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Amstelveen, 25 mei 2010
Aan de leden van het Wijkplatform Elsrijk
Geachte Wijkplatformleden,
Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Wijkplatformvergadering op
Woensdag 2 juni 2010 om 20.00 uur in
Wijkcentrum ’t Open Hof
Burgemeester Haspelslaan 129
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
- naamsvermelding in het verslag
- van oud naar nieuw
- speelplaatsfeesten
3. Ingekomen stukken: zie bijgevoegde postlijst
4. Verslag van de vergadering van 28 april 2010 (bijgevoegd)
5. Concept actieplan 2010-2011 van het Wijkplatform Elsrijk “Van afwachten naar
betrokkenheid” (bijgevoegd). Mw. Schenk en het bestuur hebben de uitkomsten van
de discussie over participatie uitgewerkt in bijgaand actieplan. Vragen die vanavond
aan de orde komen zijn o a.:
- stemt u in met dit plan
- aan welke activiteit en/of werkgroep wilt u deelnemen
6. Afvalinzameling
Schrijf al uw ergernissen en opmerkingen over de afvalinzameling op, breng ze mee
naar de bijeenkomst en lever ze in. Het Wijkplatform zorgt ervoor dat ze op de
bestemde plaats komen.
7. Amstelveenlijn
Mondeling verslag van de bijeenkomst op 20 mei georganiseerd door het
projectbureau Amstelveenlijn.
8. Vragen aan buurtregiseur van politie Mirjam Dobbe
9. Verslag teamleider Wijkbeheer Kees Muis
10. Rondvraag
11. Sluiting
Vriendelijke groet,
Piet Scholte, voorzitter

Postlijst
Ingekomen
-Herinrichten jongerenwerk; brief van de wethouder Jeugd over de herinrichting van het
jongerenwerk. Minder accomodatiegebonden jongerenwerk en meer initiatief binnen sociale
netwerken. Verzoek aan o.a. de wijkplatforms om jongeren te stimuleren gebruik te maken
van bestaande sport- en cultuurvoorzieningen. Het jongerenwerk wordt, als proef, direkt
aangestuurd door de gemeente. Uitgangspunten: versobering, bundeling van het aanbod en
marktwerking. Datum: 11 augustus 2010, kenmerk Z-2010/033550
- Afvalinzameling; brief het hoofd centrale beheertaken van de gemeente naar aanleiding
van onze brief van van 8 juni over de afvalinzameling.
Antwoorden:.
1. Wel ke bewoners, behalve de flatbewoners , mogen gebruk maken van de
ondergrondsecontainers?
De ondergrondse containers mogen alleen gebrukt worden door de flatbewoners. Klachten
kunnen gemeld worden bij de servicelijn: 020-5404911.ainers?
2. Inzameling plastic afval
Wij verzamelen alle opmerkingen en suggesties van inwoners voor de evaluatie van het
inzamelsysteem voor plastic verpakkingen die eind dit jaar plaatsvindt
3. Informatie nieuwe afvalinzamelingmethode
Wij hebben getracht de bewoners zo volledig mogelijk te informeren door regelmatige
vermelding op de gemeentepagina in het Weekblad. Op internet staan de antwoorden op de
meest gestelde vragen en tijdens de inloopavonden zijn alle aspecten ter sprake geweest..
Datum 14 juni 2010, kenmerk D-2010 Z-2010/027505.
Vergaderdata 2010
steeds op woensdag om 20.00 uur
13 oktober
1 december

