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Amstelveen, 3 april 2012
Geachte Wijkbewoner,
Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Wijkplatformvergadering op
woensdag 18 april 2012 om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in
wijkcentrum ’t Open Hof
Burgemeester Haspelslaan 129
1181 NC Amstelveen
Agenda
1. Welkom
2. Buurtkracht in Elsrijk
Presentatie door twee Amsterdamse buurtkrachten. Buurtkrachten stimuleren de
dialoog tussen buurtbewoners en bevorderen daarmee de sociale samenhang in de
buurt/wijk.
3. Parkeren bij ’t Open Hof zie bijlage Parkeren bij ’t Open Hof, mondelinge toelichting
door G.Biesot van Cardanus
4. Bespreking van het Worldcafe (bewonersavond) op 21 maart en
het verslag van bijeenkomst op 18 januari. De verslagen zijn bijgevoegd.
5. Chicane in de Van Heuven Goedhartlaan
6. Politiezaken: nieuws van de buurtregisseur.
7. Nieuws en mededelingen
- Lijn 51
- Stoplichten Groen van Prinstererlaan/Aalberselaan op knipperen
- Tienerproject
- Klankbordgroep
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag en Sluiting
Vriendelijke groet,
Piet Scholte, voorzitter

http://www.wijkplatforms-amstelveen.nl/elsrijk/actueel

Postlijst
18 april 2012
In
-

Gemeente Amstelveen (Angelien Brus): over de ondersteuning van Cardanus aan de
wijkplatforms. 23 januari 2012
Gemeente Amstelveen (Jelle Westra): uitnodiging consultatie modernisering
parkeerregulering 3 februari 2012
Gemeente Amstelveen ( Frank Put,) over de hoogte van de leefbaarheidsbudgetten
en de budgetten organisatiekosten. 5 maart 2012
Gemeente Amstelveen (Hans Beijer namens de afdeling Beleid): Concept notitie
Ruimtelijk Kwaliteitskader. 25 februari 2012.
Inspraakperiode is van april tot half mei 2012. De gemeente wil de ruimte in de stad
beter benutten en tegelijkertijd het ruime en groene karakter van Amstelveen
borgen. Op termijn zal op hoofdlijnen aangegeven worden wat er per gebied wel of
niet mogelijk is op het gebied van welstand en architectuur.
Zie ook: http://www.amstelveen.nl/web/show?id=319195&langid=43

Uit
-

-

-

-

Brief aan de gemeente Amstelveen t.a.v. mw. A. Brus met een vraag over de
afspraken over de ondersteuning van het wijkplatform door Cardanus. 20 januari
2012
Nieuwsflits per e-mail van het wijkplatform over de bewonersavond op 7 maart, over
een digitaal systeem dat onderlinge hulp in de wijk kan regelen (MantelPlan) en over
de tienerhuiskamer. 23 februari 2012
Uitnodiging voor de wijkvergadering van de gemeente Amstelveen op 22 maart 2012
om 20.00 uur per e-mail in de Bibliotheek Stadshart en een folder over de
informatiebijeenkomsten over Mantelplan.
Brief aan wethouder mw. J.Koops over de financiering van het haalbaarheidsonderzoek MantelPlan. 28 maart 2012.

Vergaderrooster 2012
6 juni
12 september
21 november

