Wijkplatformvergadering Elsrijk op woensdag 1 december 2010
Aanwezig:
dhr. H. Hazebroek, dhr. N. van Kooten, Mw. T. Nortier, mw. L. Drexshage, dhr. P. Koopman
(Cardanus), mw. M. Dobbe (buurtregisseur), dhr. M. de Vries, mw. N. de Pater (secr.), mw. I.
v. Oostveen, mw. T. Tielrooy, mw. L. Schenk, dhr. J.H.J. Schröder, mw. M. Polij, mw. B.
Bruines (Cardanus), dhr. L. Hendriksen (D66), mw. I. Vroegop (Cardanus), dhr. P. Scholte
(voorz.), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
Bert Schmitz,dhr. Peijnenborg, mw. Zerbst, mw. Van Ootmarsum.
Van dhr. Kees Muis (wijkbeheer) is geen bericht ontvangen.
1)

Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Voor de nieuwkomers zet hij
kort uiteen wat het wijkplatform inhoudt: het platform is de bewoners- organisatie van
de wijk en kan het gemeentebestuur adviseren over zaken die de wijk betreffen.
Iedere wijkbewoner die wil bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid van de
wijk is welkom. Het platform is geen rechtspersoon en niet representatief voor de wijk.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.
Bert Schmitz, die verhinderd is, heeft contact met de voorzitter opgenomen over de
actie tegen het opheffen van lijn 5.Het projectbureau heeft geen opdracht om lijn 5 te
onderzoeken en daarmee blijft de opdracht onvolledig.
Dhr. Hendriksen (D66) merkt op dat indien een metro niet haalbaar is, er ruimte is om
terug te vallen op andere opties(dit is onderdeel van de studie). De gemeenteraad
heeft over de Amstelveenlijn nog geen standpunt ingenomen, omdat niet alle feiten,
informatie en uitkomsten bekend zijn.
Besloten wordt namens het wijkplatform een brief te schrijven over lijn 51/5 (zie ook
actielijst).

2)

Veiligheid in de buurt
In het verleden meldde het bestuur nog wel regelmatig bij allerlei zaken dat het actie
zal nemen bij de gemeente. De voorzitter benadrukt dat van de bewoners wordt
verwacht dit zoveel mogelijk zelf doen. Veel klachten kunnen namelijk via de
servicelijn bij de gemeente worden gemeld: 020-5404911.
In de vergadering van 13 oktober zijn knelpunten op het gebied van veiligheid
geïnventariseerd: overhangend groen en afvalbakken op de stoep, verkeersveiligheid
op de Karel Doormanweg, overlast van jongeren en onveilige brandgangen.
- Overhangend groen en afvalbakken
Met name rolstoel- en scootmobielgebruikers hebben last van afvalbakken die te lang
op de stoep blijven staan en van overhangend groen uit tuinen.
Dhr. Muis heeft in de vergadering van 13-10-10 al gemeld dat er wel een vorm van
gemeentelijk beleid is. Bij klachten kan de gemeente een brief sturen, eventueel gaan
medewerkers bij de mensen langs.
Voorgesteld wordt na te gaan of jongeren ingeschakeld kunnen worden om onder
leiding van een hovenier te helpen met het snoeien van overhangende takken van
bomen en struiken, in het kader van hun maatschappelijke stage. De vergadering is
van mening dat voorop staat dat de bewoners zelf voor hun tuin verantwoordelijk zijn.
Over de afvalbakken die te lang blijven staan wordt gemeld dat wie niet in staat is de
container buiten te zetten of binnen te halen (bijvoorbeeld ouderen), een vuilniszak bij
de deur kan zetten. Dit moet men wel vooraf melden bij de gemeente.
Voorgesteld wordt nog om in de gemeentegids te laten opnemen dat bewoners 1,50
m. op het trottoir voor hun huis vrij dienen te houden.
Verder wordt in het kader van de actie: “Elsrijk houdt de stoep vrij” een artikel in de
wijkkrant geplaatst. Afgesproken wordt dat mw. Tielrooy een concept schrijft.
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- Verkeersveiligheid op de Karel Doormanweg:
De buurtregisseur weet dat er op diverse plaatsen in de wijk te hard wordt gereden,
maar de politie heeft onvoldoende personeel om op snelheid te controleren.
Een mogelijke oplossing is het plaatsen van de zgn. “Victor Veilig” poppen, maar ze
zijn duur en kunnen bovendien schijnveiligheid creëren. Er zijn ook klachten over de
Laan Walcheren, die is na de herinrichting te smal is geworden.
De buurtregisseur adviseert contact op te nemen met de afdeling Verkeer van de
gemeente (dhr. Cor Maas) en stelt voor iemand van de afdeling verkeer uit te nodigen
op de bewonersavond.
De buurtregisseur heeft al met de gemeente gewerkt aan de overlast van de
pizzakoeriers bij de Karel Doormanweg. Er is een lik-op-stuk-beleid afgesproken,
maar het personeelsverloop is groot en de afspraken verwateren daardoor snel.
Verplaatsing van de uitgifte naar de achterkant is vanwege de parkeermeters geen
optie. De buurtregisseur stelt voor onder leiding van een medewerker Handhaving
van de gemeente in gesprek te gaan met de pizzeria-eigenaar, waarbij ook politie,
wijkbewoners en winkeliers aanwezig zijn.
Irma Vroegop en mw. De Pater gaan de uitnodigingen sturen (zie ook actielijst).
Overige opmerkingen:
Mw. Schenk klaagt dat er geparkeerd wordt voor verlaagde stoepen. Zij kan hiervoor
het servicenummer bellen. Mw. De Vries vindt dat er meer kisten strooizout neergezet
moeten worden voor de zijstraten.
- Overlast van jongeren:
De buurtregisseur meldt dat de overlast van jongeren aan de Burgemeester
Haspelslaan is opgeheven. Zij heeft een overzicht van de plaatsen waar nog wel
overlast van (hang) jongeren wordt gesignaleerd. Wie last ervaart kan dit bij haar
melden, telefoon 0900-8844. De wijk is nu redelijk rustig. Irma zegt dat men probeert
de jongeren naar vaste clubs te krijgen, b.v. Roda feesten, scouting e.d.
- Onveilige brandgangen
De veiligheid van brandgangen of achterpaden is een verantwoordelijkheid van de
betreffende bewoners onderling. Brandgangen kunnen aan een of twee kanten
worden afgesloten met hekken, de bewoners kunnen er altijd uit, van binnen kan men
deze hekken openen. In de wijk Patrimonium hebben bewoners met de
woningcorporatie het zogenaamde Achterpadenproject opgezet en daarvoor subsidie
ontvangen uit een gemeentelijk veiligheidspotje. In de wijk Keizer Karel Park is dit niet
gelukt, omdat niet iedereen het belang er van inzag. De voorwaarde voor toekenning
van subsidie is dat alle bewoners bereid zijn mee te doen. Het wijkplatform, de
buurtregisseur en de woonconsulent zouden de bewoners hiertoe zo nodig kunnen
stimuleren. Meer informatie over de subsidievoorwaarden staat op de website: www.
amstelveen.nl, veiligheid, subsidie (kleine) veiligheidsprojecten 2010 voor
particulieren.
De buurtregisseur deelt tenslotte mee dat dit haar laatste vergadering is in Elsrijk. Zij
gaat naar de Marathonbuurt in Amsterdam. De vergadering dankt Mw. Dobbe voor de
uitstekende samenwerking en betrokkenheid en wenst haar veel succes bij haar
werk.
3)

Op de hoogte van wat er gebeurt in de wijk en in Amstelveen
Presentatie van informatieve websites door Irma Vroegop en Peter Koopmans
(Cardanus).
Informatie kan men verkrijgen in de bibliotheek, digitaal (computer) of via folders.
In zorgcentrum Nieuw-Vredeveld kunnen ouderen een computercursus volgen en
voor een klein bedrag informatie op Internet opzoeken.
De gemeente heeft als taak de burger te informeren en dat gebeurt digitaal via
website, digiloket, weblogs, mailings en digitale nieuwsbrieven maar ook fysiek via
het loket burgerzaken, het consultatiebureau/ /opvoedingsondersteuning,
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nieuwsbrieven (o.a. over bouwprojecten) en informatiebijeenkomsten over diverse
projecten. In 2010 heeft de gemeente besloten tot meer digitale nieuwsverspreiding,
interactieve communicatie en digitale dienstverlening zoals het aanvragen van
vergunningen. Belangrijke Informatieve websites voor de wijk zijn:
Gemeente Amstelveen: www. amstelveen.nl
Wijkplatforms Amstelveen: www. wijkplatforms-amstelveen.nl
Buurtpersbureau : www.buurtpersbureau.nl
Cardanus:www.cardanus.nl
Peter Koopman toont enkele websites en licht ze toe.
Op de site van de wijkplatforms staat informatie over het wijkplatform: wat het is en
waar men mee bezig is. Op de pagina’s van de afzonderlijke platforms staan de
vergaderdata, aanvangstijd en locatie, verslagen en allerlei informatie zoals het
actieplan, fotoreportages enzovoort. Via de site kunnen ook wijkenquêtes gehouden
worden.
Op de site van de gemeente staat allerlei informatie die voor alle Amstelveners van
belang is: over het gemeentelijk beleid, maar ook praktische zaken over wijk- en
buurbeheer, over het milieu, het aanvragen van rijbewijs en pasport enzovoort.
Dhr. Hendriksen (D66) vult aan dat er via de website van de gemeente een
rechtstreekse link is naar de gemeenteraad. Verder is er een digitaal loket en een
WMO-loket, dat wil zeggen informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Via de sociale digitale kaart van Amstelveen ziet men alle zorg- en welzijnwerkers.
Tot slot komt de vraag aan de orde wie de website van wijkplatform Elsrijk gaat
beheren. Onduidelijk is of dhr. Bert Schmitz dit nog gaat doen.
Peter zegt dat je het vooral leuk moet vinden, je hoeft niet ervaren te zijn.
Besloten wordt dhr. Bert Schmitz nog eens te vragen. (zie ook actielijst).
. 4)

Verslag wijkplatformvergadering 13 oktober 2010
Blz. 2 pnt 2:
De zin: “op de Berebijt wordt veel door rood licht gereden” vervalt, op de Berebijt zijn
geen stoplichten.
Blz. 4 pnt. 6 Rondvraag: Verzocht wordt afvalinzameling opnieuw op de agenda te
zetten. Moet zijn: afvalinzameling komt aan de orde op de bewonersavond (zie ook
actielijst).
Verder zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt hiermee vastgesteld.

5)

Mededelingen en nagekomen onderwerpen
- Bezuinigingen:
Naar aanleiding van een ingekomen brief van de gemeente meldt de voorzitter dat op
het leefbaarheidsbudget niet zal worden gekort.
Dhr. Hendriksen meldt dat op de groenvoorziening € 1.000.000,-- zal worden
bezuinigd. Er zullen meer grasperken komen en minder struiken. Een voorstel voor
een groentax heeft het in de raad niet gehaald. De parken met een monumentale
status houden hun subsidie: het Jac.P. Thijssepark en het Broersepark.
- OBA –bijeenkomst d.d. 25 november jl.
In discussies in de participatiecommissie en in het OBA is naar voren gekomen dat
het wijkplatform vooral een signalerende functie krijgt. Het wijkplatform informeert de
gemeente. Het wijkplatform is een neutraal platform. Bewoners moeten zelf actie
ondernemen. Mw. Schenk concludeert dat bewoners dus zelf alert moeten zijn en
moeten nagaan of afspraken wel worden nagekomen.
- Jongerenproject
Brigitte Bruines van Cardanus is aanwezig om dit onderwerp toe te lichten.
Voor jongeren van 12+ was er het feest in P60, tijdens dit evenement konden zij
aangeven wat voor hen belangrijk is in de wijk. Dit feest was een succes.
Daarna heeft het jongerenproject door interne omstandigheden helaas een tijdje stil
gelegen.
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Buurtsportuitleenservice
Cardanus is nu gestart met de buurtsportuitleenservice voor kinderen in de leeftijd
vanaf 10 jaar. Gedurende twee maanden kan een kist met sport- en spelmaterialen
worden geleend. Men kan de inhoud zelf samenstellen. Het is de bedoeling dat
ouders de kist beheren en er voor zorgen, dus hem bijvoorbeeld ‘s avonds
binnenhalen. De vergadering wordt gevraagd aan te geven waar de kisten geplaatst
zouden kunnen worden. Er wordt gekozen voor de Jan Benninghstraat in Elsrijk-West
en de Van Heuven Goedhartlaan in Elsrijk-Oost. Over de periode volgt nader overleg.
Begeleiding van tieners
Alle tieners zullen aangesproken worden, ook tieners met problemen of die geen
ideale thuissituaties hebben. Er worden bijeenkomsten georganiseerd per wijk,
bijvoorbeeld in P60, Dixies, Griffioen. In ‘t Open Hof is 1x per maand het Tienercafé
en The Point. Daarnaast zijn er ouderbijeenkomsten, waar ouders hun problemen
kunnen delen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij ’t Open Hof of het GoCentre.
Het project start in december 2010 en loopt door in 2011. De promotie gebeurt op
scholen en via flyers. Het project wordt (deels) betaald uit het budget van wijkplatform
Elsrijk dat bestemd is voor het al in gang gezette jongerenproject Elsrijk/Randwijk.
Tot zover uitleg van Brigitte Bruines
- Ingekomen post:
Het wijkcentrum ‘Open Hof heeft een verzoek ingediend voor een bijdrage in de
kosten van het vervoer voor een uitje van de vrijwilligers van het wijkcentrum. Het
bestuur heeft besloten dit verzoek met € 90,-- te honoreren.
6)

7)

Rondvraag
Dhr. Hendriksen:
Meldt dat de gemeenteraadscommissie altijd bereid is vragen vanuit het wijkplatform
te beantwoorden. De besparing op het groen is een gepasseerd station.
Mw. Drexshage (nw. Vredeveld):
bedankt het bestuur voor het bankje op de weg van Nieuw. Vredeveld naar het
Stadshart. Ouderen maken er dankbaar gebruik van. Zij biedt de vergadering
bonbons aan.
Mw. De Vries:
Vraagt of de buurthulpdienst alleen mensen rijdt die naar een ziekenhuis moeten. Zij
vindt dat de buurthulpdienst onbekend is bij veel mensen. De buurthulpdienst is van
Cardanus en rijdt mensen naar diverse bestemmingen binnen een bepaalde grens.
Dhr.Scholte (vz):
Mw. De Pater en hijzelf gaan morgen (2 december a.s.) op bezoek bij wethouder
Levie van cultuur en milieu. Ter sprake komen o.a. een aantal bouwprojecten en de
bezuinigingen op het gebied van cultuur.
Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun bijdrage aan de discussie en sluit rond 22.10 uur
de vergadering.
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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

z.s.m.

Klankbordgroep
wijkplatform/OBA
Inz. A9

Mw. Van.
Ootmarsum/dhr. Schmitz

Wpf.20-1-10

z.s.m.

Informant WWZ-team

Mw. Zerbst/mw. Schenk
(meedenken)

Wpf. 20-1-10

z.s.m.

Afvalinzameling op
agenda bew.avond (163-11)

Bestuur

Wpf. 1-9-10

Per omgaande

Concept inz.
Overh.groen en
afvalcontainers aan
werkgroep bew.avond

Mw. Tielrooy

Wpf. 1-12-10

z.s.m.

Uitnodiging overleg
verkeerssituatie pizzeria

Irma Vroegop en mw. De
Pater gaan een

Wpf. 1-12-10

Zodra nieuwe
buurtregisseur
aantreedt

Vragen Dhr. Schmitz inz.
Beheer website Elsrijk

bestuur

Wpf. 1-12-10

Per omgaande

Brief inz. Project lijn 51/5

wijkplatform

Wpf. 1-12-10

z.s.m.
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