Wijkplatformvergadering op woensdag 16 november 2011
Aanwezig:
dhr. G. Rasker, dhr.J.P. Fockema Andreae, mw. C. Houwert, mw. M.A.B. Bresser, dhr.
P.W.H. Bresser, dhr./mw. L.K. de Waal, mw. M. de Bruijn, dhr. L. Hendriksen (D’66), mw. A.
v.d. Vet, mw. I. v. Oostveen, dhr. B. Schmitz, dhr. G.H. Groters, mw. T. Nortier, mw. T.
Tielrooy, mw. L. Schenk, mw. I. Vroegop (opbouwwerk Cardanus), dhr. P. Scholte
(voorzitter), dhr. E. Vet (buurtregisseur), mw. M. Labohm (Kruiskerk), mw. M. Zerbst
(kerngroep), dhr. A. Kuiper, mw. Schiedon-de Vries, dhr./mw. M. Meijers, mw. M. Polij, dhr. J.
Prent (BBA), dhr.G. Box, mw. A. Smit, dhr. H. Beijer (gem.), dhr. H. de Weers (opbouwwerk
Cardanus), dhr. J. de Lange (OCA), mw. N. de Pater (secr.), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
Dhr. H. Pijnenborg, mw. mw. M.H.C. v.d. Lubbe, mw. Buitenwerf, mw. mw. I.M.R. van
Ootmarsum, mw. H. Sluiter-Szper, mw. M. Bijlsma, en dhr. K.Muis

1)

Opening en mededelingen:
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder Erik Snoeijs,
de nieuwe webmaster, die voor wijkplatform Elsrijk de website zal onderhouden.
De voorzitter legt het functioneren van het wijkplatform uit en het Overleg
Buurtbeheer Amstelveen (OBA), dit is een overkoepelend overlegorgaan waar alle
wijkplatforms in vertegenwoordigd zijn.

2)

Welzijn nieuwe stijl: van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij
Irma Vroegop geeft een toelichting.
De overheid trekt zich terug en burgers worden meer zelf verantwoordelijk voor het
oplossen van problemen. Ook het welzijnswerk (maatschappelijke dienstverlening)
verandert; waar voorheen de hulpverlener zei ‘ik los het voor u op’ wordt de burger nu
meer aangesproken op eigen kracht en wordt alleen ondersteund bij het oplossen van
problemen. Wie hulp nodig heeft kan een beroep doen op:
het eigen netwerk (familie, vrienden);
buren, bewoners in de wijk;
WMO-loket, ouderenadviseur (Vita), Cardanus, kerk etc.
Uit de vergadering wordt opgemerkt dat veel mensen niet weten waar men voor hulp
terecht kan. Irma zal hier aandacht aan besteden bij de ontwikkeling van het netwerk
Elsrijk.
Een filmpje van Pieter Hilhorst laat zien dat mensen in probleemsituaties zelf de regie
moeten kunnen nemen en houden, in plaats van hulpverleners.
Redzaam zijn waar het kan, professionele hulp waar dat nodig is. Voorliggende vraag
is: Hoe kunnen wij als wijk samen redzaam zijn?
De kerngroep van het wijkplatform heeft de ambitie om de onderlinge betrokkenheid
van de bewoners te stimuleren zodat het durven vragen en durven aanbieden van
hulp vanzelfsprekender wordt.
Mw. Schenk wijst erop dat vrijwilligers, ook wijkbewoners een vaste structuur nodig
hebben, wil hun werk kans van slagen hebben.
Er wordt gevraagd naar de zelfredzaamheid in Elsrijk. De indruk bestaat dat het met
veel wijkbewoners goed gaat en dat ondersteuning op grote schaal niet aan de orde
is. Geschat wordt dat ca. 5% van de bevolking van Amstelveen in een ernstige
probleemsituatie verkeert, 15% een zekere mate van hulp nodig heeft en in totaal
20% van de bevolking aanspraak maakt op een vorm van hulpverlening.
Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar? Dit kan bijvoorbeeld door:
Buurtbus (met een team van vrijwilligers en gesubsidieerd door de gemeente
en gesponsord door een supermarkt);
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Buurtservicedienst; in bijeenkomsten worden problemen besproken.
Een goed functionerende buurtservice dienst voldoet aan de onderstaande
voorwaarden:
versterking van de cohesie in de wijk, vrijwilligers die zich inzetten voor hun
buurt krijgen bekendheid;
activiteiten naar buiten toe gericht (geen besloten club);
professioneel ondersteund door welzijnswerk (de structuur waar mw. Schenk
op doelt);
geschikte locaties.
Achter de schermen is de kerngroep van het wijkplatform aan het nadenken hoe deze
ideeën en het samen redzaam zijn gestimuleerd en versterkt kunnen worden.
1) Buurtkrachten
In de vergadering van september jl. is gesproken over het fenomeen dat mensen in
probleemsituaties niet gauw hulp vragen of toelaten. Nicolette de Pater geeft een
toelichting op een Amsterdams project, Inkr8, waarvan ze een trainingsbijeenkomst
heeft bijgewoond. Zo’n 15 personen met heel verschillende achtergrond, cultuur,
opleidingsniveau, variërend van huisvrouw, kunstenaar, manager, student, etc., leren
onder andere door middel van rollenspelen probleemsituaties aan te pakten. Na
afloop van de training, die drie avonden in beslag neemt, krijgt men een certificaat en
juist dit certificaat geeft de deelnemers het zelfvertrouwen en de legitimatie om op
mensen af te stappen. De training is praktisch en verhelderend. Dit project zou als
voorbeeld kunnen dienen voor Amstelveen. De publiciteit gaat van mond-tot-mond,
men hoort ervan en meldt zich aan.
2) Het opbouwen van een netwerk
De voorzitter heeft een training werving van vrijwilligers gevolgd in het kader van
welzijn nieuwe stijl. Hij noemt als voorbeeld van zelfredzaamheid de
thuis/wijkverpleging van Amstelring die de patiënt/wijkbewoner leert zichzelf te
verbinden waardoor die minder afhankelijk wordt.
Het netwerk Elsrijk bestaat uit de Kruiskerk, Vita, Amstelring, wijkagent, Nieuw
Vredeveld en het wijkplatform.
Omdat het netwerk professioneel aangestuurd moet worden, wordt voorgesteld Irma
Vroegop aan te stellen als “professionele aanjager” van het netwerk. De voorzitter
zegt dat Irma betaald kan worden uit het leefbaarheidbudget; zij zal als zgn. “zzp-er”
werkzaam zijn. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.
Irma vraagt wie er als stuurgroeplid in de “denktank” zitting willen nemen. Op 24
november a.s. komt die bijeen. Dhr. Rasker geeft zich op (zie ook actielijst).
3) Het project Chill & Doe
Yvon de Groot van het Wijkplatform Randwijck licht het jongerenproject van Elsrijk en
Randwijck toe. Uit onderzoek is gebleken dat tieners in de leeftijd van 10 tot 14 jaar
(groep 7 en 8) behoefte hebben aan een ruimte om met leeftijdgenoten leuke dingen
te doen (zgn. chillen), in Elsrijk is deze locatie The Point. In Randwijk wordt een
locatie in de eigen wijk gezocht.
Met het project willen we tieners in Elsrijk en Randwijck de gelegenheid bieden elkaar
in de wijk te ontmoeten en ze meer te betrekken bij hun sociale omgeving. Door het
leggen van onderlinge contacten en het gezamenlijk ontplooien van activiteiten willen
we hun onderlinge verbondenheid vergroten niet alleen tot elkaar maar ook tot de
wijk. Wederkerigheid staat daarbij centraal: we verwachten van de kinderen dat ze
ook proberen iets terug te doen voor hun buurt.
In ruil voor deze mogelijkheid tot chillen, gaan ze bijvoorbeeld klusjes doen voor de
buurt, bijvoorbeeld een maaltijd koken en deze aanbieden aan een bewoner die zelf
niet (meer) in staat is om te koken.
Voor het project zijn 6 vrijwilligers nodig, 3 voor iedere wijk, die hulpvragen
inventariseren.
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Het project zal professioneel worden begeleid en regelmatig worden geëvalueerd. De
toegang tot het Chill & Doe-project is gratis.
3)

Verslag van wijkplatformvergadering van 14 september jl. :
Blz. 1, punt 2: over de structuur-en woonvisie: mw. Schenk zegt dat de woonvisie al
klaar is, maar dat daar weinig is uitgekomen.
Blz.3, punt 5: “ het verwijderen van graffiti heeft geen prioriteit”, moet zijn: de eigenaar
van het gebouw is hier zelf verantwoordelijk voor; “de straatnamen zijn vuil”, moet
zijn: de straatnaamborden zijn vuil.
Voor klachten over overhangend groen kan men de servicelijn van de gemeente
bellen: 020-5404911. Dhr. Muis kan niet anders doen dan de bewoners erop
aanspreken.
Over de gewenste 30 km/h zone bij Zonnestein, zegt de buurtregisseur dat deze weg
niet aan de vereiste normen voldoet; dit wil zeggen dat de weg niet voorzien is van
verkeersremmende maatregelen.
Blz.3, punt 8: de woningen aan de Jan Lievensweg/Graaf Albrechtlaan zijn niet
afgekeurd.
Het verslag is hiermee vastgesteld.

4)

Zandbakken in de wijk:
In het kader van de bezuinigingen van de gemeente moeten drie zandbakken in de
wijk verdwijnen.
De gemeente stelt voor de op het overzicht met rode stip aangegeven zandbakken te
verwijderen. De bewoners van de wijk Elsrijk kunnen een andere keuze maken, maar
moeten dan wel met alternatieven komen.
Na een uitvoerige discussie besluit de vergadering het volgende voorstel voor te
leggen aan de gemeente:
- bak bij de Kruiskerk behouden
- bak bij Regenboogflat weghalen
- bak bij de Beerebijt behouden
- bak bij de Schulp weg.
Afgesproken wordt eerst contact op te nemen met dhr. F. v.d. Neut van de gemeente
om hem de voorkeur van het wijkplatform voor te leggen;
om te vragen hoe men het aantal bakken per wijk heeft berekend want er is
een alternatieve berekening met alternatieve uitkomst mogelijk.
om het belang te benadrukken van zandbakken voor de cohesie in de wijk.
Eventueel zal het wijkplatform een brief schrijven over de bezuiniging op de
zandbakken en de ingezamelde handtekeningen overhandigen.
Dhr. Hendriksen zal de bezuiniging op de zandbakken in de raad bespreken.

5)

Raadsbesluit over lijn 51:
Een metro als vervanging voor lijn 51 en 5 wordt te duur. Er wordt nu gedacht aan
een combinatie van een regiotram en een stadstram. Het is afwachten. Wordt
vervolgd.

6)

Wat verder ter tafel komt:
OBA-bijeenkomst: de voorzitter licht toe wat er besproken is:
de situatie rond de te verdwijnen zandbakken;
de situatie rond Cardanus;
een voorstel voor een andere verdeling van de leefbaarheidbudgetten.
De voorzitter doet een oproep tot toetreden tot de kerngroep: het gaat om de functie
van penningmeester en de functie van algemeen kerngroeplid. Het werk neemt
hooguit een paar uur per week in beslag. Dhr. Rasker is bereid rond te vragen.

7)

Rondvraag en sluiting:
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Mw. De Vries:
Vraagt naar de stand van zaken rond de werkzaamheden bij de kruising Graaf
Albrechtlaan/Jan Benninghstraat. Zij is van mening dat het een enorme rommel is en
dat er niets gebeurt. De heer Beijer antwoordt dat er hard is gewerkt, zo zijn
bijvoorbeeld oversteekplaatsen veiliger gemaakt.
NB. Inmiddels zijn voor eind november het asfaltwerk met aparte rode fietsstroken en
witte markeringen incl. haaientanden voor de voorrangsregeling en de eilandjes met
bestrating en extra groen en nieuwe bestrating afgemaakt. Het geheel ziet er netjes
en veilig uit en is een verbetering voor de wijk en het doorgaande verkeer. Al met al is
het werk dus heel vlot uitgevoerd.
Haar vraag over de Lucas van Leydenweg kan niet worden beantwoord omdat het
wijkplatform geen informatie meer krijgt over bouwprojecten, slechts de direct
omwonenden krijgen deze informatie.
Mw. Van Oostveen:
Mist het vergaderrooster voor het jaar 2012. Mw. De Pater zegt dat dit komt omdat
het rooster van de vergaderingen van de raadscommissies nog niet gepubliceerd was
toen de agenda van het wijkplatform werd opgesteld. De eerstvolgende vergadering
van het wijkplatform is overigens op 18 januari 2012 om 20.00 uur in ’t Open Hof. Het
rooster voor 2012 wordt dan met de agenda meegestuurd.
Buurtregisseur:
Burgernet: dit is zoiets als Amberalert, maar dan toegepast op alle zaken, b.v. een
vermist persoon of een gezochte verdachte. In een folder staat beschreven hoe het
systeem werkt. Verder legt de buurtregisseur uit dat men bij spoed 112 kan bellen, dit
is om dieven op heterdaad te betrappen (dit geldt ook voor fietsendieven). Voor
minder spoedeisen gevallen kan 0900-8844 worden gebeld.
Criminaliteitsrapportage:
Het gaat goed met de inbraken, dat wil zeggen, er zijn minder inbraken dan vorig jaar.
2011
2010
Inbraken:
54
128
Vernieling
45
69
Auto-inbraken 44
70
De politie roept de bewoners op om hun achterpaden goed te onderhouden en te
verlichten.
De politie is niet bevoegd om het certificaat “Veilig Wonen” af te geven. Informatie
hierover is op internet te lezen.
Voorzitter:
Irma Vroegop gaat de stichting Cardanus in verband met de lopende reorganisatie
verlaten. Zij zal in het kader van het project “Welzijn nieuwe stijl” nog wel voor het
wijkplatform blijven werken. Het wijkplatform bedankt Irma voor haar inzet als
opbouwwerker en overhandigt haar een bloemetje. Irma bedankt ook het wijkplatform
en zegt nog lang niet klaar te zijn met het werken met de wijk.
Haar opvolger is dhr. Hans de Weers.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.15 uur.

Volgende vergadering is op woensdag 18 januari 2012 om 20.00 uur
in wijkcentrum ’t Open Hof.
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A C T I E L I J S T 16 N O V E M B E R 2 011
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.

Klankbordgroep “Welzijn
nieuwe Stijl”

dhr. Rasker,Ida
Schoonhoven, Lottie
Schenk Anna Hameling,
Eric Snoeijs, Sanne
Joosen, bestuur
dhr. Rasker

Wpf. 16-11-11

Per omgaande

Wpf. 16-11-11

Per omgaande

Werven nieuwe
kerngroepleden
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