Wijkplatformvergadering op woensdag 18 april 2012
Aanwezig:
dhr. P. Scholte (voorzitter), Sanne Joosen (Cardanus), mw. I. Vroegop, mw. I.M.R. van
Ootmarsum, mw. J. Tielrooy, mw. T.Nortier, mw. I. v. Oostveen, dhr. A. Kuiper, mw. H.
Sluiter-Szper, dhr. B.Schmitz, mw. N. de Pater (secr.), Paul Jansen, Marieke Stenvers en
Barbara (Inkr8) mw. M. Zerbst (gedeeltelijk), mw. M. de Bruijn, mw. M. Bijlsma, dhr.G. Biesot
(Cardanus), dhr. G.Groters, dhr. K.Muis, dhr. N.Egbers, dhr. E. Vet (buurtregisseur), mw. B.
de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
dhr. H.Beijer, dhr. J. Prent, mw. Labohm, dhr. H. Pijnenborg, mw. E.M. Schiedon-de Vries,
mw. L. Schenk.
1)

Opening:
De voorzitter opent de vergadering.
Paul Jansen en Marieke Stenvers van Inkr8 zullen samen met Barbara, die
buurtkracht in Amsterdam Nieuw West is, een presentatie geven over hun werk,
vervolgens zal dhr. G. Biesot het toekomstige parkeerbeleid bij ’t Open Hof toelichten.
Daarna gaat de vergadering verder volgens de agenda.

2)

Buurtkracht in Elsrijk: buurtkracht Barbara en Marieke Stenver en Paul Jansen van
Inkr8 (trainers van Buurtkrachten) aan het woord.
Irma Vroegop introduceert het onderwerp. In november jl. hebben we gesproken over
de veranderende samenleving: de overheid trekt zich terug, van de burgers wordt
verwacht dat zij meer zelf gaan doen. Met het digitale MantelPlan kan men vraag en
aanbod op elkaar afstemmen. Maar mensen aanspreken blijft moeilijk. Daarom is
Buurtkracht Amsterdam uitgenodigd om een presentatie te geven over haar
trainingen op dit gebied. Buurtkracht Amsterdam werkt in Amsterdam- West en
Nieuw-West (De Baarsjes).
Bij de training leer je krachten in je zelf te vinden, je leert samen doen en doorgeven.
Tijdens activiteiten zoals een straatbarbecue, leer je elkaars interesse kennen. Op
den duur worden groepen hechter, gaan bewoners participeren en wordt de sociale
samenhang vergroot. De professional helpt bewoners een stappenplan te maken,
doelen te stellen, en zo ideeën te realiseren De cursus geeft mensen zelfvertrouwen
op anderen af te stappen en hen aan te spreken. Barbara heeft ervaren dat ze nu
minder gene voelt om contact te leggen. Het project Buurtkracht in Amsterdam loopt
nu 10 jaar en is heel laagdrempelig.
Elsrijk is een wijk met een lage sociale cohesie, omzien naar elkaar is niet
vanzelfsprekend. Toch zegt men het belangrijk te vinden dat men elkaar groet, zich
voorstelt als men in flat of straat komt wonen. Iemand verwelkomen met een
bloemetje is ook een mogelijkheid om de sociale samenhang in de flat te vergroten.
Een aantal aanwezigen meldt dat in hun woonomgeving wel degelijk aandacht voor
elkaar is en ook zo nodig hulp geboden wordt. Een barbecue is gezellig, men leert
elkaar beter kennen en in geval van nood weet men elkaar te vinden. Maar dat geldt
zeker niet overal inde wijk. Ook wordt opgemerkt dat het lastig is jongeren
enthousiast te maken voor de wijk. Zij zijn druk met hun werk.
Irma vraagt of er mensen uit de vergadering buurtkracht willen worden,
ambassadeurs van de wijk. Er volgen nog geen aanmeldingen tijdens de vergadering.
Tot zover de presentatie van buurtkracht.
De voorzitter bedankt de gasten voor hun komst.

3)

Parkeren bij ’t Open Hof: (Gerard Biesot van Cardanus)
Het parkeerbeleid bij ’t Open Hof gaat veranderen.
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De oude situatie was als volgt: Cardanus huurde 14 parkeerplaatsen voor ’t Open
Hof. (13 + 1 voor invaliden). Met een muntje, dat verkrijgbaar was bij ’t Open Hof, kon
men uitrijden. Met ingang van 1 april jl. trekt men bij de automaat bij de slagboom een
parkeerticket, betaalt voor vertrek het verschuldigde tarief via de PIN-automaat die
staat in het Medisch Centrum Amstelveen (tegenover ’t Open Hof), en verlaat het
parkeerterrein door het betaalde ticket in de automaat te stoppen. Er kan alleen met
een pin-pas worden betaald. Het tarief is € 1,-- per half uur. In de avonduren en in ’t
weekend kan men gratis parkeren. Voor halers en brengers zijn de eerste 15 minuten
gratis. Zij kunnen de getrokken kaart weer in de automaat steken en uitrijden, dit geldt
ook als het parkeerterrein vol is. Men is niet zeker van een plaats, maar ook niet meer
gebonden aan de parkeerplaatsen voor ’t Open Hof.
Invaliden moeten ook betalen voor parkeren, indien zij dit niet willen, kunnen zij elders
in de buurt gaan staan, waar zij als invaliden wel gratis kunnen parkeren.
Dhr. Prent heeft vragen gesteld over het parkeren voor invaliden bij ’t Open Hof.
Cardanus gaat dit nog uitzoeken. Cardanus heeft zich ook verzet tegen
bovenstaande verandering in het parkeerbeleid bij ’t Open Hof en zich gewend tot de
wethouder. De gemeente (afd. vastgoed) gaat bekijken of er alternatieven zijn en
heeft hier drie maanden voor nodig. Cardanus heeft besloten om voor de periode van
deze drie maanden de bezoekers tegemoet te komen en maximaal 1 uur parkeren
(dus € 2,--) te vergoeden. Dit declareren kan men doen met de pin-bon en een
ingevuld en getekend declaratieformulier. Periodiek zal de vergoeding dan door
Cardanus worden overgemaakt. Na deze drie maanden zal het nieuwe parkeren
worden geëvalueerd.
De voorzitter bedankt Gerard Biesot voor zijn toelichting.
4)

Verslag van wijkplatformvergadering van 18 januari jl. :
Blz.1,punt 1: stand van zaken rond de zandbakken in de wijk. Onlangs heeft het
wijkplatform Elsrijk aan de gemeente een voorstel gedaan voor te verwijderen en te
behouden zandbakken in de wijk. Dit voorstel is door de gemeente overgenomen.
Naar aanleiding van een motie van Groen Links en D’66 zal nu opnieuw worden
bekeken welke zandbakken worden verwijderd en welke worden behouden. Mevrouw
van Nierop is hier verontwaardigd over. Ze vindt dat het wijkplatform niet serieus
genomen wordt. De voorzitter meldt dat de kwestie van de zandbakken morgen (194-12) in de OBA-vergadering besproken zal worden.
Blz.3,punt 5: parkeerbeleid: over het parkeren op de (eigen) oprit is nog geen
duidelijkheid. Wordt vervolgd.
Verder zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
Verslag van Worldcafé (bewonersavond) 21 maart jl. :
Hieruit is voortgekomen:
het digitaal MantelPlan;
’t Open Hof levendiger en aantrekkelijker maken;
Buurtkracht; talenten samenvoegen en samen de cohesie in de wijk
verbeteren;
Tieners bereiken; tieners vinden The Point in ’t Open Hof niet aantrekkelijk.
Het wijkplatform is daarom gestopt met het tienercafé in Elsrijk. De kinderen
kunnen naar Randwijck, naar de tienerkamer in de Michiel de Ruyter school.
Koffie met Ida (van Schoonhoven, lid van de klankbordgroep) in het
poppentheater en in ’t Open Hof.

5)

Chicane in de Van Heuven Goedhartlaan:
De chicane in de Van Heuven Goedhartlaan is kapot en nog niet gerepareerd, dit
geldt ook voor de stoeprand. Er zou vanuit de gemeente geen geld zijn voor
reparatie. In de vergadering wordt getwijfeld aan het nut van de chicane, hij wordt
door automobilisten immers vaak ontweken. Dhr. Schmitz stelt voor een
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waarschuwingsbord te plaatsen. Dhr. Vet (buurtregisseur) wijst op de mogelijkheid
van infrastructurele maatregelen, zonder dat de doorstroom te veel wordt belemmerd.
Wordt vervolgt.
6)

Politiezaken: nieuws van de buurtregisseur: (dhr. E. Vet)
Er zullen de komende tijd snelheidscontroles worden gehouden op de Van
Heuven Goedhartlaan en Oostelijk/Westelijk Halfrond.
Op de locatie Keizer Karelweg/Graaf Albrechtlaan heeft een ernstig ongeval
plaatsgevonden.
Woninginbraken: onlangs zijn er twee personen aangehouden, waarna het
percentage inbraken is gedaald. Toch raadt de politie de bewoners aan zelf
aan inbraakpreventie te doen en alert te zijn.
Er is een poging tot inbraak geweest in de Apostolische Gemeenschap en een
inbraak in de Kruiskerk.
In Nieuw Vredeveld is op 23 april a.s. om 14.00 uur een bijeenkomst voor
ouderen over het voorkomen van oplichting, overval, inbraak, enzovoort..
Rond de Runmolen en de Van Heuven Goedhartlaan worden steeds meer
graffiti aangebracht. Er wordt naar oplossingen gezocht. Gedacht wordt aan
het aanbrengen van anti-graffiti coating tot een hoogte van ca. twee meter.
Wanneer men iemand met graffiti bezig ziet, kan men onmiddellijk 112 bellen
zodat de dader kan worden aangehouden. Er zullen plekken worden
aangewezen waar men graffiti wel mag aanbrengen.
Er wordt geklaagd over het tegen het verkeer inrijden door fietsers. Indien de
politie dit ziet zal de persoon hierop worden aangesproken. Daarnaast kan de
burger zelf ook mensen aanspreken.
Mw. Van Ootmarsum meldt dat er op de markt (bij de cultuurstrip) tussen de
kramen door wordt gefietst, dit leidt tot gevaarlijke situaties. Dit is bij de politie
bekend en er zal gehandhaafd worden.
Mw. Nierop krijgt wel een sms van Burgernet als een zaak opgelost is, maar
niet op het cruciale moment zelf. Dhr. Vet zegt dat Burgernet een zaak van de
gemeente is.
De buurtregisseur is te bereiken via 0900-8844 en via eric.vet@amsterdam.politie.nl

7)

Nieuws en mededelingen:
Lijn 51: (Dhr. B. Schmitz/L. Hendriksen van D’66)
De metro is van de baan. In plaats hiervan komt een hoogwaardige tramverbinding.
Die zal in ieder geval tot aan het Leidseplein lopen, de wens is tot aan het Centraal
Station, maar het is niet zeker of dit doorgaat. Waar de verbinding van de
hoogwaardige tram op de Noord-Zuidverbinding aansluit is nog niet duidelijk,
waarschijnlijk is dit Station Zuid, maar de klankbordgroep zou dit punt liever bij de VU
hebben, omdat daar meer reizigers uitstappen.
Stoplichten Groen van Prinstererlaan/Aalberselaan:
Deze stoplichten werken alleen op tijden dat kinderen naar en van school komen. Na
de schoolvakantie zullen de stoplichten worden verwijderd en zal er een
overgangsfase komen. Er zullen geen klaar-overs worden ingezet, leerlingen kunnen
nabij bakkerij Koolhaas oversteken.
Tienerproject:
Dit onderwerp is onder agendapunt 4 besproken.
Klankbordgroep:
Er zijn drie bijeenkomsten over het MantelPlan. Met “MantelPlan” wordt
betrokkenheid creëert en worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Gekeken zal
worden of er steun vanuit de gemeente kan worden verkregen. Wethouder Koops is
enthousiast over het MantelPlan-initiatief.

8)

Wat verder ter tafel komt:
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Vanuit Randwijck is een enquête gestart naar de parkeerdruk vanuit AmsterdamBuitenveldert. Nu daar met ingang van 1 januari jl. ook betaald parkeren is ingevoerd,
is de parkeerdruk op Randwijck toegenomen.
Elsrijk zou zich bij bovenstaande enquête kunnen aansluiten. Indien het betaald
parkeren in Amstelveen-Stadshart gefiscaliseerd wordt, zal er mogelijk meer in Elsrijk
geparkeerd worden. Op 9 mei a.s. zal de parkeernota in de gemeenteraad worden
behandeld. De voorzitter benadrukt dat het wijkplatform geen actiegroep is, maar de
vinger aan de pols zal houden.
9)

Rondvraag en sluiting
Mw. Van Ootmarsum: vindt het jammer dat op de Bevelandselaan bloeiende bloemen
worden weggemaaid. Tevens meldt zij dat het paadje naar het Broesepark weg is. Dit
is volgens dhr. Muis gebeurd om de veiligheid te vergroten.
Dhr. N. Egbers : zou graag zien dat er op het speelveldje bij de Runmolen een
verbodsbord komt voor honden. Het wordt gebruikt voor hondtrainingen. Gemeld
wordt dat de gemeente het aantal borden wil verminderen.
Dhr. E. Vet: (buurtregisseur) heeft nog brochures over de bijeenkomst op 23 april a.s.
in Nieuw Vredeveld en boekjes met de titel “Pak ‘m” inzake criminaliteitpreventie en
aanhouding.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.10 uur.

Volgende vergadering is op woensdag 6 juni 2012 om 20.00 uur in ’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. 2-1209

Per
omgaande

Klankbordgroep
wijkplatform/OBA
Inz. A9

dhr. B. Schmitz

Wpf.20-110

z.s.m.

Informant WWZ-team

Mw. Zerbst/mw. Schenk
(meedenken)

Wpf. 20-110

z.s.m.

Denktank “Welzijn
nieuwe Stijl”

Dhr. Rasker

Wpf. 16-1111

Per
omgaande

Werven nieuwe
kerngroepleden

Dhr. Rasker

Wpf. 16-1111

Per
omgaande
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