wijkplatformbijeenkomst op woensdag 26 augustus 2009
Aanwezig:
Dhr. P. Beeks, mw. J.W. Berendsen, dhr. M. de Vries, mw. L.T. Sluiter, mw. L. Schenk, mw.
I. van Oostveen, mw. N. de Pater (secr.), mw. M. Dobbe (politie), mw. M. Polij, mw. P. van
Nierop, dhr. J. Prent (BBA), dhr. H. Beijer (gem. Amstelveen), dhr. B. Schmitz, mw.
Schiedon-de Vries, dhr. J.H.J. Schröder, mw. M. Bijlsma, dhr. R. Bleijerveld, mw. W.
Driessen (opb. Cardanus), dhr. P. Scholte (voorz.), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
Dhr. A. Pijnenborg, mw. A. Arnold, dhr. H. Hazebroek, mw. M. Zerbst, mw. T. Tielrooy, mw.
I.M.R. van Ootmarsum, dhr. A. Kuiper
1)

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2)

Mededelingen, vaststellen agenda
Afwezig: zie boven
De voorzitter zal aan het eind van de vergadering een dankwoordje richten aan Wilma
Driessen die Cardanus gaat verlaten.
Als extra agendapunten worden toegevoegd: de digitalisering van de informatie van
de gemeente (dhr. Bleijerveld) en het terugbrengen van het aantal verkeersborden in
de gemeente Amstelveen (dhr. Bleijerveld).
Hiermee is de agenda vastgesteld.

3)

Ingekomen / uitgaande stukken
In:
a)
Uitnodiging van Cardanus aangaande de presentatie van een vernieuwde
website. Locatie v.d. Hooplaan, in de voormalige Volvogarage. Datum: 9
september a.s., tijd: 15.30 uur. Bij de rondvraag zal de voorzitter terugkomen
op de vraag wie er belangstelling heeft de bijeenkomst op 9 september a.s. bij
te wonen
b)
Resultaten van de enquête betreffende het Open Hof.
c)
Jaarverslag 2008 van Cardanus. Datum : mei 2008
d)
Kadernota 2010 van de Gemeente Amstelveen. Nota over de
bezuinigingsplannen van de gemeente in verband met de kredietcrisis.
Datum: 2 juni 2008.
e)
Besluit van B & W tot het verlenen van toestemming van het gedeeltelijk
vergroten van het kantoorgebouw aan de Burg. Haspelslaan 131 en besluit tot
wijziging van de bestemming kantoren in gezondheidszorg. (Dit is de reactie
op de brief van het wijkplatform van 21 augustus 2008 over de plannen rond
het gebouw aan de Burg. Haspelslaan 131) Datum: 23 juni 2009.
f)
Uitnodiging voor een bijeenkomst van de gemeente over de verwijdering van
verkeersborden in Amstelveen op 18 augustus 2009 in het gemeentehuis.
Datum: 6 juli 2009.
g)
Overzicht van de openstaande budgetten van de Kwaliteitsimpuls per juni
2009 van het hoofd wijkbeheer zuid van de gemeente. Datum: 14 juli 2009.
h)
Uitnodiging voor een informatieavond op donderdag 17 september 2009 om
19.30 uur van de Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP) over de
uitwerking van het zgn. “Aldersadvies” over de vlieghinder rond Schiphol. De
VGP nodigt het wijkplatform uit zich aan te sluiten bij het VGP. Datum 10 juli
2009. Informatie inzake locatie volgt nog.
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i)

Uit:
a)

Besloten wordt alvorens hierover een besluit te nemen bovenstaande in
de OBA te overleggen. Bij de rondvraag zal de voorzitter terugkomen op de
vraag wie er belangstelling heeft de bijeenkomst op 17 september a.s. bij te
wonen.
Persbericht: inzake de bouw van kantoren en woningen op de locatie van de
Carmenlaan, alsmede een groene verbinding tussen Amsterdamsebos en de
Amstelscheg.
Verslag van het gesprek met ambtenaren van de gemeente namens het
wijkplatform over de Burg. Haspelslaan 131. Datum 22 juli 2009.

4)

Verslag wijkplatformvergadering 3 juni 2009 (reeds in uw bezit)
Blz. 1. de tekst onderaan de pagina’s over de Bolder worden verwijderd.
Blz. 2: “Neverland” is een geslaagd evenement, mede op verzoek van Randwijk
ontvangen de organisatoren een bedankje.
Blz. 4: inzake de hangjongeren wordt opgemerkt dat d.m.v. een hinderlijk signaal
hangjongeren kunnen worden geweerd. Wilma Driessen zegt dat dit in verband met
gehoorschade niet gebruikt mag worden.
De verslag wordt hiermee vastgesteld.

5)

Terugkoppeling Informatieavond Speelvoorzieningen 19 augustus 2009
De opkomst van de bewoners was goed, er werden vragen gesteld en er werd
doorgevraagd. Er is duidelijk gemaakt dat het speelveld aan de Ruwiellaan te klein is.
In het kader van het attractiebesluit van 2008 is besloten het speelveld door middel
van restgelden van de kwaliteitsimpuls op te knappen.
Mevr. Sluiter zegt dat de bewoners voor een voldongen feit zijn geplaatst. Kinderen
zaten in het zomerseizoen zonder speeltoestellen. De toestellen die zijn
teruggeplaatst zijn volgens haar niet geschikt voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12
jaar. De heer Hans Beijer zegt dat het speelveld niet meer aan de eisen voldeed,
maar dat er geen sprake was van uitbreiding, er zouden geen nieuwe toestellen
worden bijgeplaatst. De voorzitter zegt dat het materiaal niet meer deugde en moest
worden verwijderd, maar dat e.e.a. beter met de wijk gecommuniceerd had moeten
worden.

6)

Bespreking resultaten enquête Open Hof
Er is een enquête gehouden inzake de toekomst van het Open Hof. Er zijn ca. 200
formulieren ingeleverd. De resultaten van de enquête worden op de vergadering
uitgereikt. De situatie is als volgt: ’t Open Hof stond reeds op de nominatie op te
worden afgebroken en elders in Amstelveen op te gaan in een MFA (multifunctionele
accommodatie), dat wil zeggen dat er niet alleen activiteiten worden georganiseerd,
maar dat men er ook terecht kan voor b.v. wijkverpleging. Maar door de crisis is er
wat bovenstaande betreft een kink in de kabel gekomen. Daar komt bij dat het
gebouw oud en hier en daar opgeknapt zou moeten worden, het voldoet niet meer
aan de eisen van deze tijd. De gemeente wil nu graag van de bewoners weten wat zij
met het Open Hof willen, en hoeveel waarde het Open Hof heeft voor de bewoners.
Conclusie van de enquête: het Open Hof heeft nog steeds een functie voor met
name ouderen en kinderen woonachtig in Elsrijk.

7)

Stand van Zaken rondom Burg. Haspelslaan 131 (HOED)
Er zijn plannen voor de vestiging van een medisch centrum aan de Burg.
Haspelslaan 131, en uitbreiding van het kantoorgebouw aldaar. Er komen huisartsen,
oogartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, en zelfs operatiekamers, er is dus niet
sprake van een HOED (huisartsen onder een dak) maar van een medisch centrum.
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De wijk vreest parkeeroverlast als dit centrum eenmaal gerealiseerd is. Mevr.
Nicolette de Pater heeft over bovenstaande contact heeft gehad met de gemeente, zij
heeft te horen gekregen dat de gemeente inzake de parkeerplaatsen de
bovennormen aangehouden heeft, en dat communicatie naar de bewoners via het
Amstelveens Weekblad heeft plaatsgevonden. De brief die zij namens het
Wijkplatform heeft gezonden is door de gemeente gezien als haar persoonlijke
zienswijze, daarbij werd voorbijgegaan aan het feit dat zij optrad namens het
wijkplatform Elsrijk.
In verband met mogelijk juridische stappen van de projectontwikkelaar laat de
gemeente haar oren hangen naar de project ontwikkelaar, en luistert zij niet naar de
bewoners. De voorzitter stelt voor na te gaan hoe e.e.a. in Ouderkerk is verlopen,
daar is aan de Wilhelminalaan ook een HOED gevestigd.
Op 2 september is een raadcommissie vergadering inzake overlast parkeren, daar
kunnen bewoners inspreken.
Afgesproken wordt dat de heer Prent (raadslid BBA) contact opneemt met
wethouder Pols en bij hem de nodige informatie inwint.
Ingelast agendapunt inzake de digitalisering van de informatievoorziening door de
gemeente. (dhr. Bleijerveld)
In het kader van de Wet Elektronische bekendmaking (WEB) die op 1 juli jl. is
ingegaan zal de gemeente Amstelveen alle bekendmakingen op haar internet site
bekend maken. Het gaat hierbij om (bouw)aanvragen, vergunningen, ontheffingen,
verordeningen, etc. Vanaf de 1e week van september 2009 zullen deze
bekendmakingen niet meer te lezen zijn op de gemeentepagina’s van het
Amstelveens Weekblad. In de vergadering wordt opgemerkt dat er hierdoor een
tweedeling in de maatschappij ontstaat, zij die de beschikking hebben over internet,
en zij die dat niet hebben. En ook al heeft men de beschikking over internet, dan nog
wordt er niet altijd op de gemeentesite gekeken. Belangrijke informatie kan de (met
name oudere) bewoners dus makkelijk ontgaan.
Besloten wordt dit onderwerp in de OBA te overleggen, maar niet te wachten tot
de volgende (OBA)vergadering.
Ingelast agendapunt inzake het terugdringen van het aantal verkeersborden in
Amstelveen. (Dhr.heer Bleijerveld)
De opkomst op bijeenkomst op 18 augustus jl. is mager bezocht. Aan de hand van
een PowerPoint presentatie werd uitleg gegeven over de verkeersborden; er staan in
Amstelveen 10.077 verkeersborden, waarvan er ca. 1000 worden verwijderd. Er zal in
de wijk Keizer Karelpark worden begonnen, daarna volgt en evaluatie en een besluit
of het verwijderen in andere wijken zal worden voortgezet.
8)

Vragen aan de Buurtregisseur (Mirjam Dobbe)
 Mevrouw van Oostveen is onlangs benadert door een stoffenverkoper. Hij
benadert bewoners met smoesjes, probeert zelfs in de woning binnen te dringen
en licht hen vervolgens op. De man rijdt in een grote zwart Mercedes sedan (oud
type). Mevrouw Dobbe roept op de politie te bellen indien men deze man ziet.
 Het is over het algemeen een rustige zomer geweest. Maar in de week van 15 –
22 augustus hebben er zich 3 insluipingen voorgedaan. Mevrouw Dobbe
waarschuwt dan ook ’s nachts ramen en deuren te sluiten. Verder zijn de zgn.
gaatjesboorders actief (zij boren een gaatje boven het slot, en met een speciaal
apparaatje openen zij de deur). Dit werkt niet als de deur op slot zit. Dus ramen
en deuren goed afsluiten.
 Hangjongerenproblematiek aan de Ruwiellaan, deze waren echter goed
aanspreekbaar. De politie zegt goed zicht te hebben op deze groep. Meer
overlast is er van de hangjongeren aan de Burg. Haspelslaan. Mevr. Dobbe zegt
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dat er vaak drank in het spel is, maar dat de politie daar bewijs van moet
overleggen. Verder zijn er aan de Jan van Goyenlaan auto’s vernield.
 Mevr. Sluiter vraagt of autowrakken worden weggehaald. Deze worden als zij aan
de wettelijke omschrijving voldoen weggehaald. Mevr. Sluiter heeft bij de
gemeente geïnformeerd of het pad achter Zonnestein richting Kinderrijk niet
doorgetrokken kan worden. Maar de gemeente vreest voor parkeeroverlast. Zij
vraagt aan mevr. Dobbe of dit probleem niet met een bord “verboden te parkeren”
opgelost kan worden. Mevr. Dobbe antwoordt dat een bord niet de oplossing is,
een bord plaatsen betekent ook handhaven.
9)

Verslag teamleider Wijkbeheer (Kees Muis)
In verband met afwezigheid van de heer Muis komt dit agendapunt te vervallen.

10)

Rondvraag
De heer Bleijerveld stelt voor de stand van zaken rondom de A9 voor iedere
vergadering op de agenda te zetten. De vergadering gaat akkoord.
Mevrouw Bijlsma zegt dat zij niks meer heeft gehoord over de bijeenkomsten inzake
de A9.
Hans Beijer zegt dat bij de bij het viaduct bij de Groen van Pinksterenlaan de
verlichting is aangepast. Hij verzoekt de leden van de vergadering te gaan kijken en
indien zij nog klachten hebben, deze bij hem te melden.
De heer de Vries zegt dat bij een woning aan de Karel Doormanweg een afvoer niet
is aangesloten; er zit een gat in de stoep. Hij kan hiervoor de servicelijn bellen: 0205404911.
De voorzitter komt terug op de bijeenkomsten van 9 september en 17 september a.s.
Hij vraagt of er aanwezigen zijn die bovenstaande bijkomsten bij willen wonen.
Mevr. Nicolette de Pater gaat naar de bijeenkomst van 9 september a.s. inzake
de opening van de vernieuwde website. Voor de bijeenkomst op 17 september a.s.
over geluidshinder meldt zich niemand.

11)

Sluiting
De voorzitter bedankt Wilma Driessen voor haar inzet en overhandigt haar namens
het wijkplatform Elsrijk een dinerbon. Ook Wilma bedankt het wijkplatform voor de
prettige samenwerking; zij heeft veel plezier aan haar werk beleeft, soms zat het
mee, soms zat het tegen.
De voorzitter sluit rond 22.00 uur de vergadering af.

Volgende vergadering: woensdag 14 oktober 2009 om 20.00 uur in wijkcentrum ’t Open Hof.
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