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Amstelveen, 3 oktober 2010

Aan de deelnemers aan het Wijkplatform Elsrijk
Geachte Wijkplatformdeelnemers,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Wijkplatformvergadering op
Woensdag 13 oktober 2010 om 20.00 uur in
Wijkcentrum ’t Open Hof
Burgemeester Haspelslaan 129

De thema’s van deze bijeenkomst zijn:
“Veiligheid in de buurt” en “Op de hoogte”

Agenda:
1. Opening
2. Veiligheid in de buurt: inventarisatie knelpunten in de wijk, verkeersveiligheid,
preventie. Met buurtregisseur Mirjam Dobbe en teamleider Wijkbeheer Kees Muis
3. Op de hoogte van wat er gebeurt in de wijk en in Amstelveen: presentatie van
informatieve websites, o.a. het buurtpersbureau
4. Verslag van de vergadering van 2 juni 2010 (bijgevoegd)
5. Mededelingen en nagekomen onderwerpen
- buurtfeest Kruiskerk
- donatie kerstfeest bij de Dorpskerk
- voortgang jongerenprojecten
- bankje op de route tussen Nieuw Vredeveld en Stadshart
- mondeling verslag van de OBA-bijeenkomst op 23 september
6. Rondvraag
7. Sluiting
Vriendelijke groet,
Piet Scholte, voorzitter

Postlijst
Ingekomen
Per e-mail: van dhr. Van Kooten over afgesloten ondergrondse huisvuilcontainers aan de
Rembrandtweg. Datum: 27 augustus 2010
Per e-mail: van mw. S. Maulany over de verkeersveiligheid aan de Duivelandselaan bij de
kruising met de Laan Walcheren. Verzoek aan de gemeente drempels te plaatsen en
duidelijker aan te geven dat de buurt een 30 km zone is. Datum: 11 september 2010
Per e-mail: van Peter Koopman (Cardanus) model presentielijsten voor de wijkplatforms.
Datum: 16 september 2010
Per e-mail: brief van burgemeester en wethouders over de gevolgen van de teruggang van de
inkomsten van grondverkoop. B&W zien geen mogelijkheden om een bijdrage van 100
miljoen euro te leveren aan de ondertunneling van de A9. Datum: 21 september 2010

Vergaderdata 2010
1 december

