Wijkplatformvergadering op woensdag 2 februari 2011
Aanwezig:
mw. M. Bijlsma, mw. M. Zerbst, dhr. A. Kuiper, dhr. A. Pijnenborg, dhr. P. Koopman, mw. N.
de Pater (secr.), mw. I. v. Oostveen, dhr. P. Scholte, mw. M. Polij, dhr. J.H.J. Schröder, mw.
Schiedon-de Vries, dhr. B. Schmitz, mw. I. Vroegop (Cardanus), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
dhr. Richter, dhr. Hazebroek, mw. L. Schenk, mw. Nortier, mw. Tielrooy, mw. Van
Ootmarsum, dhr. Prent (BBA) en mw. Sluiter
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Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. De voorzitter gaat niet in op het
functioneren van het wijkplatform, daar de aanwezigen hiermee bekend zijn.
Afwezig: zie boven.
Voorgesteld wordt mw. Sluiter structureel als afwezig te vermelden.
Ingekomen post:
De voorzitter vraagt of er vragen zijn over de postlijst.
Rookschade Palet: (datum 3-1-11)
Inzake de rookschade aan de basisschool Het Palet (groep 1 en 2) en de
peuteropvang De Elzekatjes aan de Groen van Pinksterenlaan zegt de voorzitter het
volgende: .
Er is door jongeren vuurwerk naar binnen gegooid tijdens de jaarwisseling.
Het gebouw is geblakerd. Via e-mail is er contact geweest met mw. Ambagtsheer.
Wethouder Raat heeft de schade bekeken. Er lopen nu twee versies aangaande de
maatregelen:
1 de speelplaats wordt geheel voorgoed afgesloten
2 de speeltuin wordt gedeeltelijk afgesloten.
De voorzitter zegt dat de discussie gaande is.
Wethouder Raat is voor afsluiten, want permanente politiecontrole is niet haalbaar.
Versobering welzijnswerk en consequenties voor ondersteuning wijkplatforms: (datum
3-1-11)
Er is een brief ontvangen van de heer G. de Schiffart, namens het team
samenlevingsopbouw over de versobering van het welzijnswerk en de consequenties
hiervan voor de ondersteuning van de wijkplatforms, e.e.a. naar aanleiding van de
Nota herijking Welzijnsbeleid.
De ondersteuning vanuit het opbouwwerk verandert wegens bezuinigingen en
projecten elders.
Middels een vragenlijst (van ca. 20 vragen) kunnen de leden van de vergadering
aangeven op welk terrein het wijkplatform ondersteuning nodig heeft van het
opbouwwerk van Cardanus., b.v. financiën, administratie, enz.
De voorzitter geeft duidelijk aan dat dit financiën betreft, wijkplatform Elsrijk heeft
immers nog geen beheerder.
Mw. De Pater stelt voor eerst door het bestuur/dagelijks bestuur een opzetje te
maken en deze aan de vergadering voor te leggen, de aanwezigen kunnen daar dan
op reageren (zie ook actielijst).
Vernieuwde koers participatie: (datum 13 januari jl.)
Zie agendapunt 3.
Vertrek Dhr. J. Zoutberg: (datum 27-1-)
De directeur/bestuurder J. Zoutberg verlaat Stichting Cardanus.
De medewerkers hadden er geen vertrouwen meer in dat hun huidige directeur de
problemen op kon lossen.

Er zal door de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk een interim bestuurder worden
aangesteld.
Laan Walcheren:
Er is post binnen gekomen van een bewoner, die vindt dat de laan Walcheren mooi is
opgeknapt. Hij heeft in tegenstelling tot vele andere bewoners helemaal geen
klachten en ervaart de reconstructie dan ook niet als een verslechtering. Mw. De
Pater stelt voor deze bewoner uit te nodigen op de bewonersavond, waardoor twee
meningen gehoord kunnen worden (zie ook actielijst).
Patiënten Vereniging Amstelveen: (verhoging tarief parkeervergunningen)
Er is post ontvangen van de Algemene Patiënten Vereniging Amstelveen. Zij bedankt
de Belangenvereniging Meander voor het aankaarten van de parkeerproblematiek
voor de mantelzorgers/zorgverleners.
Zie verder postlijst.
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Verslag wijkplatformvergadering 1 december 2010
Blz. 1:
Aanwezig: Peijnenborg moet zijn Pijnenborg.
Mw. M. Bijlsma en dhr. Kuiper waren wel aanwezig. Maar hebben de lijst niet
getekend.
Mw. De Pater meldt dat het wijkplatform Elsrijk een brief aan de gemeente heeft
geschreven inzake lijn 5. Er is een kopie verstuurd aan alle raadsleden. Dhr. Schmitz
verzoekt mw. De Pater een kopie te sturen aan de vergadering. Besloten wordt deze
brief met de vergaderstukken mee te sturen en op de website te plaatsen. (zie ook
actielijst)
Mw. De Pater zegt dat het een korte brief was, waarin aangegeven werd dat lijn 5
voor de bewoners van Amstelveen /Elsrijk erg belangrijk is.
De voorzitter meldt dat er op 17 februari a.s. een bijeenkomst is in de bibliotheek
(Stadsplein) inzake bereikbaarheid in Amstelveen. De bijeenkomst heet “Praat met de
Raat”. Van 20.00 tot 21.00. inloop v.a. 19.30. mw. Zerbst en dhr. Kuiper zullen deze
bijeenkomst voor het wijkplatform Elsrijk. bijwonen. Mw. De Pater zal ook contact
opnemen met mw. Van Ootmarsum.
Betreffende de berichtgeving over overhangend groen en containers op de stoepen
zou een bericht in de wijkkrant komen. Omdat er is gevraagd naar meer achtergrond
informatie rond het thema, is de voorzitter er nog mee bezig.
Blz. 2:
Er is nog geen nieuwe buurtregisseur. Mw. Dobbe is naar Amsterdam overgeplaatst.
Dit is in de vorige wijkplatformvergadering gecommuniceerd.
Dhr. Kuiper vraagt of er contact is geweest met dhr. Cor Maas.
Met het oog op de aanwezigheid van de gemeente op de bewonersavond op 16
maart a.s. zegt de voorzitter, dat er geen rechtstreeks contact is geweest met dhr.
Maas, maar dat hij contact heeft gehad met dhr. Olthof. Deze wilde echter niet alle
wijkplatforms af. Dhr. H. Beijer één persoon toegezegd voor de bewonersavond. Het
wijkplatform zet zich echter in voor twee personen van de gemeente.
Blz. 3:
Berebijt moet zijn Beerebijt.
De vacature websitebeheer voor het wijkplatform Elsrijk is vacant. Het wijkplatform
Elsrijk zoekt iemand die het beheer en het bewaken van de website voor zijn/haar
rekening neemt. Deze functieomschrijving past niet bij dhr. Schmitz
Dhr. Pijnenborg vraagt naar de stand van zaken rond het jongerenproject. Dit project
is ooit opgestart in samenwerking met Randwijk met ondersteuning van Cardanus.
Het is bedoeld voor kinderen van 12 jaar en ouder. Het heeft mede door ziekte een
poosje stilgelegen. Het project is nu hervat. Vanaf februari is er tienercafé in het Open
Hof., 2. buurtuitleenservice van speelmaterialen, 3. ouderscontact en 4. de
participatiegroep voor de jeugd. Bovenstaand project staat los van het jongerenwerk
van Cardanus, dat daar wordt weggehaald door de gemeente.

Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het verslag hiermee vastgesteld.
3)

Hernieuwde koers voor participatie met wijkplatforms
Op 11 januari jl. 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 participatie rond de ruimtelijke projecten gaat via de direct betrokkenen
en niet via de wijkplatforms.
De voorzitter heeft contact gehad met burgemeester Van Zanen. De burgemeester wil
dat ambtenaren de burgers tijdig en adequaat informeren.
De vergadering vraagt of de voorzitter vertrouwen heeft in de nieuwe aanpak. De
voorzitter zegt hierin vertrouwen te hebben. Er zal worden gewerkt met codes. D.w.z.
een soort stappenplan. Het wijkplatform is reeds in bezit van een actieplan voor de
wijk van de gemeente.
Irma zegt de gemeente de burgers serieus zal nemen of alle fronten en inzake alle
voorzieningen. De gemeente ziet het wijkplatform als katalysator in de wijk, wat speelt
er in de wijk.
Het bestuur van het wijkplatform zou ook een niet te hoge status moeten krijgen;
heeft zij wel een hoge status, dan krijgt zij ook alle problemen op het bordje om op te
lossen. Het wijkplatform is geen rechtspersoon en niet representatief voor de gehele
wijk.
Het bestuur is een groep actieve vrijwilligers die wijkplatformvergaderingen
voorbereiden; zij zijn de kerngroep van het wijkplatform.
Verder kunnen burgers zich inzake belangrijke vraagstukken actief opstellen.
Het wijkplatform kan hen de weg wijzen, maar het bestuur gaat het niet voor hen
doen.
Dit heeft volgens Irma twee voordelen:
- meer mensen die horen en spreken, dus een bredere groep voor het opbouwen
van contacten.
- Inzake grotere zaken is het wijkplatform de informatiebron, inzake kleinere
projecten slechts de omwonenden worden geïnformeerd.
Zij vindt niet dat de participatie hiermee verslechtert, het is eerder duidelijker
geworden, men weet beter waar men aan toe is.
De voorzitter zegt dat het wijkplatform de gemeente en ambtenaren ter
verantwoording kan roepen en zich kan profileren. Mw. De Pater zegt dat dhr. H.
Beijer de zaak aan het mennen is, en dat wijkplatform Elsrijk daar gebruik van kan
maken en druk kan uitoefenen.
Het is een groeiproces en moet z’n tijd hebben. mw. Thabita van Hove wees erop dat
men kan geen cultuuromslag in één keer kan verwachten
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Bezuinigingen in de wijk : zorgen en ideeën
Waar kunnen problemen ontstaan.
Bij werkzaamheden Cardanus, parkeren in de wijk, groen voorzieningen (minder
struiken, meer gras) .
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Verhoging tarief parkeervergunningen
Per 1 januari zijn de tarieven van parkeervergunningen schrikbarend gestegen. Dit
geldt met name voor bezoekerstarieven. De bezoekerstarieven zijn gestegen van
€16,60 naar € 90,00 (verhoging van ruim 500%). Dit alles om het parkeerbeheer
Amstelveen kostendekkend te maken. Wat de kosten daadwerkelijk zijn is onduidelijk.
Verwacht wordt dat er minder bezoekersvergunningen worden aangevraagd.
Het besluit de vergunningen te verhogen is reeds in oktober 2010 gevallen.
Het wijkplatform Elsrijk heeft een brief geschreven waarin zij stelt dat zij het oneens is
met de manier waarop dit is gebeurd. Burgers zijn niet adequaat geïnformeerd.
Wethouders Pols zal het meenemen.
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Mededelingen, overige onderwerpen en rondvraag
Dhr. Schmitz:
Wil graag de actielijst zien. De voorzitter zegt dat het in Elsrijk om Rozenoord gaat. Er
komt een voorbereiding reconstructie en een consultatie , wanneer is onbekend. Er
staan weinig bijzonderheden. Bij reconstructie moet men denken aan drempels of
rotonde. Irma zegt dat de lijst op de website komt (zie ook actielijst).
Mw. De Vries:
vraagt of de vergadering in het Poppentheater is gehouden, om meer mensen uit de
wijk te trekken. Dit is niet het geval. Het wijkplatform kon op 2-2-11 niet vergaderen in
‘t Open Hof.
Vanuit de vergadering wordt erop aangedrongen de bewonersavond te promoten.
Zodra dhr. H. Beijer het wijkplatform een tweede ambtenaar voor de bewonersavond
heeft toegewezen, gaat dit door middel van met flyers en posters ook gebeuren.
Er wordt uitgelegd hoe de bewonersavond in z’n werk zal gaat.
De aanwezigen zullen in vier groepen praten over de thema’s/knelpunten in de wijk.
De conclusies zullen naderhand in de plenaire vergadering worden besproken. Het is
uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het een klachtenavond wordt, maar een
constructieve workshop waar bewoners met ideeën aan de slag gaan.
Mw. I. Vroegop:
Op 29-6-11 is er in Nieuw Vredeveld een themamiddag “Vitaal Ouder worden”. Zaken
als preventie, gezondheids-check, meer bewegen zijn de onderwerpen.
Iedere week is er in Nieuw Vredeveld de Buurthuiskamer. Het is een succes. Tijd van
14.00 tot 16.30 uur.
Verder is er een telefonisch “meldpunt voor zorg en overlast”, telefoonnummer: 0205430440.
Mw. De Pater:
meldt tenslotte dat er op 17 –3 11 in de Bolder een bijeenkomst is over gemeentelijk
jongerenbeleid. (Nota jongerenbeleid gemeente Amstelveen). Van 20.00 tot 21.30
uur. Mw. Zerbst gaat de bijeenkomst bijwonen, eventueel ook dhr. Hazebroek.
Voorzitter:
komt terug op de Winterthanxparty van vrijdag 28 januari jl. het was leuk en gezellig.
Vrijwilligers hadden gelegenheid te netwerken. Moira Zerbst en Mariska Bijlsma
werden met een bloemetje bedankt voor hun inzet op deze avond.
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Sluiting
De voorzitter sluit rond 22.00 uur de vergadering af.

Volgende vergadering is een bewonersavond en wel op woensdag
16 maart 2011 om 19.30 uur in wijkcentrum ’t Open Hof.
Voorafgaand aan de bijeenkomst stamppot eten.
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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.

Verst. Uitnodig. Inz.
overleg verkeerssituatie
pizzeria

Irma Vroegop en mw. De
Pater gaan een

Wpf. 1-12-10

z.s.m.

Concept inzake
ondersteuning Cardanus
wpf.

Bestuur

Wpf. 2-2-11

Per omgaande

Uitnodigen bewoner Ln.
Walcheren bew.avond

Bestuur

Wpf. 2-2-11

z.s.m.

Br. Gemeente inz. Lijn 5
vergaderstukken/website

Bestuur/I. Vroegop

Wpf. 2-2-11

Per omgaande

Actielijst op website

I. Vroegop

Wpf. 2-2-11

Per omgaande

