WijkplatformElsrijk
Verslag van de bijeenkomst op woensdag 10 maart 2010
Aanwezig:
Dhr. Dungelman, mw. Petersen-Pelt, mw. Valkenberg-Lueschen, dhr H. Hazebroek, dhr./mw.
H.J. Rigter, dhr. E. Dresden, mw. P. Nierop, dhr./mw. G.F. Wansell, dhr. V. Frequin (VVD),
mw. S. Maulany, dhr. B. Schmitz, mw. M. Polij, mw. Schiedon, dhr. J.H.J. Schröder, mw. A.
Hamelink, dhr. A. Nieuwstad, dhr. A. Kuiper, mw. W. Tiluis-Stronkhorst, mw. I. van Oostveen,
dhr./mw. J.G. Koopman, mw. J. Tielrooy, mw. I.M.R. van Ootmarsum, dhr. A.M.W. de Vries,
mw. I. Vroegop (Cardanus), mw. M. Dobbe (politie), mw. M. Bijlsma, dhr. P. Scholte (voorz.),
mw. B. de Groot (not)
Bij agendapunt 2: dhr. Croft en dhr. Naftaniël (gemeente)
Afwezig: met bericht
mw. N. de Pater, dhr. A. Pijnenborg, dhr. R. Bleijerveld, mw. L. Schenk, mw. L.T. SluiterSzper, mw. M. Zerbst, mw. T. Nortier.
1.

Opening:
De voorzitter heet de leden welkom. Er is een grote opkomst.
De agenda wordt aangepast. Eerst zullen de heren Croft en Naftaniël namens de
gemeente de bouwplannnen rond Nieuw Vredeveld presenteren. Daarna zal het
agendapunt mededelingen worden behandeld. De agenda was namelijk al verstuurd
toen bekend werd dat medewerkers van de gemeente uitleg zouden komen geven.

2.

Stand van zaken bouwplannen Nieuw Vredeveld (dhr. heren Croft en Naftaniël)
De bouwplannen bij Nieuw Vredeveld omvatten oorspronkelijk 3 flatgebouwen, twee
gebouwen met huurappartementen en een met koopappartementen. De Raad van
State heeft dit afgekeurd omdat de gebouwen voor de omwonenden te veel zon weg
zouden nemen. De plannen zoals die nu worden gerealiseerd:
twee gebouwen elk van 4 woonlagen met in totaal 26 huurwoningen. De vierde laag
is een terugliggende laag. Beneden is een berging. Er komen 49 parkeerplaatsen. De
huur zal € 632,00 bedragen
De bouwvergunning is verleend en de bouw staat op punt te beginnen. Een overzicht
van de tijdplanning is rond gestuurd en tot half mei zullen er voorbereidende
werkzaamheden worden verricht. Deze week wordt begonnen met het snoeien en
kappen van bomen (begin broedseizoen). In verband met eventuele schade zal er
tussen 15 maart en half april een nulmeting worden verricht aan de nabij gelegen
woningen. Welke woningen dit zijn staat in de (nieuws)brief vermeld. Vervolgens
wordt het terrein bouwklaargemaakt en wordt het parkeerterrein ten noord westen van
Nieuw Vredeveld groter gemaakt. Dan worden de bouwkranen geplaatst en de ingang
voor het bouwverkeer aan de Zonnestein aangelegd. Half mei zal met de daadwerkelijke bouw worden begonnen. De appartementsgebouwen zullen omstreeks mei
2011 gereed zijn.
Het is mogelijk dat men door omstandigheden van de planning moet afwijken.
De naam van de appartementen wordt Jonica, dit is afgeleid van de naam van een
buitenplaats.
Er wordt gevraagd of iedereen zich voor de woningen kan laten inschrijven.Mw.
Hamelink van Nieuw Vredeveld zegt dat het om seniorenflats in de vrije sector gaat.
Er is in tegenstelling tot de bestaande aanleunflats geen fysieke verbinding met het
huis. Inschrijving verloopt via Woonzorg Nederland. En nadere informatie is
verkrijgbaar bij Woonzorg.
De heer Mike de Vries merkt op dat de gemeente laat is met informeren van de
burgers, als men volgende week al met de voorbereidingen begint. De heren Croft en
Naftaniël zeggen dat e.e.a. volgens de proccedure verloopt.

Informatie over de bouwplannen staat in de nieuwsbrief en op de site van de
gemeente.
De voor zitter sluit af en wenst de heren succes met de werkzaamheden. Hij vraagt
hen de verkeersveiligheid bij de werkzaamheden mee te nemen.
3.

Mededelingen:
- De Nota Participatie. De voorzitter meldt dat de gemeente van plan is serieus werk
te maken van de participatie van de bewoners via de wijkplatforms. Straks met de
nieuwe Raad zal er hard aan worden gewerkt. In de aprilvergadering van het
wijkplatform wordt de nota besproken. Mevr. Schenk en de heer Schmitz zullen de
discussie voorbereiden.
- Besteding leefbaarheidsgelden.
De kwaliteitsimpulsgelden van sommige wijkplatforms kunnen door de gemeente
worden teruggenomen. Meerjarige projecten betaald uit de gelden, waar meerdere
partijen bij betrokken zijn, zullen worden geschrapt. Dit heeft geen gevolgen voor de
wijk Elsrijk. Het wijkplatform bereidt samen met het wijkplatform Randwijck en
Cardanus een activiteitenplan voor jongeren van 12 jaar en ouder voor.
- Avond politieke partijen in bibliotheek.
De voorzitter heeft deze bijeenkomst bezocht. Er werd in het algemeen gesproken
over PIA, groenvoorzieningen, e.d. De vestiging van een HOED (huisartsen-ondereen-dak) aan de Maritsa (wijk Groenelaan) is nu definitief.

4.

Ingekomen/uitgaande post:
- Een brief van de heer Nobel aan de Runmolenweg. Hij vraagt naar de stand van
zaken betreffende de bouwplannen aan Tulpenburg.
De voorzitter heeft gemaild dat er nog geen informatie is, en dat het wachten is op het
volgende college en de volgende raad.
- De voorzitter heeft een interview gegeven voor een publicatie van de gemeente,
waarin uiteen gezet wordt wat er gedaan is met de kwaliteitsimpulsgelden: de bouw
van de rotonde, de fontijn bij de Kruiskerk, en het opknappen van diverse
speelplaatjes. Het wijkplatform is tevreden met hetgeen is gerealiseerd.
Een bewoonster wil het wijkplatform bedanken voor het realiseren van het
speelplaatsje aan de Schouwenselaan. Een tafeltennistafel wordt nog geplaatst.
- De voorzitter heeft gesproken met studenten van de universiteit Utrecht. Zij
analyseren het functioneren van de wijkplatforms. Hij heeft uitgelegd wat er volgens
het wijkplatform speelt in de wijk.
- Een brief over inventarisatie van AED defibrilators, een landelijke actie van de
Nederlandse Hartstichting.
Mw. Hamelijk van Nieuw Vredeveld meldt dat in Nieuw Vredeveld een defibrilator
aanwezig is. Verder hangen ze in winkelcentra.

5

Verslag van de vergadering van 20 januari 2010:
Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag:
p. 2.: bijeenkomst “Veilig wonen” op 20 februari jl. in het Raadhuis: er was een grote
opkomst. De voorzitter heeft deze bijeenkomst bijgewoond. Een ex-inbreker zei dat
het nog steeds heel eenvoudig is om woningen binnen te gaan.Verder werd er
informatie gegeven over beveiliging, sloten e.d.
Op 16 maart a.s. wordt informatie gegeven over de volgende fase van de A9;
p. 4: over de Noord-Zuidlijn en de consequenties voor lijn 51 is nog niets bekend.

6.

Welzijn in Elsrijk; presentatie door mw. A.Hamelink van het W(onen), W(elzijn),
Z(org)-team Elsrijk:
Mevr. Hamelink is verbonden aan zorgcentrum Nieuw Vredeveld. W W Z is wonen,
welzijn, en zorg. Vijf jaar geleden is met W W Z begonnen (zie ook verslag wpf. 20-12010). Er wordt regelmatig (6x ) vergaderd in Nieuw Vredeveld met de diensten die

W W Z leveren, zoals Amstelring, Cardanus, Vita en Woonzorg Nederland. Vita is
ontstaan uit een fusie tussen het Algemeen Maatschappelijk Werk en de Stichting
Welzijn Ouderen (SWO).Deze organisatie geeft zorg aan mensen in de leeftijden 0 tot
en met 100. Vita heeft in Amstelveen diverse wijksteunpunten, waar men om hulp kan
vragen, en waar diensten worden verleend. Verder geeft ze trainingen b.v. “in de putuit de put”, werkt zij samen met huisartsen en doet ze huisbezoek.
Het doel van W W Z is door samenwerking tussen de bovengenoemde organisaties
een goed aanbod aan W W Z te garanderen dat afgestemd is op de wensen en
behoeften van de bewoners
7.

A9, stand van zaken:
Er is vanuit de OBA nog geen informatie over de voortgang van de A9. Er zijn wel
plannen, inzake de invulling van de ondertunneling, maar er is nog niets concreet
besloten. Er wordt op de overkapping zelf niet gebouwd, dit in verband met de
veiligheid. Opgemerkt wordt dat men bij de ronding van de Broerseweg al zou zijn
begonnen met werkzaamheden.

8.

Mondeling verslag van het O(verleg) B(uurtbeheer) A(mstelveen) op 25 februari 2010:
De communicatie met de overheid is in het verleden moeizaam verlopen. Maar er
wordt aan een betere communicatie gewerkt tussen gemeente en de wijkplatforms.
De voorzitter vraagt of de heer Schmitz bereid is de website van het wijkplatform
Elsrijk bij te houden. De heer Schmitz wil eerst e.e.a inventariseren, maar zegt ermee
te willen doorgaan.

9.

Vragen aan buurtregiseur van politie Mirjam Dobbe:
Er is een inbraak geweest aan de Groen van Prinstererlaan, waarbij de dader is
aangehouden. Veel agenten surveileren in burger.
Een bewoner vraagt om een reactie op de overval aan de Kringloop in de wijk
Groenelaan. Mw. Dobbe antwoordt dat dit een landelijk bekend probleem is.
Geadviseerd wordt een beugel (géén kettinkje) aan de deur te bevestigen, zodat men
niet meteen in huis staat. Verder altijd naar legitimatiebewijzen vragen. Mw. Dobbe
raadt aan indien men het helemaal niet vertrouwd, niet open te doen of met bedrijven
afspraken te maken. Bij organisaties als de ANBO worden presentaties gegeven over
veiligheid voor ouderen.
Een bewoonster vraagt of er voor- en naschooltijd snelheidscontroles gehouden
kunnen worden bij de Michiel de Ruyterschool. Mw. Dobbe antwoord dat inbraken en
overvallen momenteel de hoogste priortiteit hebben.

10.

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

11.

Rondvraag
Dhr. Victor Frequin:
stelt zich voor aan het wijkplatform Elsrijk. Hij is verleden week bij de
gemeenraadsverkieziingen gekozen tot raadslid voor de VVD. 11 maart a.s. wordt de
nieuwe raad geinstalleerd. Hij gaat kort in op zaken die spelen. De A9 is nog niet
rond, de HOED aan de Martisa gaat door, maar de besluitvorming had beter gekund.
Men had eerder naar alternatieven moeten zoeken. Hij zal als nieuw raadslid zijn best
doen voor de kiezers.
Mw. Polij:
vraagt hoe het zit met de parkeervergunningen indien een wekelijkse
winkelopenstelling op zondag doorgaat. De voorzitter stelt voor dit onderwerp na de
vergadering te bespreken.
Dhr. Nieuwstad:

vraagt waarom de gemeente de tegels wit kalkt om aan te geven waar de
afvalcontainers moeten komen, en geen gekleurde tegels gebruikt.
Dit is een vraag voor de heer Muis, deze is echter vandaag afwezig.
Dhr. Kuiper:
zegt dat in verband met een brand in een aangrenzende woning, dhr. Muis ca.
maanden elders is ondergebracht. Dhr. Kuiper stelt voor dhr. Muis een kaart te sturen
en hem sterkte te wensen. De kaart wordt rondgestuurd.
Een bewoonster vraagt of de containers voor het tuinaval vaker geleegd kunnen
worden. 1x per 2 weken is volgens haar te weinig.
Een bewoonster vraagt naar de stand van zaken rond lijn 51 en 5. Dhr. Frequin zegt
dat de situatie rond lijn 51 afhangt van de voortgang van de Noord-Zuidlijn en de
situatie rond lijn 5 van de voortgang rond de A9. Er zijn plannen om te zijner tijd bij de
Socale Verzekerings Bank een nieuw openbaar vervoerknooppunt aan te leggen.
Irma Vroegop:
zoekt mensen die mee willen helpen bij de voorbereiding en de uitvoering van de
buurtfeestjes. Het gaat om drie kleinschalige feestjes; bij de Schouwenselaan, Van
Heuven Goedhartlaan en de Kruiskerk. Belangstellenden kunnen zich melden bij
Irmad Vroegop. ivroegop@cardanus.nl
Dhr.Dungelman:
klaagt over begroeiing van particuliere tuinen over het trottoir. De voorzitter zegt dat
de gemeente hierin eventueel zou kunnen bemiddelen.
Voorzitter:
Meldt dat er op 30 maart a.s. een feestje is ter gelegenheid van het gereedkomen van
de kinderopvang “het Eigenwijsje”.
12.

Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.50 af.
De volgende vergadering is op 28 april a.s. om 20.00 uur in het Open Hof.
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