Wijkplatformvergadering op woensdag 19 september 2012
Aanwezig:
Dhr. E. Snoeijs, mw. I. v. Oostveen, mw. N. de Pater, mw. E.M. Schiedon-de Vries, mw. T.
Nortier, dhr. J. Visch, mw. M. Visch, mw. M. Polij, mw. M. Broerse, dhr. E. Kooy, dhr. T.
Aslanjan (D66), dhr. G.J. Houweling, dhr. B. Schmitz, dhr. K. Muis (gem.), mw. M. Hoek
(gem.), dhr./mw. G. Box, dhr. de Lange (OCA), dhr. J.H.J. Schröder, dhr. P. Koopman
(Cardanus), dhr. F. Hartong, mw. M. Zamar, mw. L. Teerink (Cardanus), dhr. A. Kuiper, mw.
M. Kuiper-Zerbst (waarn.secr. t/m 31-12-12), dhr. P. Scholte (voorzitter), mw. B. de Groot
(not.)
Afwezig: met bericht
dhr. N. Egbers, dhr. E. Vet (buurtregisseur), dhr. Pijnenborg, dhr. Prent (BBA), dhr.
Hendriksen (D66), dhr. Bresser, dhr. H. Beijer, Mevr. Sluiter, Ida van Schoonhoven (koffie bij
Ida)
1)

Opening / mededelingen:
De voorzitter opent de vergadering.
Afwezig: zie boven. Dhr. Hendriksen wordt vervangen door dhr. Tawros Aslanjan.
Omdat er een aantal nieuwkomers zijn, geeft de voorzitter uitleg over het functioneren
van het wijkplatform. Hij benadrukt dat het wijkplatform géén actiegroep is. Wel
kunnen (groepjes) bewoners ten aanzien van een belangrijk project een
klankbordgroep/participatieraad vormen. Voor de gemeente is het wijkplatform een
belangrijk orgaan om te weten wat er leeft in de wijken, het wijkplatform geeft
signalen door aan de gemeente. Indien een wijkplatform zich opstelt als actiegroep,
zou het wijkplatform uiteen kunnen vallen, en is de gemeente haar kanaal naar de
burger kwijt. Burgemeester van Zanen, die participatie in portefeuille heeft, zet zwaar
in op een goede communicatie tussen participatieraden en gemeente.
Verder kunnen kleine klachten over de wijk kunnen worden doorgegeven via de
servicelijn.( tel. 020-5404911)
De agenda:
Punt 6 (de bomenrenovatie) en punt 8 (afscheid van secretaris / gevraagd secretaris
van wijkplatform Elsrijk), zullen direct na de opening worden besproken.
Hiermee is de agenda vastgesteld.

8)

Afscheid van secretaris / gevraagd secretaris wijkplatform Elsrijk:
De vergadering neemt afscheid van Nicolette de Pater als secretaris van het
wijkplatform. De voorzitter bedankt Nicolette voor haar inzet en biedt haar een boeket
bloemen aan. Nicolette wenst het wijkplatform spoedig een nieuwe secretaris toe. De
functie van secretaris van het wijkplatform zal tot het einde van het jaar worden
waargenomen door mw. Moira Kuiper-Zerbst.

6)

Bomenrenovatie: toelichting Mevr. M. Hoek (gem.) en mevr. M. Kuiper-Zerbst
Er zijn in de gemeente Amstelveen 31000 bomen geschouwd. Er is geconstateerd dat
er 60 bomen op diverse locaties niet meer vitaal zijn, in Elsrijk betreft dit 45 bomen
langs de Beneluxbaan (Groen v.Prinsterenlaan/Zonnestein). Ze zijn een gevaar voor
het verkeer en de omgeving.
Het gaat m.n. om Wilgen, een aantal wilgen zal daarom worden vervangen door
duurzamere boomsoorten zoals eiken en essen. Volwassen bomen herplanten is te
duur, er zal gekozen worden voor jonge bomen. Mevrouw Hoek laat een tekening
rondgaan met de planning en uitvoering van de bomenrenovatie. Inzake de
communicatie naar de bewoners toe, meldt mw. Hoek dat er 4000 brieven zijn
verstuurd. Verder staat er informatie op het internet en kan dhr. Kees Muis vragen
beantwoorden.
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De planning is om medio oktober te gaan beginnen met kappen en vanaf november
tot en met februari niet al te jonge boompjes te gaan herplanten. Het streven is om
voor de kerst klaar te zijn met herplanten. In het geval van vorst kan het herplanten
uitgesteld worden tot medio maart.
Vragen uit de vergadering:
Dhr. Houweling vraagt of er rekening wordt gehouden met spechten in de bomen.
Mevr. Hoek stelt hem gerust dat de richtlijnen hieromtrent worden nageleefd.
Mevr. Kuiper-Zerbst vraagt naar een inspraakdag bij de gemeente inzake de
bomenrenovatie. Mevr. Hoek weet niets van een inspraak dag- of avond.
Mevr. van Oostveen vraagt of er geluidsoverlast zal ontstaan. Uit gedane navraag is
voortgekomen dat dit niet het geval zal zijn.
Er wordt gevraagd wat er met de populieren op de Van Heuven Goedhartlaan
gebeurd. Als ze geen gevaar voor de omgeving vormen, blijven ze staan.
Naar aanleiding van een opmerking van dhr. Snoeijs dat er na een storm veel takken
op de Rembrandtweg liggen, antwoordt dhr. Muis dat dit slechts klein hout betreft.
Bij de Kringloop/Groenelaan worden bomen onder handen genomen omdat deze niet
meer vitaal zijn, en op de Noorddammerweg gaan om en om bomen weg omdat deze
onvoldoende ruimte hebben.
Er wordt gevraagd of de bloemen in de bermen aan de Beneluxbaan ieder jaar
worden ingezaaid. Dit is niet het geval, ze worden afgemaaid en het zaad zaait zich
zelf weer in voor volgend jaar.
1)

Opening / mededelingen: (vervolg)
Stand van zaken Mantelplan:
Dit project zal als een pilot worden opgestart rond de Schouwenselaan
(Prinsessenflat). Het digitaal mantelplan is een digitaal netwerk, er zal echter worden
bekeken hoe mensen daarin kunnen deelnemen die geen computer hebben, b.v.
telefonisch. Het project zal worden begeleid door welzijnswerker Louise Teerink, die
zelf hierdoor (dhr. Koopman) zal worden ondersteund.
Zandbank Van Heuven Goedhartlaan 791:
Deze zandbak die aanvankelijk zou worden verwijderd, blijft dankzij een buurtactie
behouden. In de gemeente zijn (met succes) soortgelijke acties gehouden rond
zandbakken.
Tienerproject:
Het gaat om jeugd tussen de 10 en 15 jaar. In samenwerking met Randwijck is de
chillkamer opgezet. De ruimte in ’t Open Hof vond de jeugd geen leuke locatie.
Verder zijn er in samenwerking met Vital Skills tienerprojecten opgezet, b.v.
voetbalclinic, een zelfverdedigingsgroep, hetgeen de jeugd meer zelfvertrouwen
geeft. De gemeente wil jeugd meer aandacht geven. Bovenstaand tienerproject zal nu
geëvalueerd worden.

2)

Verslag van wijkplatformvergadering van 6 juni jl. :
Blz.3,punt 7 Rondvraag:
Mevr. N. de Pater leest namens dhr. Egbers een e-mail voor inzake de
parkeeroverlast op de Rembrandtweg. Afvalcontainers worden verzet, met als gevolg
dat deze niet geleegd worden, omdat ze op de verkeerde plek staan. Hij heeft toen
met succes een stukje geschreven in Dichtbij.nl. Het resultaat was dat de bakken
geleegd zijn. De wethouder zegt attent te zullen zijn.
Blz.4,punt 7 Rondvraag: mevr. de Vries vraagt waarom het wijkplatform niet is
geïnformeerd is over rioleringswerkzaamheden rond de Jan van Goyenlaan/Carel
Fabritiuslaan.
In het kader van het huidige participatiebeleid van de gemeente worden slechts
omwonenden geïnformeerd over te verrichten werkzaamheden. Aangaande grote
projecten wordt het wijkplatform nog wel geïnformeerd. Maar ee…n klein project
gecombineerd met een “hot item”, kan mogelijk als groot project naar de gemeente
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worden meegenomen. In dat geval zal het wijkplatform wel worden geïnformeerd. De
voorzitter haalt hierbij het voorbeeld aan van de rioleringswerkzaamheden
gecombineerd met het stoplicht bij Nieuw Vredeveld.
Verder zijn er geen opmerkingen en is het verslag hiermee vastgesteld.
3)

Kennismaking met de nieuwe welzijnswerker Louise Teerink:
Louise Teerink is vier jaar geleden bij de Cardanus komen werken als sociaal
cultureelwerker. Haar opdracht was activiteiten opzetten vanuit ontmoetingscentrum
De Meent en later stedelijk werken. Nu is Louise wijkwelzijnswerker. De opdracht is
nu een wijkanalyse maken; wat is de beleving in de wijk, wie zijn de bewoners, zijn er
kwetsbaren, e.d. Dhr. Koopman zal hierin de nodige ondersteuning bieden.

4)

Kruispunt Van Heuven Goedhartlaan / Onderuit: (mw. Kuiper-Zerbst)
Stand van zaken Chicane. Er is kritiek op het feit dat de ene richting de tegemoet
komende auto’s voorrang moet verlenen; men zou elkaar geen voorrang gunnen.
Ook is het oversteken gevaarlijk.
Medio augustus heeft de participatieraad een bijeenkomst gehad met de gemeente
(dhr. B. van Viegen). In het oorspronkelijke plan maken auto’s gebruik van de
fietspaden. In het nieuwe ontwerp krijgen auto’s en fietsen een eigen baan en is er
geen middenberm.
In het nieuwe ontwerp moet men vaart minderen.
E.e.a. wordt nog teruggekoppeld naar de vergadering. Dhr. Beijer was tevreden dat
er nu een voorkeur is. Hij waarschuwde echter dat het niet zeker dat de middenberm
eruit gaat. Er ontstaat discussie over de wijze van communiceren. Dhr. Schmitz vindt
het vreemd dat de gemeente zich over dit onderwerp nu wel uitspreekt tegen het
wijkplatform.Terwijl burgers die actie voeren tegen de gemeente geen antwoord
krijgen. De voorzitter zegt dat dit gebeurde naar aanleiding van zijn afmelding voor de
vergadering. Mw. Kuiper-Zerbst zegt dat het communiceren van gemeente met
participatieraden niet goed gaat. De gemeente moet wennen aan communiceren met
participatieraden. De voorzitter zegt dat de burgemeester achter de participatieraden
staat. Wordt vervolgd.

5)

Website wijkplatform: (Eric Snoeijs)
Er zijn plannen voor een eigen website van het wijkplatform Elsrijk. Er is een offerte
gemaakt en gehonoreerd. E.e.a. zit nu in de ontwikkelfase. Het is de bedoeling dat de
website rond de jaarwisseling on-line gaat. Dhr Schmitz vraagt of de nieuwe website
niet ten koste gaat van de oude website met vergaderstukken. Er zal een link komen
tussen de oude- en de nieuwe website. Opgemerkt wordt dat er meer wijkplatforms
zijn die naast de oorspronkelijke website nog een eigen website hebben. Eric Snoeijs
ziet geen beren op de weg.

6)

Bomenrenovatie: Mevr. Mario Hoek (gem.)
Is reeds behandeld, zie punt …

7)

Politiezaken: nieuws van de buurtregisseur: (dhr. E. Vet)
Dhr Vet is vanavond afwezig, maar heeft het wijkplatform gemaild dat het inzake
criminaliteit rustig is. Omdat de scholen zijn weer begonnen, zal hij bij scholen extra
controleren op parkeren. De buurtregisseur is te bereiken via nummer 0900-8844 en
of rechtstreeks mailen; eric.vet@amsterdam.politie.nl.

8)

Gevraagd: secretaris Wijkplatform Elsrijk:
zie boven.

9)

Agenda ’t Open Hof:
Koffie drinken met Ida is niet op 19 september, maar op 27 september a.s.

3

Voor de dag van de dialoog op 1 november a.s. worden gespreksleiders gevraagd.
Indien gewenst kan men hiervoor een training krijgen.
Verder zijn er geen bijzonderheden inzake agendapunt 9.
10)

Rondvraag en sluiting
Dhr. Kuiper:
Meldt dat het bezorgen van de wijkkrant niet goed gaat. Dhr. Koopman noteert de
adressen waar de wijkkrant niet is bezorgd.
Dhr. Visch:
klaagt dat er in de bocht bij Zonnestein hard wordt gereden. Mevr. de Pater zegt dat
genoemde locatie binnenkort een 30 km/u zone wordt. De Van Heuven Goedhartlaan
kan geen 30 km/u zone worden, omdat deze weg een toegangsweg is naar de
Beneluxbaan.
Mw. Kuiper-Zerbst:
Meldt dat er naar aanleiding van actie (participatiecommissie, buurtregisseur, e.d.) er
nu misschien geen stoplichten komen bij Nieuw Vredeveld.
Dhr. Hartong:
Vraagt wat welzijn inhoudt. Mw. Teerink legt uit dat welzijn deel uitmaakt van het
WWZ-team (wonen-welzijn-zorg). Hierin zitten organisaties als Vita en Cardanus. Vita
draagt bij aan zorg -en ondersteuning voor ouderen, indien nodig ook individuele
zorg. Cardanus is er voor alle leeftijden. Het antwoord is voor dhr. Hartog echter niet
bevredigend. Maar het is mw. Teerink niet duidelijk wat zijn vraag nu wel is.
Dhr. Aslanjan (D66):
Komt terug op de onrust die is ontstaan rond het betaald parkeren in het stadshart.
Het betaald parkeren breidt zich uit van het stadshart naar delen van de wijk Elsrijk.
De bewoners zijn ontevreden en het beleid is onduidelijk. Volgens dhr. Aslanjan had
de participatie inzake het parkeerbeleid beter moeten verlopen, dan was er ook
minder onrust geweest. Maar het probleem is nu juist dat de burger geen
participatiegenoot is, en het wijkplatform geen actiegroep. Volgens de voorzitter staat
de gemeente niet open voor adviezen om het betaald parkeren kostendekkend te
maken. In het stadshart is sprake van drie soorten (betaald) parkeren: vergunningen,
betaald parkeren, fiscaal parkeren. Als de gemeente het handhaven uitbesteedt
scheelt dit 20% aan kosten.
Voorgesteld wordt de winkeliers erbij te betrekken. De gemeente heeft geen invloed
op de winkeliers in de winkelcentra, deze winkelcentra zijn eigendom van Rodamco.
Mw. Zerbst zit in de werkgroep betaald parkeren en houdt het WPF op de hoogte.
Mw. De Pater:
Meldt dat De Heidemaatschappij subsidies vertrekt voor projecten die de leefbaarheid
in de wijk verbeteren. Het gaat hierbij om financiële tegemoetkomingen van €1000,--,
€ 2000,-- en € 3000,--. Folders zijn beschikbaar.
Mw. Kuiper-Zerbst:
Gaat samen met een buurtgenoot op de Van Heuven Goedhartlaan een spreekuur
opzetten voor medisch- en sociale vragen. Het is een pilot. In oktober a.s. wordt
gestart.
Voorzitter:
Op 26 september a.s. behandelt de gemeente het parkeerbeleid bij de Meander. De
voorzitter en Mw. Zerbst zullen dit namens Elsrijk volgen.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.50 uur.

Volgende vergadering is op woensdag 21 november 2012 om 20.00
uur in wijkcentrum ’t Open Hof.
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A C T I E L I J S T 1 9 S E P T E M B E R 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. Rasker

wpf. 16-11-11

Per omgaande
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