Wijkplatformvergadering op woensdag 2 juni 2010
Aanwezig:
Mw. M.H.C. v.d. Lubbe, mw. M. Polij, mw. L. Schenk, mw. N. de Pater (secr.), mw. I. v.
Oostveen, mw. I. Vroegop (opbouwwerk Cardanus), dhr. P. Scholte (voorz.), dhr. A. Kuiper,
mw. T. Tielrooy, mw. I.M.R. van Ootmarsum, dhr. J.H.J. Schröder, mw. Schiedon-de Vries,
dhr. M. de Vries, mw. P. Nierop, mw. M. Dobbe (politie), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
dhr. Prent, dhr. Peijnenborg, mw. Nortier, dhr. Hendriks (D66), dhr. K. Muis, mw. Bijlsma,
mw. Sluiter, mw. Zerbst en dhr. Schmitz.

1)

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
De voorzitter meldt dat hij door nare omstandigheden in zijn privéleven niet echt in de
stemming is. De vergadering wenst hem sterkte.

2)

Mededelingen
Agenda:
Agendapunt 8 wordt 4a: Vragen aan de buurtregisseur, wordt naar voren geschoven
opdat mw. Dobbe de vergadering eerder kan verlaten.
De voorzitter vraagt of er vanuit de vergadering nog agendapunten zijn. Deze zijn er
niet en de agenda is hiermee vastgesteld.
Opkomst:
Er is sprake van een niet al te grote opkomst. Er zijn op woensdag vaak
raad(commissie)vergaderingen. Bekeken wordt of wijkplatform Elsrijk zal vasthouden
aan de woensdag als vergaderdag. Opgemerkt wordt dat er slechts 1x per 6 weken
raads(commissie)vergaderingen zijn.
Naamsvermelding verslag:
Bij andere wijkplatforms is gebleken dat mensen om privacyredenen niet met hun
naam in het verslag willen. Het verslag komt immers ook op de website te staan.
Indien men niet met naam in het verslag wil worden vermeld, kan met dit vanaf heden
met een kruisje op de presentielijst aangeven. Men wordt dan in het verslag met
bewoner/bewoonster aangeduid. De presentielijst gaat nogmaals rond en het blijkt dat
de aanwezigen geen bezwaar hebben tegen het vermelden van de naam.
Oud/nieuw:
Wijkplatform Elsrijk organiseert samen met wijkplatform Randwijk en Cardanus
jongerenwerk op 23 juni in P60 (podium voor pop, cultuur en media) aan het
Stadsplein een feest voor jongeren die de basisschool verlaten en na de zomer naar
de middelbare school gaan.
Er wordt ook een wedstrijd gehouden: jongeren van 12+ kunnen aangeven wat zij
belangrijk vinden in de wijk. De reacties worden door een jury o.m. op haalbaarheid
beoordeeld.
Doel is ook ouders bij de jongerenactiviteiten te betrekken en hen mee te laten
helpen. De gemeente is enthousiast.
In het najaar volgen meer activiteiten voor jongeren, zoals een tienercafe in de Bajes
(bij het Oude Dorp). Dit jongerencentrum wordt opgeknapt en krijgt wellicht een
nieuwe naam. Opgemerkt wordt dat er weinig locaties voor jongeren in de omgeving
van Elsrijk zijn.
De voorzitter meldt nog dat er een goede samenwerking is met het wijkplatform
Randwijk.
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Speeltuinfeesten:
Zaterdag 5 juni a.s. is het (eerste) speeltuinfeest aan de Van Heuven Goedhartlaan.
Om ca. 17.00 uur zal de wethouder door het wegtrekken van een zeil de speeltuin
openen. Voor de kinderen is er een springkussen en er zijn clowns. ’s Avonds is er
een barbecue. Men maakt gebruik van de plaatselijke horeca en winkeliers.
Vanuit het wijkplatform zal het bestuur en dhr. Kuiper aanwezig zijn. Meer dan 150
bewoners hebben zich aangemeld.

3)

Ingekomen stukken
Zie bijgaande postlijst.
Naar aanleiding van de postlijst:
SWOT: de voorzitter legt uit dat hij aan Utrechtse studenten een interview heeft
gegeven over de wijk. Uit de door de studenten gemaakte analyse kwam o.a. naar
voren dat de wijk grijs is en de woningbouw gemêleerd. Voor de studenten was het
een leerproject, voor de wijk is het resultaat interessant.
Verder is het jaarverslag 2009 van Cardanus binnengekomen.

4)

Verslag wijkplatformvergadering 28 april 2010
Blz. 3: mw. V.d. Lubbe vraagt of het verslag met de conclusies over participatie ook
naar de wethouder gaat. Dit is het geval, als het vastgesteld is door de vergadering.
Overigens is nog niet duidelijk is of de burgemeester of een van de wethouders de
wijkplatforms in haar of zijn portefeuille heeft.
Blz. 3: afvalinzameling:
Mw. De Vries komt terug op haar klachten rond de afvalinzameling. Op maandag
zouden de bakken worden gewassen, dit is niet gebeurd. De gemeente geeft toe dat
de kalender niet klopt. De afvalbakken zouden 8 x per jaar worden gewassen met
dezelfde wagen die ze komen legen. Alleen wanneer? In september is er een
evaluatie van de afvalinzameling.
Blz.4: rondvraag: mw. Van Ootmarsum: losse tegels moet zijn: nieuwe, pasgelegde
losse trottoirtegels. Haar wordt aangeraden contact op te nemen met dhr. Muis.
Er wordt teruggekomen op de Laan Walcheren die na de herinrichting zo smal is. De
omringende straten worden nu gebruikt als sluiproute. Voorgesteld wordt dat het
wijkplatform hierop actie onderneemt maar eerst moet duidelijk zijn of dhr. Muis er al
niet mee bezig is.
Blz. 4: rondvraag: mw. V.d. Burg moet zijn mw. V.d. Lubbe.
Verder zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.

4a)

Vragen aan Mirjam Dobbe.BR.
Dhr. M. de Vries brengt naar voren dat bewoners in en nabij de Burg. Haspelslaan
last hebben van jongeren. Verleden weekend nog hebben ze om 1.00 ’s nachts bij
hem aangebeld.
Mw. Dobbe kent het probleem en weet dat het gaat om een groep van 25 tot 30
jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar (zgn. scooterjeugd) die zich ophoudt in de
Burg. Haspelslaan, bij Kinderrijk en de flat Bijdorp. De bewoners bemoeien zich er op
een positieve manier mee en ook de politie, Cardanus en de gemeente zijn er mee
bezig. Omdat de hangplek dicht bij huizen ligt hebben de bewoners er erg veel last
van. De schoolpleinen zijn openbaar terrein, dat wil men zo houden, en men wil de
jeugd niet uit de wijken jagen. De hangplek heeft ook een aanzuigende regiowerking.
Het is een probleem dat niet zo maar opgelost kan worden, er is tijd voor nodig want
de jeugd laat zich niet zomaar verplaatsen. Dhr. De Vries is van mening dat als de
jongeren minderjarig zijn, de ouders juridisch aangesproken kunnen worden.
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Mw. Dobbe gaat over op de inbraken. Het is rustig wat dat betreft. Men heeft de zg.
voetjesactie gehad: in huizen die voor insluipers gemakkelijk te betreden zijn legt de
politie een wit kartonnen voetje neer met de tekst: "Deze schoenafdruk had van een
insluiper kunnen zijn". Nu is er een inbraakteam en iInbraak heeft prioriteit nr. 1.

5)

Concept actieplan 2010-2011: Van afwachten naar betrokkenheid
Het actieplan is het resultaat van de discussie die het Wijkplatform Elsrijk op 28 april
2010 heeft gevoerd over participatie, naar aanleiding van het onderzoek dat de
gemeente vorig jaar heeft laten uitvoeren. Het is de neerslag van de ideeën over
participatie die in het wijkplatform leven, er is nog geen contact met de gemeente
over geweest. Het wijkplatform wil niet afwachten wat de gemeente doet, maar zelf
initiatieven nemen. Het is nog een concept, de definitieve tekst wordt wellicht
besproken in het OBA.
Het concept actieplan wordt in vergadering besproken.
A1:
Mw. Van. Ootmarsum stelt voor: overleg + informele bijeenkomst.
A1 wordt akkoord bevonden.
A2 :
De voorzitter legt op verzoekt van dhr. Kuiper uit wat WWZ (Wonen, Welzijn, Zorg)
inhoudt. Het WWZ-team bestaat uit afgevaardigden van verschillende organisaties op
het gebied van wonen, welzijn en zorg en heeft als doelstelling om in de wijk(en) tot
een samenhangend aanbod van activiteiten en diensten voor vooral ouderen te
komen en te signaleren waar behoeften en knelpunten liggen. Het WWZ-team zet
signalen om in concrete acties, bijvoorbeeld projecten ter voorkoming van
eenzaamheid.
A2 Wordt akkoord bevonden.
A3:
Mw. Tielrooy merkt op dat er te weinig mensen komen. Feit is dat veel bewoners
geen interesse en tijd hebben om een vergadering te bezoeken. Veel straten zijn niet
vertegenwoordigd. Dhr. M. de Vries heeft ervaren dat de buren vinden dat zij niet ook
hoeven te komen als hij de vergaderingen al bezoekt. De zaken die succesvol zijn
verlopen zouden meer naar buiten moeten worden gebracht. Sommige aanwezigen
zijn van mening dat er minder gepraat moet worden en meer gedaan. Anderen wijzen
er op dat de laatste tijd veel zaken gerealiseerd zijn, de speelplaatsjes zouden niet
vernieuwd zijn als het wijkplatform hier niet aan gewerkt had.
Mw. De Vries komt terug op de afvalproblematiek. In september a.s. is er een
evaluatie, maar dan is het probleem nog lang niet opgelost. Mw. Irma Vroegop zegt
dat dergelijke zaken nu eenmaal een lange adem hebben.
A3 wordt akkoord bevonden.
A4:
Vergadertechnieken voor het wijkplatform. Met ondersteuning van het opbouwwerk
van Cardanus. Goed naar elkaar luisteren.
A4 wordt akkoord bevonden.
B. Convenant:
Mw. Schenk: bewoners ook betrekken bij bouwprojecten. Bewoners moeten het
traject kritisch volgen.
B wordt akkoord bevonden.
C. Samenwerking met andere wijkplatforms:
Dit gebeurt nu op het gebied van jongerenwerk en A9.
C wordt akkoord bevonden.
De vergadering stelt het actieplan vast.
Irma stelt voor op de wijkplatformvergadering van september de wethouder uit te
nodigen en hem of haar het actieplan aan te bieden.
Mw. V.d. Lubbe bedankt mw. Schenk voor haar inzet.
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6)

Afvalinzameling
De leden van het wijkplatform wordt verzocht alle ergernissen op het gebied van
afvalinzameling op te schrijven en deze bij Irma in een zak te deponeren. Het
wijkplatform zorgt dat ze op de juiste bestemming komen.

7)

Amstelveenlijn
Het gaat hierbij om de lijnen 5 en 51. De voorzitter doet verslag. Er is een extern
projectbureau ingeschakeld. Bewoners kunnen hun wensen naar voren brengen en
het projectbureau bekijkt wat realiseerbaar is binnen de gestelde kaders. Indien men
kiest voor de metro dan zullen de treinen en de perrons langer moeten worden. Voor
het traject Amsterdam-Noord-Amstelveen Westwijk zal een bepaalde tijdsduur
beschikbar zijn, wordt deze overschreden dan zullen er haltes worden geschrapt.
Mw. De Vries vraagt waarom er een extern bureau is ingeschakeld. De voorzitter
antwoordt dat het bureau als taak heeft de participatie te stroomlijnen.
Mw. Van Ootmarsum, die ook op de bijeenkomst was, zegt dat het misleidende
informatie is geweest. Volgens haar ligt alles al vast. Lijn 5 wordt opgeheven. Slechts
in de marges mag de burger kiezen en meepraten Ook zou alles al aanbesteed zijn
zodat, zodra de gemeenteraad het groene licht geeft, de volgende dag al kan worden
begonnen. Haar is gezegd dat als het project niet doorgaat, de gemeente te maken
zal krijgen met schadeclaims.
Dhr. Kuiper vraagt wat er gebeurt als de gemeente geen geld heeft. In dit geval wordt
de huidige lijn opgeknapt.

8)

Vragen aan de Buurtregisseur (Mirjam Dobbe)
Dit agenda punt is al onder 4a besproken. Zie agendapunt 4a.

9)

Verslag teamleider Wijkbeheer (Kees Muis)
In verband met afwezigheid van de heer Muis komt dit agendapunt te vervallen.
De voorzitter zegt dat men in geval van dringende zaken met dhr. Muis kan bellen.

10)

Rondvraag
Dhr. Kuiper:
De flats aan de Van Heuven Goedhartlaan worden gerenoveerd. Dit is een ramp. Het
is oorlog tussen de bewoners en Woongroep Holland. Het werk zou 6 weken duren,
maar het duur nu al 24 weken. Het voldeed niet aan de eisen en alles moest weer
ongedaan gemaakt worden. Alles lag open en er was gevaar voor inbraak.
Mw. Van Ootmarsum:
Zij hoort/leest voor het eerst dat het Vervoersknooppunt en eindpunt Noord-Zuid-lijn
bij de Carmenlaan komen. De voorzitter zegt dat daar over gesproken wordt maar dat
dit nog niet vastligt.
Irma:
Vraagt of er op de website van het wijkplatform wordt gekeken in, er zal namelijk een
artikel uit het Parool over de Amstelveenlijn op de website geplaatst worden.

11)

Sluiting
De voorzitter sluit rond 22.00 uur de vergadering af.

Volgende vergadering: woensdag 1 september 2010 om 20.00 uur in wijkcentrum ’t Open
Hof.
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