Wijkplatformvergadering op woensdag 11 mei 2011
Aanwezig:
mw. I. v. Oostveen, mw. L. Schenk, mw. N. de Pater (secr.), mw. T. Tielrooy, mw. T. Nortier,
dhr. J. de Lange, dhr. B. Schmitz, dhr. P. Koopman, mw. Schiedon-de Vries, dhr. H.J. Rigter,
mw. E.F. v.d. Brink, dhr. E. Vet (buurtregisseur), mw. M. Bijlsma, mw. M. Zerbst, dhr. P.
Scholte (voorzitter), mw. I. Vroegop (Cardanus), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
dhr. A. Pijnenborg, dhr. Prent , dhr. Hendriks, mw. Van Ootmarsum, mw. Sluiter, dhr. A.
Kuiper, mw. M. Polij

1)

Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
Cardanus en het WWZ-team worden aan punt 4 van de agenda toegevoegd en de
Amstelveenlijn wordt onder agendapunt 7 besproken. Hiermee is de agenda
vastgesteld.
Eric Vet, nieuwe buurtregisseur van de wijk Elsrijk:
Eric kent Amstelveen vrij goed, hij is buurtregisseur geweest in de wijken
Patrimonium en Randwijk. Per 18 juni a.s. is hij officieel aangesteld voor de wijk
Elsrijk. Het buurtregisseurschap wisselt per 6 jaar. Deze termijn wordt mogelijk met
een jaar verlengd. Eric heeft er zin in om in Elsrijk aan de slag te gaan.Hij is
bereikbaar onder het algemene telefoonnummer van de politie 0900-8844, vraag
naar de buurtregisseur van Elsrijk, e-mail: eric.vet@amsterdam.politie.nl

2)

Evaluatie bewonersavond 16 maart jl/
Welke actiepunten kunnen we formuleren naar aanleiding van de bewonersavond
De voorzitter is tevreden over de bewonersavond; er was een grote opkomst en er
werd goed gediscussieerd.
Mw. V.d. Brink vond de gesprekken wel wat rumoerig verlopen, de groepen zouden
beter verdeeld kunnen worden over het gehele gebouw. Nu waren er veel mensen in
dezelfde ruimte.
De grote opkomst heeft het bestuur verrast, er waren veel mensen die zich niet van te
voren hadden opgegeven.
Mw. Schenk heeft de presentaties en de daaropvolgende discussies als zeer plezierig
ervaren.
Mw. De Vries vraagt of er al reacties zijn van de gemeente op de gestelde vragen.
Het bestuur antwoordt dat de meeste vragen tijdens de bewonersavond zijn
beantwoord. Voor overige zaken kan men de servicelijn bellen.
Mw. De Vries meldt dat ze nog geen antwoord heeft gehad op haar vraag wanneer
de afvalbakken gewassen worden. Er wordt wel voor betaald.
Afgesproken wordt dat het bestuur contact opneemt met mw. M. Philipoom (zie
ook actielijst). Zij heeft tijdens de bewonersavond een presentatiegegeven over de
afvalinzameling.
Er wordt geklaagd dat bij Zonnestein /Tulpenburg kinderen op de stoep fietsen, dit
zouden ze doen omdat de auto’s er te hard rijden. De politie heeft een beperkte
capaciteit om snelheid te controleren. Besloten wordt de verkeerssituatie bij
Zonnestein te bekijken in de komende wijkschouw.
Irma Vroegop meldt dat in Randwicjk de verkeerssituatie rond de scholen onder
controle is. Het bestuur bekijkt of het concept van Randwijk kan worden
overgenomen.
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3)

Structuurvisie
Mondeling verslag van de bijeenkomst in het raadhuis op 14 april jl.
Men gaat van een voorzieningenmaatschappij naar een participatiemaatschappij, dat
wil zeggen dat de burger zelf moet zorgen voor eigen welzijn, door middel van zelf
opgezette netwerken. Alleen zij die door beperkingen hiertoe niet in staat zijn, worden
ondersteund. Mw. Schenk maakt zich zorgen over de voorzieningen; er komen grote
multifunctionele locaties met onvoldoende voorzieningen; er is weinig tot geen
cohesie. Grote winkelcentra komen in plaats van buurtwinkels. Er zullen meer
woningen worden gebouwd worden, niet in de polder maar ’ingebreid’ in de
bestaande bebouwing. Dit kan ten koste gaan van het groen. Mw. Zerbst die o.m.
namens de Groenraad op de stuurvisiebijeenkomst aanwezig was, zegt dat in de nota
niet wordt gesproken over het terug plaatsen van bomen als er gekapt moet worden.
Dat is in het verleden wel toegezegd. Daarnaast zouden de door de
woningcorporaties opgegeven aantallen (sociale) huurwoningen niet kloppen met de
werkelijkheid. De gemeente controleert dat nauwelijks. Opgemerkt wordt dat
Amstelveen zijn economische positie ten opzichte van andere gemeenten wil
verdedigen en verbeteren. Er ontstaat discussie of en hoe het wijkplatform Elsrijk op
de structuurvisie moet reageren. Besloten wordt namens het wijkplatform een brief op
te stellen. Wordt vervolgd. Er kan tot 26 mei a.s. per brief of internet worden
gereageerd.

4)

Vorming denktank Welzijn (toelichting door Irma Vroegop)
Irma Vroegop stelt voor een denktank Welzijn in te stellen om de suggesties die op de
bewonersavond zijn geformuleerd uit te werken en ook om suggesties toe te voegen
die men op de bewonersavond heeft gemist. Mw. Ida van Schoonhoven, mw. B. de
Vries en mw. M. Zerbst melden zich aan (zie ook actielijst). Irma zoekt ook nog
naar mensen met jonge kinderen die bereid zijn om deel te nemen.

4a)

Cardanus
De gemeente is van plan per direct (1 mei jl.) het ambulant jongerenwerk bij de
stichting Cardanus weg te halen, omdat Cardanus in het eerste kwartaal van 2011
niet conform de offerte zou hebben geleverd. Dit betekent dat Cardanus een bedrag
van ca. een half miljoen euro per direct moet missen. De stichting is met het maken
van de begroting van 2011 nog uitgegaan van gelden ten behoeve van het ambulante
jongerenwerk. Het mislopen van dit grote bedrag zou kunnen leiden tot een
faillissement. KPMG doet onderzoek naar de algehele financiële situatie van
Cardanus, daarna neemt de gemeente een besluit. De verantwoordelijke wethouder
is mw. J. Koops.
Irma legt uit dat niet alle activiteiten die Cardanus uitvoert geoormerkt zijn, er wordt
gewerkt met een integrale kostprijs. Daarom kan het wegvallen van een belangrijke
activiteit ingrijpende consequenties hebben.
De aanwezigen besluiten een brief te sturen aan de B&W t.a.v. wethouder
mw.Koops met afschrift aan de gemeenteraad (zie ook actielijst). Mw. De Pater
stelt voor ook contact op te nemen met dhr. Hendriks, raadslid voor D66 en
deelnemer aan het wijkplatform.

4b)

WWZ-team (Wonen / Welzijn / Zorg)
Op woensdag 29 juni a.s. wordt op het terrein van Nieuw Vredeveld een
informatiemarkt gehouden waar alle partijen aanwezig zijn die meedoen aan het
WWZ-team. Dit zijn ca. 30/40 deelnemers. Zij geven informatie in het kader van vitaal
ouder worden. Doelgroep: mensen van 50 jaar en ouder. Tijd: van 14.00 tot 16.30
uur.
De vergadering dringt er op aan volgend jaar bij het bepalen van de dag en tijd meer
rekening te houden met werkenden.
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5)

Wijkschouw
Binnenkort wordt er weer een wijkschouw gehouden. Dit is een wandeling /fietstocht
door de wijk waarbij knelpunten worden bekeken.
Knelpunten in de wijk Elsrijk:
Zonnestein/Kinderrijk, Zonnestein is ook een verkeersknelpunt;
het grasveld bij Onderuit, daar wordt olie geloosd,
losse tegels bij Biesbosch, Er zijn klachten over losse tegels na nieuwe
bestrating;
bij Van Heuven Goedhartlaan /Biesbosch is verlichting wenselijk.
De verlichting op het Kazernepad is gerealiseerd.
Mw. B. de Vries komt terug op het overhangend groen. Dit is reeds besproken en dhr.
Muis heeft al in eerdere vergaderingen gemeld dat er wettelijk geen sancties kunnen
worden opgelegd. Mw. De Vries noemt voorbeelden van gemeenten die wel sancties
opleggen. De heer Muis wordt gevraagd of dit hier ook mogelijk is. De voorzitter
spreekt met de vergadering af, dat als het antwoord van dhr. Muis nee is, dit
onderwerp niet meer aan de orde wordt gesteld.
Mw. V.d.Brink vraagt waarom de opruimzakjes voor hondenpoep niet hangen bij de
afvalbakken.Bij Tulpenburg ondervindt zij veel overlast van hondenpoep.
In de Groenraad is een jonge hovenier gekomen die het wijkbeheer op zich neemt.
Afgesproken wordt dat Peter Koopman schema’s van eerdere wijkschouwen ter
beschikking stelt. Eric Vet gaat ook mee.

6)

Verslag wijkplatformvergadering 2 februari jl.
Omdat te weinig mensen in het bezit zijn van het verslag van de vergadering van 2
februari jl. komt dit agendapunt te vervallen. Er zal bij de volgende vergadering op
terug worden gekomen.

7)

Mededelingen en overige onderwerpen
Ingekomen post:
Poster en diverse folders inzake buurtbemiddeling.
Aankondiging van het voorgenomen huwelijk van mw. M. Zerbst, bestuurslid
van het wijkplatform, en de heer A. Kuiper op 10 juni a.s.
Mondeling verslag OBA: (Herijking Welzijnsbeleid en Structuurvisie)
Wethouder H. de Groot heeft uitleg gegeven over het welzijnsbeleid en over de
werking van het zogenaamde WMO-loket ((Wet maatschappelijke ondersteuning).
Er is o.a. ook opnieuw gediscussieerd over de verdeling van het leefbaarheidbudget.
De speelbadjes:
Er zouden geen badjes worden weggehaald, dit is wel gebeurd.
Er wordt gediscussieerd over de vraag of het wijkplatform hier een brief over moet
schrijven aan de gemeente. Mw. De Pater stelt voor de zaak van de kinderbadjes in
het OBA aan de orde te stellen.
Informatieavond Tulpenburg/Schulp/Burgemeester Haspelslaan 327:
Bij Tulpenburg wil men de speelveldjes houden, de vraag is welke procedure men
gaat volgen. De nieuwe aanpak van participatie door de gemeente is al zichtbaar:
alleen de bewoners die 500 meter rondom De Schulp wonen worden betrokken bij de
inspraak/informatie .
Amstelveenlijn (51/5): (toelichting door dhr. B. Schmitz)
Dhr. Schmitz is betrokken bij de “Initiatief Groep Buitenveldert”. Deze houdt zich
bezig met de ontwikkelingen rond lijn 51/5. Er is sprake van een nieuwsembargo.
Dhr. Schmitz geeft in het kort de stand van zaken weer. Wordt vervolgd.
Tienerwerk:
Het bestuur heeft samen met het wijkplatform Randwijck met Cardanus overlegd over
een nieuw plan van Cardanus voor het tienerwerk en heeft met de nieuwe opzet
ingestemd. Het betreft de jeugd in de leeftijd van 8 tot 16 jaar.
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8)

Rondvraag
Eric Vet:
Het aantal woninginbraken is afgenomen. Er zijn wat auto’s in de wijk vernield.
Hij is bezig met het achterpadenproject en met sociale cohesie.
Mw. V.d. Brink en haar buren hebben een probleem met een flat van Woonzorg bij
Nieuw Vredeveld; zij hebben per brief gehoord dat ze mogen kiezen tussen een twee
meter hoge schutting of hoge bergingen (t.b.v. de flat) achter hun huis. Zij wil weten
of dit wettelijk mag en wil de buurtregisseur bij deze zaak betrekken.
Dhr De Lange (Ouderencombinatie Amstelveen): bedankt de voorzitter dat hij op de
vergadering aanwezig mocht zijn. Hij zou de volgende keer een inleiding willen
houden over participatie.
Mw. De Pater:
De kwestie van de te hard rijdende Pizzakoeriers bij Onderuit is een actiepunt dat met
de komst van de nieuwe buurtregisseur kan worden aangepakt.
Mw. Van Oostveen:
vraagt waarom dhr. K. Muis niet meer op de vergadering aanwezig is. Mw. Zerbst legt
uit dat dit te maken heeft met het gewijzigde gemeentebeleid.
Irma Vroegop:
De Kruiskerk opent de deuren en is betrokken bij de wijk. Er worden diverse
activiteiten georganiseerd, waaronder een gesponsorde loop ten behoeve van de
kankerbestrijding op 28 en 29 mei a.s. van 10.00 tot 11.00 uur. Irma loopt mee, zij
zoekt nog een loopmaatje.
Een andere activiteit is op 9 juni a.s.: speeddaten met als thema “Wat kunnen we
betekenen voor elkaar en voor de wijk”. Van 16.00 tot 17.30 uur.

9)

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.30 uur..

Volgende vergadering is op woensdag 6 juli 2011 om 20.00 uur in
wijkcentrum ’t Open Hof.
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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

Per omgaande

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.

Brief over ondersteuning
Cardanus aan wpf.

Bestuur

Wpf. 2-2-11

Per omgaande

Verkeerssituatie pizzeria
(opnieuw bev. als
actiepunt)

Bestuur + br

Wpf. 11-5-11

z.s.m.

Contact opn. Mw. M.
Philipoom inz. Wassen
afvalcontainers

Bestuur

Wpf. 11-5-11

z.s.m.

Denktank welzijn

Mw. Ida van
Schoonhoven/mw. B. de
Vries/mw. Zerbst

Wpf. 5-11-11

Per omgaande

Conceptbrief inzake
Cardanus

Bestuur

Wpf. 11-5-11

z.s.m.
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