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Amstelveen, 23 augustus 2010

Aan de deelnemers aan het Wijkplatform Elsrijk
Geachte Wijkplatformdeelnemers,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Wijkplatformvergadering op
Woensdag 1 september 2010 om 20.00 uur in
Wijkcentrum ’t Open Hof
Burgemeester Haspelslaan 129
Agenda
Het thema van deze bijeenkomst is ‘Amstelveenlijn of metro’ en wordt ingeleid door
een medewerker van het projectbureau Amstelveenlijn. Dit bureau heeft als opdracht
om de mogelijkheden van ombouw van de huidige Amstelveen lijn 51 te onderzoeken en
om de mogelijke consequenties voor tramlijn 5, die op hetzelfde traject rijdt, in kaart te
brengen. We beginnen met dit onderwerp. De agenda voor de bijeenkomst is als volgt:
Opening
1. Amstelveenlijn of metro.
Het projectbureau Amstelveenlijn informeert over het onderzoek, daarna is er
gelegenheid vragen te stellen en in te gaan op het onderzoek
2. Vragen aan buurtregiseur van politie Mirjam Dobbe
3. Verslag teamleider Wijkbeheer Kees Muis
4. Verslag van de vergadering van 2 juni 2010 (bijgevoegd)
5. Ingekomen stukken: zie bijgevoegde postlijst
6. Mededelingen en nagekomen onderwerpen
- mondeling verslag van de OBA-bijeenkomst op 24 juni 2010
- inventarisatie van agendapunten voor de bewonersavond en voor volgende
bijeenkomsten van het wijkplatform
- overzicht van de spreiding van de deelnemers aan het platform over de wijk
- P60-feest
- koffiebijeenkomst
- bankje op de route tussen Nieuwe Vredeveld en Stadshart
- uitnoding voor het buurtfeest Kruiskerk op 12 september, zie hierachter
7. Rondvraag
8. Sluiting
Vriendelijke groet,
Piet Scholte, voorzitter
Postlijst

Uitgegaan
Brief aan de gemeente met de klachten over de afvalinzameling die geinventariseerd zijn in de
vergadering van 2 juni. Datum: 8 juni 2010
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 van het hoofd centrale beheertaken van de gemeente naar aanleiding
van onze brief van van 8 juni over de afvalinzameling.
Onderwerpen en reactie:
1. Wel ke bewoners, behalve de flatbewoners , mogen gebruk maken van de ondergrondse
containers?
De ondergrondse containers mogen alleen gebruikt worden door de flatbewoners. Klachten
kunnen gemeld worden bij de servicelijn: 020-5404911
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

Uitnodiging Feest voor de Buurt
Zondag 12 september
Locatie: park achter de Kruiskerk van 12.00 – 16.00 uur
Programma voor jong en oud:
Picknick met taart en verse poffertjes,
open podium; met div. optredens
rondleiding & klimmen in Kruiskerk toren
sport & spel in het park o.l.v. Cardanus
rondleiding door IVN in Kruiskerkpark
Komt u ook? Aanmelden kan nog tot
1 september bij Irma Vroegop,
ivroegop<mailto:ivroegop@cardanus.nl>@cardanus.nl<mailto:ivroegop@cardanus.nl> of
via telefoon: 0630564921
Meehelpen op de dag zelf, of je (muzikale) talent met anderen delen? Meld je aan bij
Irma Vroegop. Meer info op www.cardanus.nl

