting en al zeg ik het zelf , voor anno 2018  met een 

bijzondere organisatiestructuur. 

Een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit louter vrijwilligers en een Algemeen bestuur dat 

uitsluitend uit actieve bewoners bestaat. Vooral het Algemeen Bestuur is heel belangrijk. De 

leden van het Algemeen Bestuur vertegenwoordigen allemaal een achterban van actieve 

bewoners die zich georganiseerd hebben. Zij zijn de ambassadeurs van onze Stichting. En 

ook zij zijn allemaal op vrijwillige basis actief. 

En niet te vergeten de talloze vaste vrijwilligers die zich verbonden hebben aan bijvoorbeeld 

de Huizen van de Wijk, het Buurtcollege, het Meervoud en Gezond Leven in Nieuw-West. 

Kortom alle vrijwilligers willen we heel erg bedanken voor alles wat ze het afgelopen jaar 

voor Eigenwijks hebben gedaan. Want zonder al deze mensen zou Eigenwijks geen 

bestaansrecht hebben. Voor ons telt maar een belang en dat is het bewonersbelang. Hen 

activeren, een stem geven bij moeilijke beslissingen die bijvoorbeeld Gemeente of 

Corporaties voorstellen. 

Dit alles is alleen maar mogelijk  met een goede organisatiestructuur waar bewoners en 

medewerkers op kunnen rekenen. En daarmee komen ook onze medewerkers in beeld. 



Onze opbouwwerkers, die activeren, stimuleren en meedenken bij “Wat Bewoners Beweegt” 

en onze beheerders en baliemedewerkers die zorgen voor een goed verwarmd, veilig en 

schoon gebouw waar u gastvrij wordt ontvangen en met alle vragen terecht kunt. En tot slot 

de medewerkers van ons Bedrijfsbureau, die ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering op rolletjes 

loopt. Ook hen zijn we veel dank verschuldigd.  

Het Bestuur van Eigenwijks is geweldig trots op al onze medewerkers  en vrijwilligers die 

onder de bezielende leiding van Dick Glastra van Loon en zijn team vorm geven aan 

Eigenwijks. 

Dus ja , wij zijn dit jaar een beetje jarig, hebben al 60 jaar onze wortels in Nieuw-West . We  

zullen op die verjaardag en op het nieuwe jaar graag met u proosten. 

Gezondheid!!!! 

 

Amsterdam, 3 januari 2018 

Lieke Mensink 

voorzitter Stichting Eigenwijks 


