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Amstelveen, 25 januari 2011

Aan de deelnemers aan het Wijkplatform Elsrijk

Geachte Wijkplatformdeelnemers,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Wijkplatformvergadering op
Woensdag 2 februari 2011 om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, in

het Poppentheater
Wolfert van Borsselenweg 85a
1181 PH Amstelveen
Agenda:
1. Opening
2. Verslag van de vergadering van 1 december 2010 (bijgevoegd)
3. Vernieuwde koers voor participatiebeleid met wijkplatforms (zie bijlage)
Op 11 januari heeft B&W ingestemd met deze notitie waarin de intentie wordt
uitgesproken de wijkplatforms eerder dan nu het geval is te informeren over projecten
in de wijk. De particpatie rond ruimtelijke projecten gaat via de direct betrokkenen en
niet via de wijkjplatforms.
4. Bezuinigingen in de wijk: zorgen en ideeën
5. Verhoging tarief parkeervergunningen
6. Mededelingen en overige onderwerpen
7. Rondvraag
8. Sluiting
Vriendelijke groet,
Piet Scholte, voorzitter

Postlijst
In:
- E-mail van mw. Ambagtsheer over ernstige rookschade bij de peuteropvang en groep 1 en 2
van het Palet aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan. Datum: 3 januari 2011
- Brief van G. de Schiffart, namens het team samenlevingsopbouw van Cardanus, over de
versobering van het welzijnswerk naar aanleiding van de Nota herijking Welzijnsbeleid van
de gemeente Amstelveen en de consequenties daarvan voor de ondersteuning van de
wijkplatforms. Datum: 3 januari 2011, ontvangen per e-mail
- Vernieuwde koers voor participatie met wijkplatforms; notitie van B&W. Datum: 13 januari
2011. Ontvangen per e-mail
- Uitnodiging voor de vergadering van het het OBA-overleg op 3 februari 2011.
- Persbericht over het samengaan van de wijkkranten voor Amstelveen-Noord en
Amstelveen-Midden. Ontvangen van Cardanus per mail. Datum: 24 januari 2011

Uit:
- Uitnodiging voor het Winterfeest op 28 januari aan alle vrijwilligers in de wijk en sponsors
van de buurtfeesten. Datum: 23 december 2010
- Brief aan het College van Burgemeester en wethouders over de verhoging van de
parkeertarieven o.a. in het Stadshart. Datum: 15 december 2010
- Mail aan G. Schiffart, samnelevingsopbouw Cardanus over de verdeling van de
leefbaarheidgelden. Datum: 20 decemer 2010
- Brief aan wethouder Levie met een toelichting op de inzet van het leefbaarheidbudget van
wijkplatform Elsrijk, in antwoord op vragen die bij de wethouder waren gerezen naar
aanleiding van het mondeling overleg op 2 december 2010. Datum: 31 december 2010

Vergaderdata 2011
16 maart (bewonersavond)
11 mei
6 juli
14 september
16 november

