Wijkplatformvergadering op woensdag 14 september 2011
Aanwezig:
mw. T. Tielrooy, dhr. H. Pijnenborg, dhr. A. Kuiper, dhr./mw. G.H. Groters, mw. E. Davids,
dhr. N. Egbers, mw. L. Schenk, dhr. B. Schmitz, mw. I. v. Oostveen, mw. I.M.R. van
Ootmarsum, mw. T. Nortier, mw. M. Labohm (Kruiskerk), dhr. J. Prent (BBA), dhr. J. de
Lange, dhr. H. Hazebroek, mw. M. Polij, mw. Schiedon-de Vries, dhr. J.H.J. Schröder, dhr. K.
Muis (gem.), dhr. L. Hendriksen (D’66), dhr. P. Koopman, mw. N. de Pater (secr.), mw. M.
Zerbst, dhr. P. Scholte (voorzitter),mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
Irma Vroegop (opbouwwerk Cardanus), mw. V.d. Brink, mw. M.H.C. v.d. Lubbe, dhr. E. Vet
(buurtregisseur), mw. L.T. Sluiter-Szper, mw. M. Bijlsma
1)

Opening en mededelingen:
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
De vergadering wordt dit keer in een andere zaal en in een andere opstelling
gehouden. De volgende keer komen we weer in de gebruikelijke zaal bij elkaar. De
voorzitter opent de vergadering en stelt de kerngroep (bestuur) aan de aanwezigen
voor.
Afwezig: zie boven.
Nieuwe webmaster: dhr. Erik Snoeijs
We hebben een nieuwe webmaster. Dhr. Snoeijs wil een bijdrage leveren aan de wijk.
Het was de bedoeling dat hij zich vanavond aan de vergadering zou voorstellen maar
dit gebeurt de volgende vergadering.
Positie Cardanus: Peter Koopman legt uit:
Er worden 21 fulltime aanstellingen geschrapt, het jongerenwerk en de
peuterspeelzalen niet meegerekend. Bij het schrappen van functies wordt eerst
bepaald welke functies blijven en welke niet, daarna wordt bepaald welke
personeelsleden herplaatst kunnen worden en welke niet. Tijdelijke contracten
worden niet verlengd.
Cardanus verkrijgt inkomsten uit subsidies van de gemeente en daarnaast inkomsten
uit cursussen en uit de wijkcentra (bar en verhuur e.d.) De financiële positie is zwak
en de stichting kan nog steeds failliet gaan.
Het is niet bekend wat de reorganisatie voor het wijkplatform betekent. Er zal een
nieuwe manier van werken komen, het zgn. wijkgericht werken.
De gemeente heeft inmiddels het jongerenwerk naar zich toegetrokken. Dat bestaat
uit twee delen:
het beperken en bestrijden van overlast (door straatcoaches);
het bieden van iets constructiefs, dit is nog in ontwikkeling. Te denken valt aan
clubs die jongeren aan zich binden b.v. de scouting.
Uit de nota jongerenbeleid blijkt dat de gemeente bij de uitvoering veel aan het
maatschappelijk veld overlaat. In het verslag van de raadsvergadering van mei of juni
is nog nadere informatie over het jongerenbeleid te vinden. Dhr. L. Hendriksen zal
de precieze datum van deze vergadering doorgeven aan mevr. de Pater (zie ook
actielijst).

2)

Verslag van wijkplatformvergadering van 11 mei jl. :
Blz. 1: A. Pijnenborg moet zijn H. Pijnenborg.
Blz.2 punt 3: mw. Schenk wijst erop dat de structuurvisie van de gemeente in de
gaten moet worden gehouden, zodra de woonvisie verschijnt.
Peter Koopman biedt namens Irma Vroegop excuses aan voor het feit dat de
denktank die er zou komen naar aanleiding van de bewonersavond op 16 maart, nog
niet is gestart.
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Blz.3, punt 7: volgens mw. Zerbst heeft de gemeente toegezegd geen speelbadjes uit
de wijken te zullen verwijderen, dit is volgens haar toch gebeurd. Zij vindt dit jammer,
het speelbadje is immers een ontmoetingsplek in de wijk.
Mw. Zerbst zal de stukken hierover doorsturen naar de voorzitter, zodat hij die
kan meenemen naar de OBA vergadering (zie ook actielijst). Dhr. Hendriksen
meldt dat slechts die speelbadjes afgestoten zijn, die aan vervanging toe waren.
Punt 4 punt 8: zowel mw. Zerbst en dhr. Schmitz en ook de buurtregisseur (e-mailbericht) hebben het pizzabedrijf en de koeriers aangesproken op hun rijgedrag. Dit
lijkt te hebben geholpen, het rijgedrag is verbeterd.
Punt 8: Mw. Labohm deelt de vergadering mee dat zij als vertegenwoordiger van de
Kruiskerk de vergaderingen van het wijkplatform voortaan zal bijwonen. De Kruiskerk
organiseert diverse activiteiten.
Blz.5 actielijst: mw. Van Ootmarsum meldt dat zij uit de klankbordgroep over de A9
stapt.
Het verslag is hiermee vastgesteld.
3)

Elsrijk bindt
Op 9 juni is een bijeenkomst geweest voor maatschappelijke organisaties en actieve
bewoners in Elsrijk. Het ging om de vragen als: Wat leeft er in de wijk? Hoe kunnen
wij elkaar vinden? Wie is waar mee bezig? Gaan we gelden uit het
leefbaarheidbudget steken in een steunpunt voor oud/jong? Twee thema’ s komen
vooral naar voren: hoe bereik je jonge ouders en hoe bereik je eenzamen in
probleemsituaties.
Men kan voorzichtig polsen en het leggen van contact overlaten aan hulpverleners.
Mw. Zerbst meldt dat bij sociale woningbouw de huiseigenaar kan worden
gewaarschuwd. Die benadert dan de betreffende bewoner(s) uit naam van
medebewoners, en er worden geen namen genoemd. Mensen in problemen kunnen
geboden hulp immers ook als negatief ervaren.
Het is belangrijk dat de bovenstaande doelgroepen in kaart worden gebracht,
vervolgens zal worden nagedacht hoe zij benaderd kunnen worden.

4)

Subsidieaanvragen uit het leefbaarheidbudget:
De voorzitter stelt voor met de vergadering criteria af te spreken waaraan een
bepaald project vooraf kan worden getoetst waarna dan eventueel subsidie uit het
leefbaarheidbudget kan worden toegekend. Dit punt is actueel in verband met een
integratiefeest deze zomer, waarbij geen tijd meer was de aanvraag voor subsidie uit
het leefbaarheidbudget gedocumenteerd en vooraf aan de vergadering voor te
leggen.
Afgesproken wordt dat ingediende projecten de leefbaarheid in de wijk ten goede
moeten komen, (ook op langere termijn) en dat de aanvraag vooraf moet worden
ingediend, goed onderbouwd (doel, doelgroep, organisatie) moet zijn en voorzien van
een begroting. Het maximum bedrag is afhankelijk van de omvang van het project. De
vergadering besluit over toekenning van de gelden. In dringende gevallen kan de
kerngroep een subsidie toekennen en achteraf over de toekenning verantwoording
afleggen aan de vergadering.
De voorzitter deelt de vergadering mee dat de kerngroep het integratiefeest met €
250, - heeft gesteund. De vergadering stemt er mee in om eenmalig af te wijken van
de criteria die nu zijn opgesteld en ook het tekort van € 600, - te betalen.

5)

Wijkschouw:
Er is een wijkschouw uitgevoerd waarbij knelpunten in de wijk zijn bekeken. Aan de
schouw hebben meegedaan: Kees Muis (wijkbeheerder), Eric Vet (buurtregisseur),
dhr. Smit (afd. bestrating van de gemeente Amstelveen), Bert Schmitz, Peter
Koopman (Cardanus) en mw. Zerbst.
De volgende knelpunten zijn bekeken:
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Chicane: er zat een gat in de weg en dat is inmiddels gedicht;
de olielekkage bij Onderuit is verholpen, het betrof natuurlijke olie;
op de Lucas van Leydenweg zijn graffiti verwijderd (tenzij graffiti een racistisch
karakter heeft b.v. hakenkruisen, heeft het verwijderen van graffiti geen
prioriteit bij de gemeente);
bij Bijdorp was de oprit te schuin, dit is hersteld;
bomen bij het Amstelveen college en 1e Montessorischool hebben de
iepenziekte (nieuwe aanplant wordt gerealiseerd na de bouw);
het groen bij Zonnestein bij het bedrijf Kobalt had last van rupsen, dit heeft
zich op natuurlijke wijze hersteld.
Van Heuven Goedhartlaan – Biesbosch, nieuw groen is al gerealiseerd;
de rotonde Laan Walcheren/Rembrandtweg, oversteek bij bloemenkiosk is
lastig;
bij de Kruiskerk zijn de straatnamen vuil;
overlast van overhangend groen van particuliere tuinen; dhr. Kees Muis gaat
uitzoeken wat de gemeente kan doen.
Het is niet haalbaar om bij Zonnestein de maximum snelheid te verlagen naar 30
km/h. De politie heeft niet de capaciteit op snelheid te controleren.
Mw. Van Ootmarsum wijst op de gevaarlijke situatie bij de noodscholen. Dit heeft
aandacht van de buurtregisseur.
-

6)

Welzijn nieuwe stijl:
Op de eerstvolgende wijkplatformvergadering van 16 november a.s. zal Irma een
presentatie geven over het welzijn nieuwe stijl.

7)

Informatie over overige onderwerpen:
Parkeerbeleid Stadshart:
De beslissing over het parkeerbeleid is door de gemeente uitgesteld, dit zou gisteren
13 september jl. moeten gebeuren. De gehandicaptenorganisatie OLGA heeft
bezwaren gemeld. De procedure rond de vergunningen vindt men te ingewikkeld.
Amstelveenlijn:
De hoofdstedelijke wethouder dhr. E. Wiebes heeft het projectbureau opgeheven.
Een aansluiting op de Noord-Zuid(metro)lijn naar Amstelveen, met een ondergronds
station bij de VU is te duur.
Het is onzeker voor welke variant nu wordt gekozen. De vijf opties, waaronder het
opknappen van lijn 51 en behoud van lijn 5, blijven open.

8)

Rondvraag
Dhr. L. Hendriks:
Over belangrijke thema’s parkeerbeleid, Amstelveenlijn kan men bij hem en overige
raadsleden terecht. In december wordt in het kader van de bezuinigingen een besluit
genomen over het busvervoer. Mogelijk wordt lijn l66 ingekort. ”Praat met de Raad”
gaat binnenkort over buslijnen.
Mw. Van Ootmarsum:
Klaagt over het gras dat na het maaien niet wordt opgeveegd, met als gevolg dat je
het overal inloopt.
Mw. Labohm:
In de Kruiskerk is een tentoonstelling over de geschiedenis van de Kruiskerk, nog te
zien op donderdag 15 september a.s. van 14.30 – 16.30 uur.
Mw. De Vries:
Vraagt of de woningen aan de Jan Lievensweg/Graaf Albrechtlaan worden gesloopt.
Ze zijn afgekeurd. Op de locatie komen nieuwe sociale huurwoningen. Dat senioren
op zo’n hoge leeftijd (gem. 80 jaar) twee keer moeten verhuizen ziet men als een
ernstig probleem.
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Dhr. Hendriks zegt dat bovenstaande volgende week in de raad zal worden
besproken.
Mw. De Pater:
Wijst op de folder “Kern met Pit”, van de Koninklijke Nederlandsche
heidemaatschappij waarbij men een subsidie kan krijgen van € 1.000, - voor plannen
en ideeën voor de verbetering van de leefomgeving in de wijk. Zie:
http://www.kernmetpit.nl/
Voorzitter:
Meldt dat het jongerenproject in samenwerking met Randwijk en Cardanus bedoeld
voor jongeren van groep 8 doorgaat, ongeacht de ontwikkelingen bij Cardanus.
Verder doet hij een oproep voor een penningmeester, e.a. met het oog op de
ontwikkelingen rond Cardanus en mogelijke veranderingen in ondersteuning door het
opbouwwerk.
9)

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.00 uur.

Volgende vergadering is op woensdag 16 november 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
kerngroep.

Wpf. 2-12-09

Per omgaande

Klankbordgroep
wijkplatform/OBA
Inz. A9

dhr. B. Schmitz

Wpf.20-1-10

z.s.m.

Informant WWZ-team

Mw. Zerbst/mw. Schenk
(meedenken)

Wpf. 20-1-10

z.s.m.

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

Brief aan de wethouder
over de ondersteuning
Cardanus aan wp

Bestuur

Wpf. 11-5-11

23-05-2011

Opgave mw. De Pater
datum raadsverg. inz.
Nota jeugdbeleid

Dhr. A. Hendriksen.

Wpf. 14-9-11

z.s.m.

Sturen doc. Voorzitter
Inz. Behoud speelbadjes
door gemeente
Amstelveen

Mw. M. Zerbst

Wpf. 14-9-11

z.s.m.
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