Wijkplatformvergadering op woensdag 6 juni 2012
Aanwezig:
Dhr. E. Snoeijs, mw. S. Joosen (Cardanus), mw. M. Polij, mw. E.M. Schiedon-de Vries, dhr.
N. Egbers, dhr. J.H.J. Schröder, mw. I. v.d. Elst, dhr. J. Prent (BBA), dhr. B.Schmitz, mw. M.
Labohm (Kruiskerk), mw. A. Fontijn, dhr. A. Nieuwstad, mw. L. Schenk, mw. J. Tielrooy, mw.
I.M.R. van Ootmarsum, mw. I. Vroegop, mw. M. Zerbst, , mw. H. Sluiter, dhr. A. Kuiper, mw.
P. van Nierop, dhr. H. Beijer (gem.), mw. I. v. Oostveen, mw. N. de Pater (secr.), dhr. P.
Scholte (voorzitter), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
dhr. E. Vet (buurtregisseur), dhr. de Lange (OCA), dhr. Pijnenborg, dhr. Hendriksen (D66),
mw. T.Nortier, mw. Bijlsma
1)

Opening:
De voorzitter opent de vergadering.
Hij benadrukt naar aanleiding van brieven/e-mails van bewoners aan het wijkplatform,
dat het wijkplatform geen actiegroep is. Kleine klachten over de wijk kunnen worden
doorgegeven aan de servicelijn.
Het wijkplatform heeft weer een penningmeester, ze komt later naar de vergadering.
De chicane aan de van Heuven Goedhartlaan en het agendapunt wvttk wordt aan de
agenda toegevoegd. Hiermee is de agenda vastgesteld.

2)

Elsrijk voor elkaar: hoe nu verder, wie en wat hebben we nodig?
Mantelplan:
Dit initiatief is naar voren gekomen op de bewonersavond van 7-3-12. Het mantelplan
is een digitaal middel om de hulpvraag- en aanbod bij elkaar te brengen. Tijdens de
informatiebijeenkomsten hebben voor- en tegenstanders hun mening uitgewisseld; de
voorstanders vinden het een goed plan, de tegenstanders vinden dat ook via eigen
netwerken hulp tot stand kan komen. De gemeente wil het mantelplan als pilotproject
in Elsrijk uitvoeren, alvorens het eventueel in heel Amstelveen in te voeren. Andere
wijkplatforms als Randwijck en Bovenkerk hebben belangstelling, maar de bewoners
moeten het willen en er aan meewerken.
Buurtkrachten: (Irma Vroegop)
Tijdens de vorige vergadering (18-4-12) hebben Buurtkrachten uit Amsterdam verteld
over hun training “In Kracht”, het durven aanspreken van mensen. Irma Vroegop en
mw. De Pater vonden het een goede presentatie. Maar er is vanuit de vergadering en
vanuit Elsrijk geen belangstelling om de training te volgen, een gemiste kans wellicht.
Besloten wordt dit onderwerp warm te houden voor een eventuele volgende
gelegenheid.
Buurtkaart:
Dit is eveneens naar voren gekomen op de bewonersavond van 7-3-12. Men gaat in
een klein aantal straten langs de deuren en brengt in kaart welke bewoners hulp
nodig hebben en wie hulp kan aanbieden, en wat hun talenten zijn. Het is een
kleinschalig project. Als het Mantelplan gerealiseerd wordt zullen de initiatiefnemers
van de buurtkaart daarop meeliften, zo niet dan zal het idee van de buurtkaart verder
worden ontwikkeld.
Koffiedrinken met Ida:
Ida is een bewoonster van Elsrijk die het initiatief heeft genomen koffieochtenden te
organiseren in de buurt. Sanne heeft dit vanuit Cardanus ondersteund.
Er zijn twee koffieochtenden geweest, een in het Poppentheater, waar niemand is
geweest, en een in ‘t Open Hof, die door één persoon is bezocht. Sanne heeft deze
enige bezoeker gevraagd of er sprake was van cohesie in de straat waar hij woont.
Hij vond de cohesie goed, maar er zijn geen barbecues en men spreekt elkaar niet
aan. Hij had een ander beeld van sociale samenhang.
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Er ontstaat discussie over de vraag of er behoefte is naar meer cohesie in de wijk.
Die behoefte is overigens op de laatste bewonersavond wel duidelijk naar voren
gekomen.
Wordt vervolgd.
wijkcentrum ’t Open Hof:
Het wijkplatform wil weten wat de toekomstplannen zijn met ’t Open Hof en heeft
hierover een brief geschreven aan Cardanus.
Tienerproject:
In samenwerking met Randwijck is de chillkamer opgezet in ’t Open Hof. De jeugd
vond dit geen leuke locatie en kan nu gebruik maken van de kamer in de voormalige
Michiel de Ruyterschool. In Elsrijk is ook een voetbalclinic georganiseerd en
zelfverdedigingsgroepen. Daarnaast heeft Cardanus ook diverse activiteiten, b.v.
schaatsen in de winter. Bovenstaande projecten moeten op elkaar aansluiten.
3)

Verslag van wijkplatformvergadering van 18 april jl. :
Blz.2,punt 3 parkeren bij ’t Open Hof: dhr. Prent komt terug op het parkeren van
voertuigen van invaliden: het terrein voor ’t Open Hof is particulier bezit, daar moeten
ook invaliden betalen. De invalidenparkeerkaarten (die in heel Europa geldig zijn)
gelden alleen voor openbaar terrein.
Blz.2,punt 5 chicane in de Van Heuven Goedhartlaan: dhr. Nieuwstad vraagt hoe de
chicane door automobilisten wordt ontweken. Automobilisten gaan via het fietspad en
stoepranden worden kapot gereden. De chicane komt op de agenda en op verzoek
van mw. De Vries ook de stoplichten bij Nieuw Vredeveld.
Blz.4,punt 9 rondvraag: Bevelandselaan moet zijn Biesbosch. Het paadje naar het
Broersepark moet zijn Beneluxbaan.
Verder zijn er geen opmerkingen en is het verslag hiermee vastgesteld.

4)

Politiezaken: nieuws van de buurtregisseur: (dhr. E. Vet)
Dhr Vet is vanavond afwezig, maar heeft het wijkplatform informatie per e-mail
toegezonden.
De bijeenkomst op 23 april jl. in Nieuw Vredeveld was een succes. Er waren
75 tot 80 personen aanwezig. Ouderen zijn gewezen op de volgende zaken:
open nooit deuren, als men niemand verwacht, kijk eerst door raam of
deurspion en maak gebruik van een kierstandhouder. Neem geen klusjes aan
van mensen aan de deur. Gebeurt dit toch, waarschuw dan de politie via
0900-8844. Let hierbij op signalement van daders, type voertuig, kenteken e.d.
Meld ook verdachte situaties in uw omgeving.
Op 27 juni a.s. is er een themamarkt in Nieuw Vredeveld “Samen leven in de
wijk”. Naast thuiszorgorganisaties, belklus, e.d. zal ook de buurtregisseur
aanwezig zijn met informatie over het voorkomen van woninginbraken en
oplichting.
Hoewel het aantal inbraken in de wijk licht is gestegen, gaat het goed in de
wijk. Inbrekers komen binnen via slecht beveiligde ramen en deuren. Goed
hang- en sluitwerk is daarom van belang. Bewoners met een achtertuin wordt
aangeraden een flitslamp met bewegingssensor aan te schaffen.
Het parkeren bij de basisscholen verloopt over het algemeen goed. Incidenteel
wordt er fout geparkeerd. De politie blijft hierop handhaven. Ook zal de politie
op snelheid blijven controleren op de Keizer Karelweg, Van Heuven
Goedhartlaan en Zonnestein.
Vragen en opmerkingen uit de vergadering:
Dhr Nieuwstad:komt terug op de stoplichten die na de schoolvakantie worden
verwijderd bij de Groen van Prinstererlaan/Aalberselaan. De kinderen moeten bij
bakkerij Koolhaas oversteken. Mw. De Pater zegt dat e.e.a. in overleg is gebeurd met
de directie van de school. (school is nu dicht, maar komt weer terug).
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mw. De Vries: meldt dat er bij zorginstellingen weinig toezicht is wie er binnenkomst.
Bezoekers hoeven zich niet te melden. En bewoners in zorginstellingen hebben vaak
geen deurspionnetje om te kijken wie er voor de deur staat. Zo hebben er diverse
inbraken en diefstallen plaatsgevonden. Naar aanleiding van een artikel in de
Amstelveense weekmedia vraagt zij of het politiebureau-noord wordt gesloten.
Mw. Van der Elst: meldt dat er vlot wordt gereageerd, wanneer men het nummer
0900-8844 belt. Zij geeft de politie een compliment.
De buurtregisseur is te bereiken via nummer 0900-8844 en rechtstreeks mailen:
eric.vet@amsterdam.politie.nl
5)

Nieuws en mededelingen:
Samen leven in de wijk”:
informatiemarkt Nieuw Vredeveld op 27 juni a.s.Zie agendapunt 4 politiezaken.
Chicane in de Van Heuven Goedhartlaan: (dhr. H. Beijer)
De chicane in de Van Heuven Goedhartlaan staat al lang op de agenda en heeft tot
een aantal bijna-ongelukken geleid. Wijzigingen moeten dit in de toekomst
voorkomen: de slinger in de chicane gaat eruit, er komt een verhoging, een
versmalling en een middengeleider. De fietspaden worden rood en er komt een
drempel. Een duidelijke witte markering van haaientanden geeft je voorrang moet
verlenen.
Dhr. Kuiper vindt de fietspaden nog niet veilig, hij zou liever gescheiden fietspaden
zien. De heer Schmitz vindt de chicane niet nodig. Als het ontwerp er ligt is de
subsidieaanvraag gedaan, aldus dhr. Schmitz. Volgens dhr. Beijer gaat het om een
voorlopig ontwerp. Achteraf zal een toetsing met argumentatie plaatsvinden.
Afgesproken wordt dat na de vergadering een aantal voor- en tegenstanders met dhr.
Beijer om de tafel gaan zitten. Wordt vervolgt.
Wat verder ter tafel komt:
Parkeren in Elsrijk:
Dhr Nieuwstad start een discussie over de houding van het wijkplatform inzake het
fiscaliseren van het parkeren in Amstelveen en de daaruit voortvloeiende kosten voor
de bewoners. Hij vindt dat het wijkplatform Elsrijk zich achter het Stadshart had
moeten scharen.
De voorzitter van het wijkplatform benadrukt dat het wijkplatform geen actiegroep is.
Bewoners die het oneens zijn met de gang van zaken, kunnen naar het wijkplatform
komen en met eventuele medetegenstanders een klankbordgroep opzetten. De
voorzitter herkent zich ook niet in de kritiek dat het wijkplatform niets zou hebben
gedaan heeft inzake het fiscaliseren van het betaald parkeren, het heeft wel degelijk
kanttekeningen geplaatst.

6)

Afscheid van Irma Vroegop:
De voorzitter bedankt Irma voor haar inzet voor het wijkplatform en overhandigt haar
een presentje. Irma kan het werk voor de wijk maar moeilijk loslaten en zegt dat ze
nog maar net is begonnen. Ze bedankt het wijkplatform voor de goede
samenwerking.

7)

Rondvraag en sluiting
Voorzitter:
Er is een aanvraag ontvangen van de flat “Morgendauw” voor een barbecue op 1
september a.s. Het gaat om een bedrag van € 500,-- (werkelijke kosten zijn € 1000).
Het bestuur (kerngroep) gaat hierover een besluit nemen.
De kerngroep) heeft een nieuwe penningmeester: Muhkta. Ze volgt momenteel de
masteropleiding voor accountant.
Dhr. Nieuwstad:
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Komt terug op de e-mail van dhr. E. de Cock inzake de parkeeroverlast op de
Rembrandtweg. Dhr. Nieuwstad wil weten waar op de Rembrandtweg. Het gaat om
de locatie bij het Stadshart.
Mw. Van der Elst:
Vraagt waar zij informatie kan vinden over de WWZ-teams. Dit kan zij op internet
vinden. Notulen van voorgaande vergaderingen betreffende WWZ-teams zullen door
mw. De Pater aan mw. Van der Elst worden toegezonden (zie ook actielijst).
Dhr. Snoeijs:
Vraagt waarom het wijkplatform niet geïnformeerd is over rioleringswerkzaamheden
in zijn straat. In het kader van het huidige participatiebeleid van de gemeente worden
alleen omwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden. Alleen over grote
projecten wordt het wijkplatform nog geïnformeerd.
Dhr. Snoeijs zal e.e.a. op papier te zetten in een brief aan de gemeente. Relevant is
dat het stoplicht bij Nieuw Vredeveld deel uitmaakt van de buurt waar de
rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd.(zie ook actielijst).
Dhr. Snoeijs is de webmaster van het wijkplatform, onder zijn leiding zal het
wijkplatform een nieuwe digitale fase ingaan.
Mw. Van Oostveen:
Vraagt naar de stand van zaken rondom de bouw van flats en kinderdagverblijf bij
Zonnestein. De voorzitter zegt het kinderdagverblijf (voorlopig) van de baan is.
Mw. Van Nierop:
Begin juli a.s. is er bij de Kruiskerk een buurtbarbecue. Datum is haar niet bekend.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.20 uur.

Volgende vergadering is gepland op woensdag 12 september a.s., maar zal in
verband met de Tweede Kamer verkiezingen naar 19 september worden
verschoven.
A C T I E L I J S T 6 J U N I 2 012
Onderwerp

Opvolging

Datum afspraak

afgeh.d.d.

Denktank participatie

mevr. L. Schenk, mevr.
Zerbst, dhr. Schmitz en
kerngroep.

Wijkplatform
2-12-09

Per omgaande

Klankbordgroep
wijkplatform/OBA
Inz. A9
Informant WWZ-team

dhr. B. Schmitz

Wijkplatform
20-1-10

z.s.m.

Mw. Zerbst/mw. Schenk
(meedenken)

Wijkplatform
20-1-10

z.s.m.

Denktank “Welzijn
nieuwe Stijl”

Dhr. Rasker

Wijkplatform
16-11-11

Per omgaande

Toezenden notulen inz.
WWZ-teams

Mw. De Pater

Wijkplatform
6-6-12

Per omgaande

Brief rioleringswerkzaamheden

Dhr. Snoeijs

Wijkplatform
6-6-12

Per omgaande
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