Wijkplatform Elsrijk
Verslag van de bijeenkomst op woensdag 2 december 2009
Aanwezig:
mw. I. van Oostveen, mw. N. de Pater (secr.), dhr. A.Versteeg, mw. L. Schenk, mw. M.
Polij, mw. T. Tielrooy, dhr. J. Prent (BBA), dhr. B. Schmitz, dhr. J.H.J. Schröder,
dhr. M. de Vries, dhr. H. Beijer (gem. Amstelveen), dhr. H. Hazebroek, dhr. E. Dresden, dhr.
R. Bleijerveld, dhr. A. Kuiper, mw. M. Bijlsma, mw. M. Zerbst, dhr. P. Scholte (voorz.), mw. B.
de Groot (not.),mw. I. Vroegop (opb. Cardanus)
Afwezig: met bericht
mw. M. Dobbe, dhr. Kees Muis (gem.) mw. H. Sluiter, mw. Schiedon-de Vries mw. I.M.R. van
Ootmarsum en Dhr. A. Pijnenborg (BBA)
1)

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Omdat er geen naambordjes zijn stelt iedereen zich even voor.

2)

Kennismaking met opbouwwerker Irma Vroegop
Irma Vroegop, de nieuwe opbouwwerker van Cardanus stelt zich voor. Zij is
opbouwwerker voor de wijken Elsrijk, Randwijk en Uilenstede. Voorheen heeft ze 10
jaar bij de gemeente Amsterdam gewerkt aan projecten op het gebied van prostitutie
en huiselijk geweld. Daarnaast is zij trainer. Zij wil nu de ervaringen die ze heeft
opgedaan in Amsterdam inzetten in Amstelveen. Irma woont in de wijk Patrimonium,
ze is getrouwd en heeft 2 kinderen.

3)

Mededelingen
De agendapunten 9 en 10 komen te vervallen in verband met de afwezigheid van
buurtregisseur mw. Mirjam Dobbe en wijkbeheerder dhr. Kees Muis. Indien men
vragen heeft kan men de politie of de gemeente bellen. Het nummer van de
gemeentelijke servicelijn is 020-5404911.

4)

Ingekomen/uitgaande post (zie bijgaande postlijst)
In:
a)
Uitnodiging voor een bijeenkomst op 2 december 2009 om 16.30 uur inzake
het buurtpersbureau (van Cardanus). Indien men stukjes/artikelen wil
schrijven voor websites, voor de wijkkrant, e.d. kan men ondersteuning vragen
van het buurtpersbureau. Locatie van de bijeenkomst: De Buurtkamer aan de
Van der Hooplaan. Het adres van het persbureau is Lindenlaan 75. De
website is: www.buurtpersbureau.nl
b)
Een brief van de gemeente ondertekend door mevr. T. van Hove. Datum 16
november jl. inzake het digitaal informeren van de bewoners inzake projecten
in Amstelveen. Het eerste wijkactieplan is tot stand gekomen aan de hand van
a) de wensen van bewoners, b) de kwaliteitsimpuls en c) projecten van de
gemeente. Dit plan is inmiddels achterhaald. De projecten worden nu
geactualiseerd en komen niet meer in de krant, maar op de website.
www.amstelveen.nl.
De bewoners die niet in het bezit zijn van een computer kunnen aan de balie
van het gemeentehuis informatie krijgen over projecten.
Het OBA heeft geageerd tegen het uitsluitend digitaal publiceren van
gemeentelijke informatie.
c)
Een schrijven van 17 november jl. inzake participatie in Amstelveen. In de
loop van het jaar is het participatiebeleid van de gemeente Amstelveen
geëvalueerd. Uit een onderzoek komt o.a. naar voren dat het niet goed gaat

met de participatie van de wijkplatforms. Er is veel miscommunicatie en
wederzijds wantrouwen. De gemeente gaat hier de komende tijd mee aan de
slag. Het convenant zal tegen het licht worden gehouden. De vraag zal
worden gesteld: wat verwachten we van elkaar? Wanneer mag men
participeren? Mevr. Schenk geeft aan dat zij bij bewonersavonden graag
discussies ziet, en geen eenzijdige uitleg en dat zij het belangrijk vindt te
weten wat er met de resultaten van de bewonersavonden gebeurt.
De voorzitter zegt dat participatie een agendapunt wordt voor de
vergadering van 20 januari 2010. Hans Beijer merkt op dat men om de
timing moet denken: men is bij de gemeente nu al bezig met de evaluatie. Er
wordt een voorbereidingsgroep gevormd met mevr. L. Schenk, dhr. Schmitz
en het bestuur van het Wijkplatform. Ook zullen de op 2 december afwezige
leden worden gepolst voor deze “denktank”.
d)
Netwerk Elsrijk: Brief gemeente: er zal op het speelplaatsje aan de Berebijt
alsnog een tafeltennistafel worden geplaatst, e.e.a. in overleg met dhr. v.d.
Neut.
d)
Er is nog geen informatie inzake de bouw aan de Tulpenburg en de Schulp. Er
is nog niets besloten, dus het bestuur mag nog niets zeggen. Er is het bestuur
gevraagd mee te denken over de informatie naar de bewoners. Er zal een
bewonersavond worden georganiseerd. Het is nog een open verhaal.
Zie verder lijst ingekomen en uitgaande post al in uw bezit.

5) Verslag van de vergadering van 14 oktober 2009 (bijgevoegd)
Tekst: geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. De aanwezigen danken de
notuliste voor het heldere verslag.
Naar aanleiding van het verslag:
Blz. 2: HOED aan de Burg. Haspelslaan. Dhr. Prent heeft de parkeerproblematiek
onderzocht: alle parkeerplaatsen zijn benoemd of gehuurd (met namen erop). Indien
er bedrijven weggaan, vallen er 10 tot 15 parkeerplaatsen vrij. Het is onbekend welk
bedrijf blijft en welk vertrekt. De voorzitter concludeert dat als alle bedrijven blijven
zitten, er zich geen arts kan vestigen. Daar komt het volgens dhr. Prent inderdaad op
neer. De voorzitter dankt dhr. Prent voor zijn onderzoek en rapportage.
Website van de wijkplatforms. Mw. De Pater vraagt wie bereid is de website van
wijkplatform Elsrijk bij te houden. Ondersteuning vanuit Cardanus is mogelijk. De heer
Schmitz meldt zich aan onder voorbehoud.
Blz.3: Rioleringswerkzaamheden bij St. Philipsland. De borrel ter gelegenheid van de
voltooiing wordt georganiseerd door opbouwwerker Irma Vroegop.
Blz.4. Roze verlichting aan de Van Heuven Goedhartlaan. Dhr. Kuiper meldt dat het
licht te hard was en daarom is aangepast. Mw. Zerbst vult aan dat dit waarschijnlijk in
heel Amstelveen zal gebeuren. Het is een pilot. De hoeveelheid licht blijft gelijk.
Dhr. Beijer meldt dat naar aanleiding van een schouw op de o.m. Groen van
Pinksterenlaan en de Van Heuven Goedhartlaan, hoge bomen zijn gesnoeid; ze
namen licht weg van de lantaarns.
6)

7)

A9, stand van zaken, krant Amstelv1 en website http://www.amstelveenaaneen.nl/
Op 3 december a.s. zal er tijdens een OBA-vergadering uitleg worden gegeven
inzake de voortgang van de A9. De gemeente is dan bij OBA-vergadering
uitgenodigd. Nadere informatie volgt.
Het college wil de bewoners daadwerkelijk betrekken bij de A9, e.e.a. blijkt uit een
Nota van Uitgangspunten, die door dhr. Prent wordt aangehaald.
Kwaliteitsimpuls: stand van zaken financien
De gemeente is inmiddels flink bezig met het plaatsen van de voorzieningen waar in
het kader van de Kwaliteitsimpuls voor is gekozen, te weten fietsnietjes, zitbanken en
het opknappen van speelplaatsen. De speelplaats aan de Schouwenselaan zou

aanvankelijk niet onder handen worden genomen omdat er volgens de raming geen
geld meer voor was. Nu is gebleken dat er toch geld voor een speelvijver,
schommels, evenals een tafeltennistafel (met hekje i.p.v. netje) beschikbaar is. In
verband met de veiligheid zal er ook wat groen worden gesnoeid. Er komen geen
doeltjes. Dhr. Hazebroek vraagt waarom niets voor de (wat oudere) jeugd gedaan
wordt. De voorzitter antwoordt dat het Wijkplatform destijds heeft gekozen voor
fietsnietjes, zitbanken en speelplaatsen voor jonge kinderen. Er wordt voorgesteld de
kinderspeelplaats feestelijk openen, eventueel in combinatie met het afronden van de
rioolwerkzaamheden.
De voorzitter meldt dat dhr. Van der Neut in januari 2010 met een financiële evaluatie
komt.
8)

Mondeling verslag Stadsgesprek Veiligheid op 12 november 2009
Mevr. Zerbst en dhr. Kuiper hebben deze bijeenkomst bezocht en doen verslag.
Thema’s/vragen voor de organisaties die vertegenwoordigd waren:
GVB: introductie OV-chipkaart; de geluidshinder van tram 51 en 5: onlangs zijn de
rails vernieuwd, toen ging het even beter, maar later trad weer geluidsoverlast op.
GHOR (Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen): geen
bijzonderheden.
Politie: de problematiek in Westwijk/Middenhoven, maar er waren geen aanwezigen
uit deze wijken.
Brandweer: advies voor aanschaf brandblusser/deken.
Steunpunt Huiselijk Geweld: diverse vragen in privé sfeer.
Gemeente afd. handhaving: overlast van hangjongeren op scooters in het Stadshart.
Dhr. Prent merkt op dat de aanpak met agenten op snorfietsen goed werkt.
Gemeente afd. algemeen: geen bijzonderheden.
De opkomst was teleurstellend, er waren jammer genoeg slechts 20 mensen
gekomen, terwijl er was gerekend op 200 personen.

9)

Vragen aan buurtregiseur van politie Mirjam Dobbe
Vervalt in verband met afwezigheid van mevr. Dobbe.

10)

Verslag teamleider Wijkbeheer Kees Muis
Vervalt in verband met afwezigheid van dhr. Muis.

11)

Rondvraag
Dhr. Kuiper:
Meldt dat er bij Onderuit (op het grasveld) grote betonblokken liggen en vraagt waar
deze voor zijn bedoeld. Dhr. Beijer is dit niet bekend, maar zal het uitzoeken.
Verder klaagt hij rond de gang van zaken rond de plastic ophaalactie. Er ontstaat een
discussie over dit onderwerp. Er zijn veel klachten van bewoners. De gemeente heeft
toegegeven dat e.e.a. niet de “schoonheidsprijs” verdient; er zijn zakken zonder
bodem, ophaalagenda en wijken kloppen niet, enzovoort.
Het is een landelijke proef. De voorzitter raadt aan klachten aan de gemeente te
mailen.
De voorzitter stelt voor de plastic ophaalactie op de agenda te zetten voor de
vergadering van 20 januari 2010.
Wellicht kan dan een ambtenaar van de gemeente worden uitgenodigd om de gang
van zaken uit leggen. Dhr. Blijerveld vraagt zich af waarom gemeentes geen ideeën
van elkaar overnemen en waarom iedere gemeente voor zich het wiel wil uitvinden.
Verder stelt hij voor zuiniger met papier om te springen, en bijvoorbeeld de
vergaderstukken indien mogelijk tweezijdig te kopiëren.
Dhr. Versteeg:
klaagt over losliggende tegels. Hij kan hiervoor het servicenummer bellen: servicelijn
bellen: 020-5404911.

Dhr. Schröder:
vraagt wanneer de A9 in het OBA besproken wordt. De voorzitter antwoordt dat dit op
3 december a.s. gebeurt.
Mevr. van Oostveen:
vraagt naar vergaderdata in 2010. Mevr. De Pater antwoordt dat deze onderaan op
de postlijst staan vermeld.
Een bewoonster merkt op dat de wijkkrant zo slecht wordt bezorgd.
Er zijn hier meer klachten over.
Tot slot:
De voorzitter zegt dat de kerstbomenactie bij de winkelstrips (Keizer Karelweg/
Berebijt) dit jaar zonder de medewerking van schoolkinderen plaatsvindt. Peter
Koopmans zal zorgen voor de plaatsing van de twee bomen.
De voorzitter hoopt dat volgend jaar scholen erbij kunnen worden betrekken. Mevr.
Zerbst vraagt of winkeliers dit niet zelf kunnen doen.
De voorzitter loopt vooruit op de volgende vergadering op 20 januari 2010.
De volgende agendapunten zullen op de agenda komen:
- functioneren wijkplatform/participatie wijkplatform
frequentie bijeenkomsten, te bespreken onderwerpen, wat is belangrijk voor de
onze wijk, Meer gerichte thema’s.
- plastic ophaalactie (wijkoverstijgend) uitnodigen gemeente.

12)

Sluiting
De voorzitter wenst iedereen prettige feestdagen en sluit om ca. 21.30 uur de
vergadering af.

Volgende vergadering: woensdag 20 januari 2010 om 20.00 uur in wijkcentrum ’t Open Hof.

