Voorzitter:
Piet Scholte
Brantwijk 62
1181 MV Amstelveen
Tel: 020 – 6470712

Secretaris:
Nicolette de Pater
Selderust 25-27
1181 MJ Amstelveen
Tel: 020-6433609

Wijkwelzijnswerker:
Sanne Joosen
p/a Lindenlaan 75
1185 LC Amstelveen
tel: 06-51531920

Amstelveen, 23 mei 2012

Geachte Wijkbewoner,
Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Wijkplatformvergadering op
woensdag 6 juni 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. Elsrijk voor elkaar: hoe nu verder, wie en wat hebben we nodig
- MantelPlan
- Buurtkrachten
- Koffie met Ida
- Wijkcentrum ’t Open Hof
- Tienerproject
- Klankbordgroep
3. Verslag van de bijeenkomst op 18 april 2012 (bijgevoegd)
4. Politiezaken: nieuws van de buurtregisseur.
5. Nieuws en mededelingen
- 27 juni Informatiemarkt Samen leven in de wijk bij Nieuw Vredeveld
- Verslag OBA (Overleg Buurtbeheer Amstelveen)
6. Afscheid van Irma Vroegop
7.

Rondvraag en Sluiting

Vriendelijke groet,
Piet Scholte, voorzitter

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

Postlijst
IN
-

E- mail van mw. H Sluiter over MantelPlan, 7 april 2012.

-

E-mail van dhr. E. de Cock over parkeeroverlast op de Rembrandtweg. 20 april 2012.

-

Stukken voor de raadvergadering op 9 mei over het Beleid sociale samenhang (pijler 3 van de
Wmo nota): antwoord van wethouder Koops op vragen van commissieleden over de
conceptnotitie ‘Burgers aan zet”, het gewijzigd raadsvoorstel, vaststellen kaders en
uitgangspunten van de notitie en een persbericht over de uitbesteding van
welzijnsactiviteiten in 2013 aan Cardanus. De organisatie zal haar sociaal-culturele
activiteiten en het beheer van de wijkcentra tegen een bedrag van 2.75 miljoen euro
uitvoeren. Dit is 250.000 euro minder dan in 2012.
Volgens de plannen van de wethouder krijgen zogenaamde gebruikersraden een centrale rol
in de aansturing en programmering van de wijkcentra.

-

Verslag terugkoppeling presentatie MantelPlan Elsrijk aan dhr. Peter Boers van de gemeente
Amstelveen, 11 april 2012.
Conclusie na een korte ronde van presentaties aan bewoners: er bestaat draagvlak voor
Mantelplan, mits er een goed ondersteuningsprogramma komt voor de invoering van het
systeem in de wijk.

-

Conceptbrief aan wethouder Koops over de resultaten van het onderzoek naar MantelPlan
en advies voor vervolg. 8 mei 2012

-

Brief aan de directie van Cardanus over de toekomst van wijkcentrum ’t Open Hof. 21 mei
2012.

UIT

Vergaderrooster 2012

12 september
21 november

