Wijkplatformvergadering op woensdag 1 september 2010
Aanwezig:
mw. N. de Pater (secr.), dhr. Prent (BBA), mw. I. v. Oostveen, dhr./mw. B. Ten Cate, dhr.
J.H.J. Schröder, dhr./mw. J. de Brueys, mw. Schiedon-de Vries, mw. M. Polij, dhr. B.
Schmitz, dhr. H. Beijer (gem.), dhr. L. Hendriksen (D66), dhr. H. Hazebroek, mw. M. Bijlsma,
mw. Zerbst, dhr. A. Kuiper, dhr. P. Scholte (voorz.), dhr./mw. W. Tilius-Stronkhout, Mw.
M.H.C. v.d. Lubbe, Mw. T. Nortier, mw. L. Schenk, dhr./mw. Giesen, dhr. J. Levie (gem.),
dhr. M. de Vries, mw. I. Vroegop (Cardanus), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
mw. H.T. Sluiter-Szper, mw. T. Tielrooy, mw. I.M.R. van Ootmarsum, mw. J.C.E. Tang
(OCA/VSP), dhr. A. Peijnenborg (BBA), mw. M. Dobbe (buurtregisseur) en dhr. K. Muis
(teamleider wijkbeheer).
1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er is sprake van een grote opkomst.
Agendapunt 2 en 3 (resp. rapportages buurtregisseur en wijkteamleider) vervallen.
Mevr. Joke Schippers zal vertellen over het Rouwcafé. De agenda is hiermee
vastgesteld.
Het agendapunt Amstelveenlijn zal meteen na de opening worden behandeld.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen een constructieve discussie te voeren.
Er was afgesproken extra agenda’s en verslagen mee te nemen naar de
vergaderingen. Het is daar nu niet van gekomen maar het gebeurt vanaf de volgende
vergadering (zie actielijst).
Volgend jaar zullen de data van de wijkplatformvergaderingen nauwer worden
afgestemd op de commissievergaderingen van de gemeente, zodat deze niet
samenvallen.
Dhr. Lex Hendriksen (raadslid voor D66) deelt mede dat hij de vergadering om
praktische reden eerder zal verlaten.
Het dagelijks bestuur stelt zich aan de nieuwkomers voor.
2) De Amstelveenlijn:
Mevr. Hendriksen en mw.Wanninge van projectbureau Amstelveenlijn geven uitleg
rond de ontwikkelingen rond de Amstelveen lijn.
Huidige situatie:
Momenteel is er met lijn 51 een rechtstreekse verbinding van Amstelveen Westwijk
naar Amsterdam Centraal Station met stations op Amsterdam-Zuid (WTC) en Amstel.
Tussen Amstelveen Westwijk en Amsterdam-Zuid zijn 19 haltes. Dit grote aantal heeft
een nadelig effect op de snelheid. Lijn 5 biedt een rechtstreekse verbinding van
Amstelveen Centrum (Stadshart) naar Amsterdam Centraal Station, met daartussen
o.m. halte Concertgebouw, Stadsschouwburg, musea, de Dam. Op sommige
gedeelten van het traject is er onvoldoende capaciteit, bv. de Boelelaan
(ziekenhuis/universiteit). De sneltram moet vaak wachten want ze moet rekening
houden met het overige verkeer. Bovendien moet worden overgeschakeld van tram
naar metro, dat is storingsgevoelig en de gelijkvloerse kruisingen vormen een gevaar.
Voor 2020 moet er gerenoveerd worden om de toekomst aan te kunnen.
Reden van renoveren:
Omdat het aantal inwoners en arbeidsplaatsen van Amsterdam en Amstelveen
toeneemt, mede onder invloed van de ontwikkelingen rond de Zuid-As, wordt de
capaciteit van het OV te klein. Station Amsterdam-Zuid (WTC) wordt een knooppunt
van doorgaande intercities en dat heeft consequenties voor het OV.
Op termijn zal lijn 51 in de huidige vorm tussen het Amstel Station en het Centraal
Station niet meer ondergronds kunnen rijden. Station Spaklerweg zal dan het laatste
station worden. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat een metro een goede oplossing
zou zijn, omdat de metrobaan kruisingsvrij wordt, een goede aansluiting geeft op de
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Noord-Zuidlijn, een grotere capaciteit zal hebben en sneller en vaker zal rijden door
minder haltes (haltes worden stations).
Projectbureau:
Er is een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente Amsterdam, de
gemeente Amstelveen en de Regio, waarin is overeengekomen dat de Amstelveenlijn
wordt omgebouwd en het projectbureau Amstelveenlijn wordt opgericht.
De opdracht van het projectbureau is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek,
het onderzoeken van alternatieven en het voorbereiden van een politiek besluit: doen
of niet. Er wordt gekeken naar de consequenties voor de omgeving van lijn 51, de
mensen die er gebruik van maken, belanghebbende partijen zoals onderwijs,
bedrijven, ziekenhuizen, etc. en men zoekt naar alternatieven. Nagegaan wordt welke
plannen haalbaar zijn: technisch, vervoerskundig, financieel en sociaal.
Het project wordt betaald uit het budget van de Stadsregio.
Besluitvorming:
De werkzaamheden van het projectbureau in de 2e helft van 2010 zijn het verzamelen
van wensen, het onderzoeken van diverse technische en verkeerskundige aspecten,
onderzoek van het onderliggend OV-net, het opstellen van een Plan van Eisen en de
voorbereiding van een bestemmingsplan.
Vervolgens wordt een tussenbesluit genomen. Wordt er door de opdrachtgevers ja
gezegd, dan gaat men naar de ontwerpfase. Belangrijk is dat de opdrachtgevers nog
nee kunnen zeggen. In 2012 moet er een besluit vallen. Wordt het ja, dan wordt er in
2013 gebouwd, in 2016 proef gereden, en in 2017 opgeleverd.
Reacties uit de vergadering:
Mevr. Zerbst vraagt zich af of het besluit al is genomen. Dit is niet het geval, aldus het
projectbureau. Er is nog geen plan.
Er ontstaat discussie rond lijn 5. Deze lijn is vanwege de haltes bij het concertgebouw, de musea en de stadschouwburg een belangrijke culturele lijn en sluit
bovendien goed aan bij het fijnmazige OV-net in Amsterdam. Wat er met lijn 5 gaat
gebeuren is nog onbekend. De bewoners vrezen dat als de Amstelveenlijn op de
Noord-Zuidlijn wordt aangesloten, lijn 5 wordt afgeschaft. Dhr. de Vries zegt dat de
bewoners van Amstelveen lijn 5 willen behouden. De aanwezigen zijn teleurgesteld
dat het vanavond alleen over lijn 51 gaat. De medewerkers van het projectbureau
zeggen geen opdracht te hebben om lijn 5 te onderzoeken, maar voegen eraan toe
dat bij de studie van de consequenties rond lijn 51, lijn 5 uiteraard aan de orde komt.
Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van beide lijnen, waarin bestemming en
tijdstippen zijn geregistreerd.
Mw. Schenk is bang dat economische belangen het gaan winnen van de belangen
van de bewoners. Dit wordt bestreden, de belangen van de tegenstanders van een
snelle verbinding wegen even zwaar als die van de voorstanders.
Dhr. Hendriksen brengt naar voren dat aan de voordelen van de Noord-Zuidlijn ook
nadelen kleven, waaronder afschaffing van lijn 5. Men moet zoeken naar
compensatie. Hij waarschuwt tevens dat de besluitvorming een lange termijn kent.
Het projectbureau zegt toe dat de zorg van de bewoners over de Amstelveenlijn en
lijn 5 serieus wordt genomen.
Tot slot stellen mw. Mevr. Hendriksen en mw.Wanninge voor de ontwikkelingen rond
de Amstelveenlijn in een klein (werk)groepje te bespreken, waarbij ook een
vertegenwoordiger van de Stadsregio aanwezig zou moeten zijn.
De voorzitter bedankt mw. Mevr. Hendriksen en mw.Wanninge voor hun komst en
hun uitleg.
3) Vragen aan de Buurtregisseur (Mirjam Dobbe)
In verband met de afwezigheid van mw. Dobbe komt dit agendapunt te vervallen.
4) Verslag teamleider Wijkbeheer (Kees Muis)
In verband met afwezigheid van de heer Muis komt dit agendapunt te vervallen.
Rouwcafé
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Joke Schippers is enige jaren rouw- en verliesbegeleidster. Zij is in Amsterdam in
samenwerking met stichting Humanitas begonnen. In Amsterdam was er veel
belangstelling voor, in Amstelveen was weinig bekend over rouwverwerking.
Cardanus ondersteunt haar plan om ook in Amstelveen rouw- en verliesbegeleiding te
verzorgen. In wijkcentrum De Bolder in Groenhof is nu vanaf 9 september a.s. een
rouwcafé, iedere donderdag van 15.00 uur tot 17.00. Daar kan men ervaringen
uitwisselen met lotgenoten. En elke maand is er een lezing over een thema rond
rouw- en verliesverwerking. Verder zijn er mogelijkheden voor rouwverwerking op
individuele basis en in groepsverband en er is verliesbegeleiding, bijvoorbeeld naar
aanleiding van het verlies van baan, gezondheid, echtscheiding, e.d. Het rouwcafé is
gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Joke vraagt de aanwezigen familie en
bekenden attent te maken op rouw- en verliesbegeleiding.
De voorzitter bedankt mw. Schippers voor haar komst en haar uitleg.
5) Verslag wijkplatformvergadering 2 juni 2010
Blz. 1 pnt 2: mw. Zerbst vraagt naar de presentielijst, waarop men zou kunnen
aangeven of men al dan niet met naam in het verslag wilde komen. De voorzitter zegt
dat de presentielijst is nog niet aangepast (zie actielijst).
Pnt 2: De voorzitter zegt dat de besturen van de wijkplatforms Elsrijk en Randwijk
proberen activiteiten e.d. voor jongeren op te zetten in de Bajes. Wordt vervolgd.
Dat het jongerenwerk wellicht wordt weggehaald bij Cardanus heeft volgens de
voorzitter te maken met de zgn. zelfredzaamheid (in het kader van de wet WMO), niet
met het onvermogen van Cardanus om jongerenwerk te verrichten.
Blz. 2 pnt 2: mw. Zerbst meldt dat er op het feest van 5 juni zgn. spuit- of houten
clowns aanwezig waren, dus geen menselijke clowns.
Pnt 2: Dhr. Beijer meldt dat de burgemeester participatie (wijkplatforms ) in zijn
portefeuille heeft.
Pnt 2: mw. Zerbst vraagt wanneer de afvalinzameling wordt geëvalueerd. Er wordt
geklaagd dat de zwarte bakken vaker gewassen worden dan de groene, terwijl deze
laatste vuiler zijn.
Blz. 4 pnt 7: Mw. Van Ootmarsum via Irma: de zin: “ook zou alles al aanbesteed zijn,
zodat zodra de gemeenteraad het groene licht geeft, de volgende dag al kan worden
begonnen” moet zijn: het projectbureau gaat er prat op, dat zodra goedkeuring van
een metroplan door de gemeenteraad is gegeven, direct de werkzaamheden zullen
beginnen. Daaruit volgt dat de aanbestedingen dan al klaar moeten zijn.
Pnt. 10 Dhr. Kuiper meldt dat de werkzaamheden aan de flats aan de Van Heuven
Goedhartlaan nu al 30 weken duren.
Het verslag wordt vastgesteld.
6) Ingekomen stukken
De secretaris heeft een brief ontvangen van mw. Tielrooy en mw. Van Ootmarsum
die helaas verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, juist nu over lijn 5 en 51 wordt
gesproken. Zij benadrukken in de brief dat zij ernstige bezwaren hebben tegen het
opheffen van de veel gebruikte lijn 5.
Er is een uitnodiging ontvangen voor het afscheid van Bert Caljouw van Cardanus,
met daaraan gekoppeld een symposium. De voorzitter zal daar aanwezig zijn.
Verder een e-mail (van OBA) voor een bijeenkomst van 4 voorzitters van
wijkplatforms waarin wordt besproken wordt hoe men tot een betere samenwerking
kan komen. Deze bijeenkomst is op 7 september a.s. Zie verder postlijst.
7) Mededelingen en nagekomen onderwerpen
OBA –bijeenkomst op 24 juni jl.:
Wpfs moeten oppassen dat niet tussen twee vuren terecht te komen, aan de ene kant
de wijk en haar bewoners en aan de andere kant de gemeente.
Het actieplan van wijkplatform Elsrijk is verstuurd aan de andere platforms.
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Wijkplatform Bankras heeft een projectgroep over A9, daar kan wijkplatform Elsrijk op
aanhaken. In de OBA-vergadering is ook naar voren gekomen dat het bijhouden van
de website Cardanus/gemeente niet goed loopt.
Inventarisatie van agendapunten voor bewonersavond en reguliere
wijkplatformvergaderingen:
Onderwerpen voor de komende (grote) bewonersavond kunnen zijn: afvalinzameling,
onderhoud, wijkbeheer (graffiti). Irma stelt voor deze avond in een (werk)groepje voor
te bereiden. Dhr Hazebroek, dhr. Kuiper en dhr Beijer melden zich aan.
Overzicht spreiding deelnemers wijkplatform over de wijk:
Mw. van Ootmarsum en mevr. de Pater hebben de herkomst van de deelnemers aan
het wijkplatform in kaart gebracht en zijn tot de conclusie gekomen dat Elsrijk West
ondervertegenwoordigd is op de wijkplatformvergaderingen. Besloten wordt de PRactiviteiten in het bijzonder te richten op dit gedeelte van de wijk. Dit kan door b.v.
flyeren. Dhr. Beijer stelt voor gebruik te maken van de grote bewonersavond. Irma
meldt dat zij bewoners heeft ontmoet die niet bekend waren met platforms maar die
wel graag de notulen willen ontvangen.
P60-feest:
Dit was een groot feest op 23 juni jl. voor jongeren van groep 8 die de basisschool
verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan. Het is georganiseerd door de
wijkplatforms Elsrijk en Randwijk en Cardanus jongerenwerk. De jeugd heeft op deze
avond ook opgeschreven wat zij in hun wijk zouden willen hebben. De wensen/
suggesties zullen worden getoetst op haalbaarheid en betaalbaarheid. Komt terug.
Koffieochtend:
In Elsrijk West heeft een bewoner het initiatief genomen een koffieochtend te
organiseren in het Poppentheater. Er zijn 12 bewoners gekomen en er zijn nieuwe
contacten gelegd waarbij bewoners elkaar helpen met diverse zaken. De
koffieochtend wordt op 29 september a.s. herhaald. Deze ochtenden kunnen ook in
andere wijken worden opgezet, indien nodig met ondersteuning van Cardanus.
Bankje op de route Nieuw Vredeveld en Stadshart:
Dit bankje stond niet op de lijst voor de kwaliteitsimpuls, en kan dus niet meer worden
gefinancierd uit dat budget. De kosten (rond de € 500,-- tot € 1.000,--) inclusief het
onderhoud kunnen worden betaald uit het leefbaarheidbudget. De vergadering stemt
hier mee in. Dhr. Beijer waarschuwt dat nog bekeken moet worden of het haalbaar is.
Dit bankje komt overigens niet in de plaats van het bankje bij de Karel Doormanweg.
Uitnodiging buurtfeest Kruiskerk: op 12 september a.s.:
De voorzitter heeft voor dit feest bij bakkerij Koolhaas op de Rembrandtweg 10
taarten besteld, waarvan hij er 5 geschonken krijgt. (zie ook postlijst)
8) Rondvraag
Dhr. de Vries: Vraagt of al een datum voor de bewonersavond is vastgesteld. De
voorzitter zegt dat dit nog niet het geval is, de datum hangt af van de activiteiten van
de werkgroep.
Mw. Schenk: Meldt dat bij de brug van de Van Heuven Goedhartlaan naar de
Beneluxbaan een gevaarlijke verkeerssituatie is ontstaan.
Mw. van de Lubbe: Meldt dat het buurtfeest aan de Schouwenselaan geslaagd was.
Er waren rond de 80 mensen en het was erg gezellig.
Dhr. Beijer: Meldt dat hij ook het wijkbeheer in Amstelveen Zuid moet uitvoeren
waardoor het hem niet zal lukken 2x per jaar (1x voorjaar/1x najaar) het wijkplatform
te bezoeken.
Dhr. Hazebroek: Vraagt of verlichting kan worden geplaatst bij de skatebaan, dit met
het oog op de donkere wintermaanden (17.00 tot 20.00 uur). De voorzitter zegt dat dit
opzettelijk niet is gedaan om te voorkomen dat het een hangplek wordt. In september
wordt de locatie geëvalueerd, dan wordt dit ook besproken. Dhr. Hazebroek klaagt
over ongelijke trottoirs bij Bijdorp door bomenwortels. Hem is door de gemeente
gezegd, dat deze straat pas in 2013 aan de beurt is. Nu is er geen budget voor. Dhr.
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Hazebroek vraagt hij of er bankjes geplaatst kunnen worden bij het zwembadje. Mw.
Zerbst zegt dat dit niet wordt gedaan, ook weer om hangjongeren te ontmoedigen.
Dhr. Beijer zegt dat de komende tijd rekening moet worden gehouden met bezuinigingen, over de realisering van voorzieningen moeten we niet al te hoge
verwachtingen hebben.
Tot slot meldt de voorzitter dat mw. Schenk bij het wijkplatform Patrimonium verslag
gaat uitbrengen over de discussie over participatie in wijk Elsrijk. Mw. Schenk wordt
succes gewenst.
9) Sluiting
De voorzitter sluit rond 22.00 uur de vergadering af.
Volgende vergadering: woensdag 13 oktober 2010 om 20.00 uur in wijkcentrum ’t Open Hof.
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Onderwerp

Opvolging

datum afspraak

afgeh.d.d.

Denktank participatie

mevr. L. Schenk, mevr.
Zerbst, dhr. Schmitz en
het bestuur.

Wpf.2-12-09

Klankbordgroep
wpf./OBA
Inz. A9

Mw. Van.
Ootmarsum/dhr.
Schmitz

Wpf.20-1-10

Informant WWZ-team

Mw. Zerbst/mw.
Schenk (meedenken)

Wpf. 20-1-10

Onderhouden website
wpf. Elsrijk

Dhr. Schmitz

Wpf. 20-1-10

Onbep.

Agenda’s/verslagen
op wijkplatformverg.
beschikbaar stellen

Mw. Irma Vroegop

Wpf. 2-6-10

Per 13-10-10

Aanpassen pres.lijst

Mw. Irma Vroegop

Wpf. 2-6-10

Per 13-10-10
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