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Amstelveen, 18 november 2010

Aan de deelnemers aan het Wijkplatform Elsrijk
Geachte Wijkplatformdeelnemers,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Wijkplatformvergadering op
Woensdag 1 december 2010 om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, in
Wijkcentrum ’t Open Hof
Burgemeester Haspelslaan 129

De thema’s van deze bijeenkomst zijn:
“Veiligheidsknelpunten in de wijk en hoe lossen we die op” en “Hoe blijf je op de
hoogte”

Agenda:
1. Opening
2. Discussie over mogelijke oplossingen voor de knelpunten in de wijk die in de
vergadering van 13 oktober zijn gesignaleerd. Zie de bijlage.
3. Opnieuw: Hoe blijf je op de hoogte van wat er gebeurt in de wijk en in Amstelveen;
met allerlei nuttige tips en presentatie van informatieve websites, o.a. het
buurtpersbureau. Deze presentatie kon de vorige vergadering niet doorgaan in verband
met technische problemen.
4. Verslag van de vergadering van 13 oktober 2010 (bijgevoegd)
5. Mededelingen en overige onderwerpen
- bezuinigingen in de gemeente
- mondeling verslag van de OBA-bijeenkomst op 25 november
- jongerenproject
6. Rondvraag
7. Sluiting
Vriendelijke groet,
Piet Scholte, voorzitter

Postlijst
In:
- Brief van J. Zoutberg, directeur van Cardanus, over de nieuwe samenstelling van het
managementteam van de stichting Cardanus. Datum: 26 oktober 2010
- Nota herijking Welzijnsbeleid van de afdeling beleid van de gemeente Amstelveen. Datum
26 augustus 2010, ontvangen per e-mail op 28 oktober 2010.
- Per e-mail: van dhr. Hans Beijer bericht dat klachten over huisvuilcontainers aan de
Rembrandtweg zijn opgelost. Datum: 15 november 2010.
Uit:
Brief aan het College van Burgemeester en wethouders over de nota Herijking
Welzijnsbeleid. Datum: 11 november 2010

Vergaderdata 2011
28 januari: nieuwjaarsbijeenkomst voor sponsors en medewerkers van de buurtfeesten die in
2010 zijn gehouden
2 februari
16 maart (bewonersavond)
11 mei
6 juli
14 september
16 november

