Wijkplatformvergadering op woensdag 18 januari 2012
Aanwezig:
dhr. P. Scholte (voorzitter), mw. M. Labohm (Kruiskerk), dhr. H.Beijer (gem.), Sanne Joosen
(Cardanus), dhr. H. Pijnenborg, dhr. N.W.Teunissen, dhr.K. van Sickle, mw. L. van Sickle,
dhr. E. Kooij, mw. M. Polij, mw. E.M. Schiedon-de Vries, dhr. J. Prent (BBA), mw. M. de
Bruijn, dhr. P.W.H. Bresser, dhr.G. Rasker, mw. I.M.R. van Ootmarsum, mw. J. Tielrooy, dhr.
J. de Lange (OCA), dhr. A. Kuiper, dhr. H.J. Rigter, dhr.J.C.Hazebroek, mw. I. Vroegop
(opbouwwerker), mw. T.Nortier, dhr. G.Groters, dhr. B.Schmitz, (kerngroep), mw. N. de Pater
(secr.), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
mw. I. v. Oostveen, dhr. L. Hendriksen (D’66), dhr. E. Vet (buurtregisseur), mw. L. Schenk,
mw. M. Zerbst, mw. mw. M.H.C. v.d. Lubbe, mw. H. Sluiter-Szper, mw. M. Bijlsma en dhr.
K.Muis
1)

Opening en mededelingen:
De voorzitter wenst alle aanwezigen een goed 2012.
Dhr. Vet heeft per e-mail mededelingen doorgegeven, zie agendapunt 4.
De thema’s van de vergadering van vanavond zijn:
Elsrijk voor elkaar
Jong in de wijk.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen de e-mailadressen op de presentielijst te
vermelden. De vergaderstukken zullen voortaan waar mogelijk per e-mail worden
verstuurd.
Sanne Joosen stelt zich voor. Ze zal het wijkplatform ondersteunen. Ze is 2 ½ jaar
geleden als sociaal cultureelwerker bij Cardanus gekomen, zij werkt vanuit ’t Open
Hof en Alleman. Met het welzijn nieuwe stijl wordt het initiatief bij de burger gelegd, de
burger bepaalt de vraag en het welzijnswerk probeert aan deze vraag te voldoen. De
sociaal cultureelwerker is nu wijkwelzijnswerker.
Een aanvulling op de ingekomen post:
Er is bericht ontvangen van dhr. v.d. Neut van de gemeente over de zandbakken in
de wijk. Elsrijk levert 2 zandbakken in (Schulp en Regenboogflat). Die bij de Kruiskerk
en de Berebijt blijven. Daarmee heeft de gemeente het voorstel van het wijkplatform
overgenomen.

2)

Werk in uitvoering: (Irma Vroegop)
Project Elsrijk voor elkaar:
Welzijn nieuwe stijl: de bewoners zijn zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor hun
welzijn, waar het echt nodig is springt de overheid in met professionele hulp.
In Elsrijk hebben in juni 2011 maatschappelijke organisaties en actieve bewoners
kennis met elkaar gemaakt. Hierop volgde een tweede bijeenkomst in november jl.,
de conclusies van deze bijeenkomst zijn opgenomen in een verslag: meer openheid,
meer binding, meer betrokkenheid. Op 7 maart a.s. wordt een bewonersavond
gehouden, waarbij openheid, binding en betrokkenheid centraal staan. De kerngroep
(=bestuur) schept kaders, de bewoners gaan het doen. Tijdens de vorige vergadering
is de vraag gesteld hoe we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. Hiervoor
wordt gekeken naar MantelPlan, een digitaal systeem dat onderlinge hulp kan
ondersteunen. Wellicht geschikt voor Elsrijk.
Er is ook gesproken over de aarzeling die sommigen hebben om contact te maken
met bewoners die hulp nodig zouden kunnen hebben. In Amsterdam worden hiervoor
trainingen gegeven, zodat men die bewoners met meer zelfvertrouwen kan
benaderen. Op 18 april a.s. zal op de vergadering over dit thema een presentatie
worden gegeven.
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Project Jong in de wijk:
Het feest in P60, georganiseerd door het wijkplatform, waar jongeren die de
basisschool verlaten kennis kunnen maken met toekomstige klasgenoten en tegelijk
kunnen aangeven wat ze willen in de wijk, vindt navolging in heel Amstelveen.
Het tienerproject met Randwijk was door de ontwikkelingen bij Cardanus in het slop
geraakt, maar het is met behulp van een externe tienerwerker nieuw leven
ingeblazen. Er zijn twee tienercafé’s: in de Point in ’t Open Hof en in de oude Michiel
de Ruyterschool. Het is de bedoeling dat de tieners in ruil hiervoor iets terug doen
voor de buurt, bijvoorbeeld kleine klusjes. Er wordt gemikt op kinderen vanaf groep 7.
3)

Verslag van wijkplatformvergadering van 16 november jl. :
Blz.3, punt 4: stand van zaken rond de zandbakken in de wijk is al besproken in
agendapunt 1. Het bedrag van € 20.000, - voor onderhoud aan de zandbakken is een
onjuiste aanname, dit moet zijn € 10.000, -.
Blz.4, punt 7 rondvraag: Burgernet loopt goed. De voorzitter heeft nog folders voor
eventuele belangstellenden.
Mw. Leonie van Sickle stelt zich voor, zij is per 1 januari jl. lid van de
bewonerscommissie van de Flat Venestijn, mw. M. de Bruin is per oktober 2011 lid
van de bewonerscommissie van de Regenboogflat, beide flats liggen aan de Van
Heuven Goedhartlaan.
Dhr. Schmitz vraagt of het verslag niet voor de vergadering op het internet geplaatst
kan worden. Mw. De Pater antwoordt dat het verslag op het internet wordt geplaatst
als het door de vergadering is goedgekeurd. Binnenkort worden de conceptverslagen zoveel mogelijk via e-mail verstuurd.
Het verslag is hiermee vastgesteld.
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Politiezaken: nieuws van de buurtregisseur: (dhr. E. Vet)
- Ondanks het feit dat er aan het eind van vorig jaar nog diverse woninginbraken in
de wijk Elsrijk zijn gepleegd is het uiteindelijke aantal minder dan in 2010. Hetzelfde
geldt voor het aantal auto-inbraken en vernielingen in de wijk.
De buurtregisseur roept alle bewoners op alert te zijn en verdachte zaken te melden
bij de politie via telefoon 0900-8844. Wanneer je iets op heterdaad ziet gebeuren kan
je 112 bellen.
- Naar aanleiding van een aantal woninginbraken zijn bewoners in verschillende
straten bezig met een zogenaamd achterpadproject. Het achterpad wordt beveiligd
onder andere door het aanbrengen van verlichting en hek(ken). De meeste
woninginbraken gebeuren via de achterzijde van woningen. Informatie over het
achterpadproject bij de buurtregisseur via nummer 0900-8844 of e-mail:
eric.vet@amsterdam.politie.nl
- Oudere bewoners zijn vaker slachtoffer van oplichters aan de deur. Wie het niet
vertrouwt kan de buurtregisseur bellen. Een zogenaamde kierstandhouder kan
voorkomen dat iemand zomaar naar binnen dringt.
Dhr. Groters heeft ervaren dat de politie geen antwoord geeft als door bewoners
verdachte personen in de wijk gesignaleerd worden. Hem wordt geadviseerd contact
op te nemen met de buurtregisseur.
Mw. Van Nierop meldt dat ze onlangs erg geschrokken is van alle schijnwerpers die
gebruikt werden bij wat een politiecontrole bleek te zijn.

5)

Parkeerbeleid:
De gemeente gaat het betaald parkeren digitaliseren. Het parkeerbeleid moet
efficiënt, klantvriendelijk en kostendekkend zijn.
Een aantal gebieden zal een blauwe zone worden, b.v. de Groen van Pinksterenlaan.
Bewoners kunnen als zij bezoek krijgen, dit digitaal bij Parkeerbeheer registeren.
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Mevrouw De Vries vraagt wat er gaat gebeuren met de al aangeschafte
bezoekersvergunningen. N.B. navraag op het gemeentehuis leert dat de
vergunningen geldig blijven tot de verloopdatum.
Over de hoogte van de parkeertarieven is nog niets bekend.
Aan bezoekers van ’t Open Hof werden door Cardanus parkeermuntjes verstrekt.
Maar straks moeten cursisten naast cursusgeld ook zelf parkeergeld moeten betalen.
Sanne Joosen meldt dat Cardanus deze zaak nog nader bekijkt.
Nu in Buitenveldert-Zuid betaald parkeren is ingevoerd, is er in Uilenstede en
Randwijck sprake van parkeeroverlast. Het gaat om forensen die hun auto parkeren
in een gratis gebied en met de metro verdergaan.
Dhr. Groters meldt dat als bewoners met een garage deze ombouwen tot keuken en
de oprit bij de tuin voegen, bij de buren voor de deur parkeren want je mag immers
niet voor de (eigen) inrit parkeren. Hierdoor ontstaat ook parkeerdruk. Hoe gaan we
hiermee om? De gemeente wil hierop geen actie ondernemen.N.B. navraag bij de
gemeente leert dat deze zaak in onderzoek is.
Besloten wordt namens het wijkplatform een brief te schrijven aan dhr. Westra van de
gemeente met daarin alle vragen van de bewoners. Bewoners die vragen hebben
over het betaald parkeren dienen deze binnen een week te mailen naar
elsrijk@wijkplatform.info
Eventueel zal een medewerker van Parkeerbeheer te zijner tijd worden uitgenodigd
om uitleg te geven over het nieuwe parkeerbeleleid.
6)

Wat verder ter tafel komt:
In de bijeenkomst van het OBA (overleg buurtbeheer Amstelveen) is gesproken over
een andere verdeling van de leefbaarheidsbudgetten van de wijkplatforms.
Wijken verschillen wat betreft bevolkingsopbouw, ook de projecten waar de wijken
mee bezig zijn verschillen; waar Elsrijk in samenwerking met Randwijck aan een
jongerenproject werkt, richten andere wijken zich op het project lijn 51. De gemeente
beslist binnenkort over de verdeling van de gelden.

7)

Rondvraag en sluiting
Dhr. Rigter:
Meldt dat sommige bewoners met een uitbouw aan hun woning de afvoer op de
openbare ruimte laten uitkomen, met als gevolg dat trottoirs onder water komen te
staan. Hij heeft geconstateerd dat hier niets tegen wordt gedaan.
Dhr. Kuiper:
Vindt dat de nabije omgeving (rond de Van Heuven Goedhartlaan) verloedert: graffiti
op muren en deuren e.d. Voor de gemeente en de woningcorporatie Eigen Haard
heeft dit geen prioriteit. Geadviseerd wordt contact op te nemen met de
buurtregisseur. Irma Vroegop stelt voor de buurt mee te nemen in een wijkschouw.
Enkele aanwezigen vragen of het wijkplatform nog steeds doneert aan de kerstzang
in het Oude Dorp. Dit is het geval. Sommigen zijn van mening dat het evenement in
2011 door het optreden van een dj niets met kerst te maken had. Een mogelijkheid is
de donatie af te laten hangen van de vraag wie er op treedt: het gospelkoor of een dj.
Een bewoonster van de Van Heuven Goedhartlaan meldt dat er tegels los
liggen,waarschijnlijk door boomwortels. Haar wordt geadviseerd de servicelijn te
bellen: 5404911.
Dhr. Beijer:
Raadt bewoners die een straatbarbecue willen organiseren aan hiervoor subsidie aan
te vragen. Niets wijst er op dat die subsidie wordt afgeschaft.
Mw. Labohm:
Wijst op de vele activiteiten die door de Kruiskerk worden georganiseerd.
Zo is er b.v. de speciale seniorenmiddag rondom de iconententoonstellingen (te
bezichtigen op dinsdag, donderdag en zaterdag).
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Voorzitter:
De kerngroep (=bestuur) is op zoek naar een penningmeester. Mw. De Pater zal de
informatie hierover nogmaals per e-mail doorsturen naar dhr. Rasker.
Dhr. Schmitz:
Vraagt of de vergadering bewoners kent van de gele flat met drie verdiepingen aan
de Van Heuven Goedhartlaan. Dit is niet het geval.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.00 uur.

Volgende vergadering is op 18 april om 20.00 uur in wijkcentrum ’t
Open Hof.
A C T I E L I J S T 18 J A N U A R I 2 012
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.

Denktank “Welzijn
nieuwe Stijl”

Dhr.P.Bresser

Wpf. 16-11-11

Per omgaande

Werven nieuwe
kerngroepleden

Dhr. Rasker

Wpf. 16-11-11

Per omgaande

Brief dhr. Westra inz.
parkeerbeleid

Kerngroep

Wpf. 18-1-12

z.s.m.
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