Wijkplatformbijeenkomst op woensdag 20 januari 2010
Aanwezig:
mw. M. Bijlsma, mw. M. Zerbst, dhr. A. Kuiper, dhr. E. Dresden, dhr. J.H.J. Schröder, Mw. P.
Nierop, dhr./mw. H.J. Rigter, dhr. A.M.W. de Vries, dhr. B. Schmitz, dhr. J. Prent (BBA), mw.
M. Polij, mw. I.M.R. van Ootmarsum, mw. L. Schenk, mw. T. Tielrooy, mw. Nortier, dhr.
A.Versteeg, mw. N. de Pater (secr.), mw. M. Dobbe (politie), dhr. P. Scholte (voorz.), mw.
I. Vroegop (Cardanus), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
dhr. R. Bleijerveld, Dhr. A. Pijnenborg (BBA), mw. M. v.d. Lubbe, mw. I. van Oostveen, mw.
L.T. Sluiter-Szper
1)

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Omdat de buurtregisseur om 21.00 uur de
vergadering moet verlaten, wordt haar agendapunt naar voren geschoven. Dit wordt
dan agendapunt 4a.

2)

Mededelingen
Nota participatie:
Mw. Schenk licht toe dat er een onderzoek gedaan is naar de participatie in
Amstelveen. Er zijn drie vormen van participatie, t.w. 1) projectmatig, 2)
adviesgroepen, b.v. de seniorenraad en 3) de wijkplatforms.Voor wat betreft de
laatste is er frictie. Er is een convenant maar tussen de gemeente en de wijkplatforms
ontbreekt het aan openheid en vertrouwen. De OBA zal de nota ook bespreken.
Wordt in april 2010 vervolgd. (Zie ook actielijst)
Leefbaarheidsgelden:
Met het Wijkplatform Randwijck en het jeugdwerk van Cardanus zal gewerkt worden
aan voorzieningen voor jongeren van 9 -12 jaar en 12 - 16 jaar.
De medewerkers van het jeugdwerk van Cardanus kennnen de wensen van de
jongeren.Gedacht wordt o.a. aan een disco in ’t Open Hof zoals in het Wijkcentrum
De Laagte werd georganiseerd. Mw. De Pater wijst op de mogelijkheid oudere
jongeren in te schakelen bij activiteiten voor de jongere jeugd.

3)

Ingekomen/uitgaande post (zie bijgaande postlijst)
Op 25 januari a.s. is er een inloopavond over “Welstandsvrij bouwen op achtererven”
en “Verscherping welstandscriteria Heemraadschapslaan en Amsteloever”. De
bijeenkomst is in de foyer rond de Raadzaal op de 1e verdieping van het
gemeentehuis. Tijd: 17.30 –19.30 uur. Verdere informatie op www.amstelveen.nl. De
voorzitter vraagt of er belangstellenden zijn die de inloopavond namens het
wijkplatform willen bijwonen. Bij de rondvraag wordt hier op teruggekomen.

4)

Verslag van de vergadering van 2 december 2009 (bijgevoegd)
Blz. 1: Mw. Nortier vraagt of de OBA een reactie heeft ontvangen op het bezwaar
tegen het uitsluitend gedigitaliseerd aanbieden van gemeentelijke informatie. De
voorzitter antwoordt dat er geen reactie is ontvangen. Wel worden nu op de
Gemeentepagina in het Amstelveens Weekblad officiele bekendmakingen in het kort
vermeld, voor wat bijvoorbeeld betreft de bouwvergunningen straat en huisnummer.
Uitvoeriger informatie kan men bij het gemeentehuis halen of via internet bekijken.
Blz. 2: dhr. Kuiper meldt dat de tafeltennistafel aan de Berebijt op een vreemde plaats
staat, vlak voor een bank zodat er niet veel speelruimte over blijft
Blz. 3: de betonblokken op het grasveld bij Onderuit dienen voor overdekte
fietsenrrekken.

Blz. 4: Verder vraagt dhr. Kuiper of het wel zinvol is volgend jaar weer een
kerstbomenactie bij de winkelstrips (Keizer Karelweg/ Berebijt) op te zetten. De
voorzitter stelt voor om het volgend jaar nog een keer te proberen en dan zo mogelijk
de scholen erbij te betrekken.
4a.

Vragen aan buurtregiseur van politie Mirjam Dobbe
Een probleem dat in heel Amstelveen speelt en bij de politie hoge prioriteit heeft is
het aantal autoinbraken. Het gaat daarbij vooral om de diefstal van navigatiesystemen, met name uit Volkswagen en Saab, waar deze navigatiesystemen
ingebouwd zijn. Woninginbraken: rond Kerst waren de zgn. gaatjsboorders actief, met
Oud en Nieuw werden stenen door ruiten gegooid.
Op 10 februari a.s. is er in het raadhuis een informatieavond inzake inbraakpreventie.
Er komt dan een ex-inbreker aan het woord. Ook zal er aandacht worden besteed
aan het keurmerk “Veilig Wonen”. In Amstelveen heeft men vooral te maken met
gelegenheidsdieven/inbrekers die woningen zoeken waar men makkelijk binnen kan
komen.
Via het telefoonnummer 0900-8844 is de politie 24 uur per dag bereikbaar is, het
nummer is niet voor spoedgevallen, daarvoor dient 112.
Er zijn klachten over te hard rijden op de Laan Walcheren, Schouwenselaan, Van
Heuven Goedhartlaan. De buurtregiseur belooft hier bij controles aandacht aan te
besteden.

5)

A9, stand van zaken
Op 3 december jl. is door de gemeente op een OBA-vergadering uitleg gegeven over
de voortgang van de A9. Het Amsterdamse Bos wil men met de Amstel verbinden
met een overdekte A9. Aan beide kanten komen er gebouwen. Aan de Poel worden
villa’s gebouwd en het raadhuis gaat weg. Het terrein van Langs de Akker (nu
volkstuinen) wordt bebouwd.
De voorzitter zegt dat bovenstaande slechts een visie is, er is nog niets zeker.
De vraag is niet of de A9 wordt verbreed, maar wat Amstelveen er mee wil;
overkappen of niet, het gehele gebied herinrichten en hoe dan.
In het OBA is besloten een klankbord groep op te richten waarin per wijkplatform twee
leden afgevaardigd zijn. Dhr. Prent merkt op dat in de politiek reeds een klankbord
groep is en dat hij daar namens BBA deel van uit maakt. De voorzitter zegt dat het
hier gaat om een klankbord groep van wijkplatforms. Mevr. Van Ootmarsum en dhr.
Schmitz nemen deel in deze klankbord groep. (zie ook actielijst)

6)

Inzameling plastic afval
Mevr. Zerbst meldt dat de rijkksoverheid de gemeenten verplicht plastic afval te
scheiden. Over drie jaar is Amstelveen technisch in staat achteraf plastic afval van
het restafval te scheiden. Tot die tijd zijn er twee oplossingen, dure containers
plaatsen of plastic ophalen in zakken. De gemeente Amstelveen heeft voor het
laatste gekozen. De organisatie is niet goed verlopen en er zijn veel klachten.
Opgemerkt wordt dat er behoefte is aan een nieuwe duidelijke folder, ook voor
anderstaligen. Bij het gemeentehuis liggen folders over de plastic inzamelingsactie in
Japans/Engels.
Irma Vroegop meldt dat de inzamelingsactie dit jaar geëvalueerd wordt en dan komen
alle ervaringen en klachten aan de orde.

7)

Kwaliteitsimpuls: stand van zaken financien, zie de brief van mw. T. van Hove
(bijgevoegd)
De voorzitter meldt dat hij tevreden is over de uitvoering van de projecten: de
fietsnietjes, de inrichting van de rotonde Laan Walcheren/Rembrandtweg, en de
fontijn bij de Kruiskerk. Hij zal voor een publicatie van de gemeente worden

geinterviewd over de gang van zaken rond de besteding van de gelden uit de
kwaliteitsimpuls.
8)

Terugblik After party ter afronding rioleringswerkzaaamheden op 17 december 2009
en Vooruitblik Feestelijke ingebruikneming speelplaatsen
Opgemerkt wordt dat het gezellig was. De opkomst was matig, waarschijnlijk door het
slechte weer. Opmerkingen als voorkom dat er zand waait in de huizen bij de opslag
en andere tips zullen aan de orde komen in de evaluatie.
Dit voorjaar zullen speeltuinfeestjes worden gegeven bij de Van Heuven Goedhartlaan, Schouwenselaan en de Kruiskerk. Mw. Zerbst roept mensen op om deze mee
te helpen organiseren. Men kan zich bij haar melden via e-mail: mzerbst@versatel.nl

9)

Mondeling verslag OBA-vergadering op 3 december 2009
De gang van zaken rond de A9 is reeds besproken onder agendapunt 5.
De gemeente bekijkt welke kwaliteitsimpulsgelden t.b.v. PIA kunnen worden
teruggehaald. PIA staat voor Programma Integraal Accomodatiebeleid en gaat over
de vernieuwing van onder andere schoolgebouwen. Meerjarige projecten betaald uit
kwaliteitsimpulsgelden, waarbij meerdere partijen bij betrokken zijn, zullen worden
geschrapt. De voorzitter deelt mee dat bovenstaande weliswaar géén gevolgen heeft
voor de wijk Elsrijk, maar voegt eraan toe dat de manier waarop e.e.a. is verlopen
geen schoonheidsprijs verdient.

10)

W(onen), W(elzijn), Z(org)-team: (presentatie door Irma Vroegop)
Het WWZ team is een samenwerkingsverband van organisaties op de gebieden
Wonen, Welzijn en Zorg. Voor Wonen zijn dat de woningcorporaties zoals
Woongroep Holland, voor Welzijn organsaties als Cardanus en Vita en voor Zorg
Amstelring, Brentano, Zonnehuisgroep, Nieuw Vredeveld, GGD en GGZ.
In de toekomst wil men ook de politie (veiligheid), huisartsen en de gehandicaptenzorg bij het team betrekken. Het doel is door bevordering van samenwerking te
komen tot een samenhangdend aanbod aan WWZ, afgestemd op de bewoners.
Er is een platform dat bestaat uit directeuren van de WWZ-organisaties, het beleid
wordt geformuleerd door de managers van de organisaties. De wijkteams, die
bestaan uit medewerkers van WWZ, voeren het beleid uit.
Irma Vroegop vraagt wie belangstelling heeft op te treden als informant voor de wijk
Elsrijk. Mevrouw Zerbst geeft zich op. Mevrouw Schenk wil wel medenken.

11)

Vragen aan buurtregiseur (mw. M. Dobbe)
Dit onderwerp is reeds onder agendapunt 4a behandeld.

12)

Verslag teamleider Wijkbeheer (dhr. K. Muis)
Dit punt komt in verband met de afwezigheid van dhr Muis te vervallen. Voor
dringende vragen kan men hem bereiken via het servicenummer 5404911

13)

Rondvraag
Voorzitter:
Komt terug op de vraag wie namens het wijkplatform Elsrijk de inloopavond op 25
januari a.s. wil bijwonen. De dames Zerbst en Bijlsma geven zich op.
Mevr. De Pater:
Vraagt dhr Schmitz naar de stand van zaken rond het bijhouden van de website van
het wijkplatform. Dhr. Schimitz zegt dat hij de webmaster nog niet heeft kunnen
spreken. In principe wil hij het wel doen, maar hij zegt eerst wat ondersteuning van
Cardanus nodig te hebben. Na de vergadering zal hij dit met Irma Vroegop
bespreken.
Mevr. Nortier:

Klaagt over de slechte busverbinding naar het raadhuis, er gaat slechts 1x per ½ uur
een bus. Haar wordt geadviseerd contact opnemen met Connexxion of de
Stadsregio.
Mw. Tielroy:
Vraagt naar de ontwikkelingen rond lijn 51 en 5. Hier is in verband met de discussie
rond de Noord-Zuidlijn nog niets over bekend.
Dhr.Prent:
Complimenteert Irma Vroegop met haar duidelijke presentatie over het WWZ-team.
Dhr. Kuiper:
Geeft een compliment over het kinderspeelplaatsje aan de Karel Doormanweg. Alles
ziet er goed uit, rubber tegels, veilige groenvoorziening voor de kinderen. Wel heeft
hij geconstateerd dat jongeren bij het speelhuisje rommel achterlaten.
Irma zegt dat hij hiervoor de servicelijn kan bellen.
Dhr. Dresden:
Klaagt over een kale groenstrook, containers en hinderlijke bouwlichten bij de
Bardeslaan / Kruiskerk. Hij kan hiervoor dhr. Muis bellen.
14

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.30 af.
De volgende vergadering is op 10 maart om 20.00 uur in het Open Hof.
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