Wijkplatformvergadering op woensdag 13 oktober 2010
Aanwezig:
mw. I. Vroegop (Cardanus), dhr. P. Scholte (voorz.), dhr. Prent (BBA), dhr. H. Hazebroek,
dhr. R. Pols (gem.), dhr. A. Kuiper, mw. M. Bijlsma, mw. Zerbst, dhr. K. Muis (teamleider
wijkbeheer), dhr. P. Koopman (Cardanus), mw. D. Mijksenaar (GL), mw. N. de Pater (secr.),
dhr. A. Peijnenborg, dhr./mw. H.J. Rigtor, dhr. E. Dresden, mw. M. Schermerhorn, mw. T.
Tielrooy, mw. Schiedon-de Vries, mw. I. v. Oostveen, mw. I.M.R. van Ootmarsum, mw. L.
Schenk, dhr. B. Schmitz, dhr. J.H.J. Schröder, mw. J. Oranje, dhr./mw. Shelep, dhr. Davids,
dhr./mw. P. Beeks, mw. G. du Chattel, mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
mw. H.T. Sluiter-Szper, Mw. T. Nortier, mw. M. Dobbe (buurtregisseur), mw. A. Arnold, mw.
M. Polij, dhr. L. Hendriksen (D66)
1)

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
De presentielijst gaat rond, hierop kan ook worden aangegeven of men met naam in
de notulen genoemd wil worden.
“Veiligheid in de buurt ” is het thema van deze vergadering.

2)

Veiligheid in de buurt:
Irma leidt het thema in. Het gaat om het inventariseren van aandachtspunten en
knelpunten, bijvoorbeeld losliggende trottoirtegels, plaatsen die onveilig zijn door
groenvoorziening of onvoldoende verlichting. Onveilig kan zijn in verband met
criminaliteit of met het oog op het verkeer. Het is niet de bedoeling om een waslijst
van klachten aan mw. Dobbe of dhr. Muis te overhandigen, maar vooral ook om na te
gaan wat we als bewoners zelf kunnen doen.
Dhr. Kees Muis licht toe wat de gemeente de komende weken zoal gaat doen: groen
zal gesnoeid worden, heggen geschoren, hoge planten geknipt. Bewoners kunnen
zelf knelpunten aangeven, waarop dan door de gemeente en de politie zal worden
gereageerd. Klachten kan men ook altijd doorgeven via de servicelijn:540 49 11.
Dhr. Peter Koopman geeft met een digitale plattegrond van de wijk de locaties/straten
aan die ter sprake komen.
Groenvoorziening:
Mw. Oranje laat weten dat zij door overhangend groen uit de tuinen van de buren
niet met haar scootmobiel over het trottoir kan rijden. Ook afvalcontainers in de straat
belemmeren haar de doorgang in de Carel Fabritiuslaan.
Duidelijk wordt dat men geen dwang kan uitoefenen als mensen hun overhangend
groen niet verwijderen. Dhr. Muis zegt dat een brief kan worden gestuurd en dat men
eventueel bij de mensen langs gaat. Meestal wordt het groen dan wel gesnoeid maar
het moet bijgehouden worden en dat gebeurt vaak niet.
Verkeersveiligheid:
Mw. Schermerhorn vraagt of er op Zonnestein meer op snelheid gecontroleerd kan
worden. Irma zegt dat de buurtregisseur, mw. Dobbe, inzet op inbraken en daardoor
kunnen minder snelheidscontroles gehouden worden. De vraag zal wel worden
doorgegeven aan mw. Dobbe.
Dhr. Hazebroek meldt dat de heg op de Oranjebaan bij de Groen van Pinksterenlaan
bij het viaduct zo hoog is dat men in de auto de voetgangers en fietsers niet of slecht
ziet. Verder meldt hij dat men zich niet aan de snelheid in de 30 km. zones houdt. Hij
vindt ook dat er te weinig 30 km-borden staan en dat de drempels de snelheid
onvoldoende beperken.
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Mw. Schenk heeft ervaren dat als je de oversteekplaats bij de Rembrandtweg
gebruikt, je daarna onvoldoende loopruimte hebt en allerlei obstakels tegenkomt.
Mevr. Tielrooy vindt de Laan Walcheren erg smal na de recente opknapbeurt. Er kan
slechts ėėn auto door, en er wordt ook nog geparkeerd. Auto’s moeten achter de
fietsers blijven rijden.
Er wordt er te hard gereden over de Schouwenselaan en op de Berebijt wordt veel
door rood licht gereden.
Verder wordt te hard gereden door pizzakoeriers. Met klachten zou weinig tot niets
worden gedaan. De bewoners hebben hierover nog geen overleg gevoerd met de
pizzazaak.
Veiligheid & hinder algemeen:
Mw. Van Ootmarsum signaleert overlast van jongeren en ook op de Berebijt en in het
parkje achter de Kruiskerk is sprake van (hang)jongerenoverlast. Er blijft ook veel
rommel achter.
Dhr. Davids zegt dat de brandgangen bij Brantwijk en Strandvliet onvoldoende
verlicht zijn. Daarnaast is het er onveilig door tegels die door boomwortels omhoog
komen. De bewoners /eigenaars zijn verantwoordelijk voor de brandgangen maar
sommigen willen niet meebetalen omdat zij er geen gebruik van zouden maken.
Mw. Van Ootmarsum laat weten dat zij het gebruik van de digitale kaart heel
verhelderend vindt.
3)

Op de hoogte van wat er gebeurt in de wijk en in Amstelveen
Dit agendapunt, waarbij informatieve websites zoals het buurtpersbureau zouden
worden gepresenteerd, wordt verschoven naar de volgende vergadering omdat
technische problemen een goede presentatie in de weg staan.

. 4)

Verslag wijkplatformvergadering 1 september 2010
Blz. 3 pnt 5: verslag: mw. Tielrooy heeft de bijeenkomst op 21 september jl. over
afvalinzameling bezocht. Zij vond de bijeenkomst niet verhelderend, men sprak elkaar
tegen. Er is rond de afvalinzameling veel verwarring, ook doordat de verschillende
soorten afval op te veel verschillende data opgehaald worden. Er is op de
bijeenkomst niet naar oorzaken gezocht en er zijn geen conclusies getrokken.
Opgemerkt wordt dat in Nieuw Vredeveld het afval in zakken wordt gedaan.
Ook wordt gemeld dat de mogelijkheid bestaat bij ouderen (b.v. 80+) afval te laten
ophalen, zodat zij niet met hun containers hoeven te slepen.
Een punt van aandacht is nog dat sommige bewoners de bakken niet terughalen, ze
staan soms dagen op de verzamelplaatsen. Hiervoor kan men de servicelijn bellen:
540 49 11 (dhr. van ’t Loo).
Blz. 4 punt 8:
Mw. Schenk zegt dat de zin : “bij de brug van de Van Heuven Goedhartlaan naar de
Beneluxbaan een gevaarlijke verkeerssituatie is ontstaan” moet zijn: dat het fietspad
bij de Keerpuntweg weg is. Mw. Mijksenaar zegt dat dit fietspad “illegaal” was. Het is
de bedoeling dat daar niet meer gefietst en gescooterd wordt.
Verder zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt hiermee vastgesteld.

5)

Mededelingen en nagekomen onderwerpen
Buurtfeest Kruiskerk.:
Het was een geslaagd feest; er zijn veel positieve reacties ontvangen en men is blij
met het speelplaatsje bij de Kruiskerk. De voorzitter zegt dat er veel werk voor het
feest is verzet, vooral door Irma Vroegop. Er zou aanvankelijk worden samengewerkt
met kinderdagverblijf ’t Eigenwijsje, maar dat heeft zich teruggetrokken.
Donatie kerstfeest bij Dorpskerk:
Er wordt besloten ca. € 200,-- te doneren aan het kerstfeest bij de dorpskerk.
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Voortgang jongerenprojecten:
Op 21 oktober a.s. is er weer overleg met Randwijk en dhr. Zoutberg (dir. Cardanus)
over het jongerenproject. Omdat in de pers berichten verschijnen dat het
jongerenwerk bij Cardanus verdwijnt moet worden besproken wat Cardanus nog kan
uitvoeren. Er zijn contacten gelegd en het zou jammer zijn, als wat al is gedaan,
verloren gaat.
Bankje op de route Nieuw Vredeveld en Stadshart:
Dit bankje bij Runmolens staat er, dhr. heer Muis heeft zich er voor ingespannen.
OBA –bijeenkomst op 23 september jl.:
OBA staat voor Overleg Buurtbeheer Amstelveen, het overleg van de voorzitters van
de wijkplatforms waarin ervaringen worden uitgewisseld. Ook de gemeente is
vertegenwoordigd. De gemeente informeert via het OBA de wijkplatforms en hoort via
het OBA wat er in de wijken speelt. Nu staat de participatie ter discussie. De
burgemeester is portefeuillehouder participatie.
De gemeente heeft moeite de bewoners te bereiken en het wijkplatform eveneens. In
de pers is gesteld dat de gemeente de burgers minder zou willen laten participeren
maar dat is te zwart/wit weergegeven.
De voorzitter benadrukt nog dat het wijkplatform geen rechtspersoon is. Het
wijkplatform is neutraal en is geen pressiegroep. Bij de discussie over de participatie
in het OBA komt nog veel “oud zeer” naar boven.
Mw. Schenk benadrukt dat participatie een moeizaam proces is, het onderwerp komt
telkens terug, steeds als een nieuw College van burgemeester en wethouders
aantreedt en een nieuwe gemeenteraad. Zij is van mening dat het wijkplatform een
plaats is om in discussie te gaan.
De voorzitter meldt nog dat ook de vraag hoe de gelden van het zgn.
leefbaarheidbudget verdeeld moeten worden aan de orde is. Er zijn talrijke modellen
denkbaar. Dit onderwerp komt terug in het wijkplatform.
Dhr. Schmitz heeft in het OBA over de participatie bij de Amstelveenlijn gesproken.
De burgers van Amstelveen moeten niet wachten met participeren en ervan uitgaan
dat eind dit jaar (2010) / begin volgend jaar (2011) besluiten worden genomen.
Wachten we tot 2012 dan zijn we te laat. Dhr. Schmitz zegt dat de stadsregio
Amsterdam vier rapporten heeft met een plan van aanpak voor de Amstelveenlijn,
maar de opdracht van het projectbureau over lijn 5 is onduidelijk.
Irma meldt dat er nog geen besluit genomen over het uitnodigen van een
vertegenwoordiger van de stadsregio.
Ingekomen post:
Brief van de voorzitter van het wijkplatform Bankras over de
participatiecommissie OBA en de gemeente.
Brief over het verdwijnen van Wijkraad Buitenveldert (Amsterdam)
Brief van mw. Arnold over het buurtfeest bij de Kruiskerk.
Nota Veiligheid 2011-2014, speerpunten zijn hangjeugdoverlast, leefbaarheid,
wonen en werken. De nota is beschikbaar in de bibliotheek.
De gemeente zal losliggende trottoirtegels op gevaarlijke locaties direct
vastzetten. Voor locaties waar het niet/minder gevaarlijk is zal men wachten
tot het einde van het kapwerk.
Zie verder postlijst.

Presentatie Patrimonium door mw. Schenk:
Mw. Schenk heeft tijdens een bewonersavond in de wijk Patrimonium een presentatie
gegeven over de participatie in Elsrijk. Zij is eerst op kennismakingsbezoek geweest.
Met folders en flyers was de gehele wijk uitgenodigd. Er waren uiteindelijk 50 mensen
aanwezig. Ook in Patrimonium is sprake van een situatie in verandering en
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ontwikkeling. Mw. Schenk heeft het participatieproces in Elsrijk uitgelegd en het
actieplan toegelicht. Men vond het een duidelijke uiteenzetting, er was geen
discussie achteraf.
Dhr. Prent, die ook aanwezig was, complimenteert mw. Schenk met haar presentatie.
De voorzitter bedankt mw. Schenk voor haar inzet.
6)

Rondvraag
Dhr. Schmitz:
Meldt dat de JA/NEE en de NEE/NEE stickers op voordeuren de oorzaak kunnen zijn
van het niet ontvangen van het Amstelveens Weekblad/Nieuwsblad.
Mw. Van Ootmarsum:
Het speelveldje achter het Raadhuis is nu al vernield. Met name de plaquettes op de
tafels zijn beschadigd. De vraag is of dit bekend is /opgevolgd wordt door wijkplatform
Oude Dorp/Keizer Karelpark).
Mw. Schermerhorn (bewoonster Zonnestein):
Pleit voor meer speelvoorzieningen voor grotere kinderen. Die zijn er in Elsrijk veel te
weinig. Zo zouden er op de speelwei bij Zonnestein een paar voetbaldoeltjes
geplaatst kunnen worden. Mw Schermerhorn heeft de gemeente daar al eerder om
verzocht, maar er was geen geld voor. Ook wil ze graag dat de paaltjes vernieuwd
worden die aangeven dat de betreffende wei niet bedoeld is om er honden los te laten
lopen met alle onhygiënische gevolgen van dien.
De voorzitter zal het bovenstaande betrekken bij het jongerenproject dat gericht is op
meer aantrekkelijke voorzieningen voor grotere kinderen.
Verder in de rondvraag:
- Er wordt melding gedaan van het dealen van verdovende middelen in een flat. Men
kan dit melden bij een speciaal loket van de gemeente. Er is in de betreffende flat ooit
door de politie een inval gedaan.
- De beplanting van de rotonde aan de Rembrandtweg ziet er prachtig uit. De
vergadering complimenteert dhr. Muis.
- Tot slot wordt gevraagd of de bezuinigingen van de gemeente op de wijkcentra ook
consequenties hebben voor de wijkplatforms. De voorzitter zegt dat de gemeente het
wijkplatform wil handhaven; het fungeert als informatiekanaal naar en van de
bewoners. Wel is het mogelijk dat er minder leefbaarheidgeld beschikbaar komt. Mw.
Mijksenaar voegt eraan toe dat wanneer er geen wijkplatform is, er geen visie is.
De voorzitter vraagt of er behalve agendapunt 3 nog andere punten zijn voor de
komende vergadering. Verzocht wordt afvalinzameling opnieuw op de agenda te
zetten.
De bewonersavond wordt begin 2011 gehouden. Een commissie buigt zich over de
organisatie.

7)

Sluiting
De voorzitter sluit rond 21.30 uur de vergadering af.
Volgende vergadering: woensdag 1 december 2010 om 20.00 uur in wijkcentrum ’t
Open Hof.
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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.

Presentatie
informatieve websites
op agenda wpf. 1-12‘10

Bestuur

Wpf. 13-10-10

Voor 1-12-‘10
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