Wijkplatformvergadering op woensdag 21 november 2012
Aanwezig:
mw. M. Polij, mw. D. v.d. Elst, dhr. Prent (BBA), dhr. H. Beijer (gem.), dhr. J. de Lange
(OCA), dhr. J.H.J. Schröder, mw. E.M. Schiedon-de Vries, dhr. J.C. Hazebroek, dhr. J. Visch,
dhr. E. Vet (buurtregisseur), dhr. A. Kuiper, mw. I. v. Oostveen, dhr. B. Schmitz, mw. T.
Nortier, mw. I.M.R. van Ootmarsum, mw. P. van Nierop, mw. L. Teerink (Cardanus), dhr.
J.G. Koopman, mw. M. Kuiper-Zerbst (waarn.secr. t/m 31-12-12), dhr. P. Scholte (voorzitter),
mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
mw. L. Schenk, mw. Tielrooy, Mevr. Sluiter, dhr. G. Box, E. Snoeijs
dhr. Pijnenborg komt later.
1)

Opening / mededelingen:
De voorzitter opent de vergadering. 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
wijk(en).
Afwezig: zie boven.
De agenda:
Er worden geen agendapunten toegevoegd, hiermee is de agenda vastgesteld.

2)

Chicane Van Heuven Goedhartlaan: (toelichting door dhr. D. Kruyt)
Dhr. Kruyt is van de gemeente en doet o.m. verkeerszaken.
Hij komt in de plaats van dhr. B. van Vliegen. Dhr. Kruyt heeft inzake de chicane (bij
de Van Heuven Goedhartlaan) diverse tekeningen meegenomen die de vergadering
kan bekijken.
Het gaat om drie varianten, te weten:
1. een plateau met middeneiland,
2. een plateau met middeneiland met aan een kant een breder fietspad,
3. plateau zonder middeneiland.
Bovenstaande varianten zijn voorgelegd aan de belanghebbenden: Veilig Verkeer,
Nederland, OLGA (Overleg Lichamelijk gehandicapten Amstelveen),
hulpdiensten/politie, fietsersbond en de stadsregio.
De algemene voorkeur gaat uit naar variant 2; men heeft meer ruimte om te kijken.
Er is in het ontwerp rekening gehouden met vrachtverkeer.
Het ontwerp van de werkgroep van het wijkplatform is echter niet meegenomen naar
de tekentafel. Het plan is dhr. Kruyt ook niet bekend. De essentie van het plan van
het wijkplatform. was, dat de vluchtheuvel eruit zou gaan. De heer Schmitz heeft geen
goed gevoel over het feit dat het plan van het wijkplatform niet is meegenomen naar
de tekentafel. Het voorstel wordt mee teruggenomen naar de gemeente, en er zal
nogmaals over het plan van het wijkplatform met dhr. Vliegen worden overlegd. Dhr.
Kruyt wordt gevraagd of hij bij de volgende wijkplatformvergadering weer aanwezig is.
Dhr. Vet (buurtregisseur) zegt dat de verkeerscommissie een mening heeft, die hij
niet deelt. Volgens de buurtregisseur moet door middel van snelheidsbeperkende
maatregelen de snelheid eruit worden gehaald. Wordt vervolgd.

3)

Kruispunt Rembrandtweg / Nieuw Vredeveld: (toelichting door dhr. D. Kruyt)
De verkeerslichten op deze locatie, die aan vervanging toe zijn, worden verwijderd.
15 Meter verderop bij de bushalte komen verkeerslichten, aan de noordkant van de
kruising, aan de zuidkant komt dan een ongeregelde oversteekplaats. Verder komen
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er snelheidsremmende drempels, worden de oversteekplaatsen verhoogd en wordt
het gebied een 30 km/h zone.
Ook aangaande dit project zijn de plannen voorgelegd aan reeds bovengenoemde
belanghebbenden; men geeft (over het algemeen) de voorkeur aan zo min mogelijk
verkeerslichten, deze moeten vooral functioneel zijn. Mogelijke alternatieven zijn b.v.
lichten die automatisch gaan knipperen, zodra iemand over wil steken. Maar deze
kunnen de automobilist afleiden van de verkeerslichten verderop.
Dhr. Schmitz en dhr. Kruyt discussiëren of de verkeerslichten daadwerkelijk aan
vervanging toe zijn.
Dhr. Hendriksen (D66) vindt dat de discussie niet moet gaan over de staat van de
verkeerslichten, maar over de tekeningen, zoals dhr Kruyt deze aan de vergadering
presenteert. Er dient door de vergadering een besluit te worden genomen.
Maar ook voor wat betreft de verkeerslichten (Rembrandtweg/ Nieuw Vredeveld) is er
volgens de vergadering slecht gecommuniceerd is met het wijkplatform Elsrijk.
De werkgroep binnen het wijkplatform heeft plan 4 tot stand gebracht, dat betekent
terug naar de verkeerslichten. Plan 5 is tot stand gekomen door een deel van de
werkgroep, maar ingediend namens de gehele werkgroep. Maar terug naar de
verkeerslichten is volgens de tekeningen niet aan de orde.
Dhr. Beijer vindt dat er wel degelijk goed gecommuniceerd is met betrokkenen.
De definitieve beslissing zal door het college van B & W worden genomen.
Conclusie: stoplichten noordkant van kruising. Communicatie is niet goed verlopen.
Mw. V.d. Elst stelt een burgerinitiatief voor, eventueel met ondersteuning van de
gemeente, om ouderen te helpen met oversteken op de Rembrandtweg/Nieuw
Vredeveld.
4)

Verslag van wijkplatformvergadering van 19 september jl. :
Blz.2,punt 1 stand van zaken mantelplan:
Het mantelplan is mede door ziekte en de problematiek bij Cardanus gestagneerd. De
gemeente heeft Elsrijk (Princesseflat) gekozen als pilotproject. Vóór 15 december a.s.
moet er duidelijkheid zijn. Er is tijdens bewonersavonden naar voren gekomen dat er
behoefte en draagvlak is voor het digitaal mantelplan. De voorzitter raadt Louise aan
contact op te nemen met Irma Vroegop.
Blz.4,punt 10 rondvraag: het sociaal/medisch spreekuur is nog niet gestart. Het
spreekuur wordt mogelijk gecombineerd met koffiedrinken met Ida.
Blz.5,actielijst WWZ-teams:
Mw. Van der Elst heeft in de vergadering van 6 juni jl. geïnformeerd naar de WWZteam, maar heeft tot op heden geen reactie ontvangen. Ze legt uit dat zij ook een
spreekuur heeft (voor specifieke gevallen) en ondersteuning van het WWZ-team goed
kan gebruiken. De voorzitter gaat hier actie op ondernemen. (zie ook actielijst).
Verder zijn er geen opmerkingen en is het verslag hiermee vastgesteld.

5)

Politiezaken: nieuws van de buurtregisseur: (dhr. E. Vet)
Het aantal woninginbraken daalt. Er is dan ook zwaar op ingezet.
Daarentegen is het aantal inbraken in auto’s gestegen. Dhr Vet zegt dat er nog altijd
veel waardevolle spullen in auto’s worden achtergelaten, b.v. laptops. Daarnaast zijn
dieven op zoek naar navigatieapparatuur.
De politie raadt bewoners aan woningen goed te beveiligen met gecertificeerde
sloten en verlichting aan te brengen (ook op achterpaden). Bewoners dienen alert te
zijn op personen die zich verdacht gedragen.
De kruising Keizer Karelweg/Graaf Albrechtlaan zal te zijner tijd veiliger worden
gemaakt.
De Van Heuven Goedhartlaan is zojuist besproken. De politie zal in de spits
snelheidscontroles houden.
Tot zover de rapportage van de buurtregisseur. De buurtregisseur is te bereiken via
nummer 0900-8844 en of rechtstreeks mailen; eric.vet@amsterdam.politie.nl.
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6)

Groen: (toelichting door dhr. K. Muis)
In verband met de afwezigheid van dhr. Muis, komt dit agendapunt te vervallen.

7)

OBA: (voorzitter P. Scholte)
In de OBA vergadering was een heftige discussie over de verdeling van het geld. Alle
wijkplatforms krijgen hetzelfde bedrag, ook de wijkplatforms met minder inwoners.
Men vroeg zich af of dit redelijk was. Wijkplatforms van kleine wijken kunnen
daarentegen wel meer activiteiten hebben. Wat dat betreft is het in Elsrijk rustig.
Daarnaast ging het over de sociale samenhang. Wethouder J. Koops heeft een
persbericht uit laten gaan, dat dit onderwerp op 12 december a.s. in de
gemeenteraad wordt behandeld. Op 29 november a.s. is er een OBA-overleg met als
thema sociale samenhang. Dhr.B. Schmitz, mw. M. Zerbst en de voorzitter zullen
deze vergadering bijwonen. Een voorbeeld van de sociale samenhang is het
jeugdbeleid dat Elsrijk met Randwijck heeft opgezet, met het Cruyf-court en de
activiteiten in samenwerking met Vital Skills. In de volgende wijkplatformvergadering
zal worden teruggekomen op het onderwerp sociale samenhang.

8)

Website wijkplatform:
Eric Snoeijs is bezig met het opzetten van de website. Hij heeft twee versies
gemaakt. Er is nog niet besloten welke van de twee de definitieve versie wordt.
Wethouder Koops is geen voorstander van een eigen website voor de wijkplatforms,
omdat de gemeente hierin zou voorzien. Er komt een link met de website van de
gemeente

9)

Agenda ’t Open Hof:
Koffie drinken met Ida is op 22 november a.s.
18 december a.s. is het vrouwenspreekuur.
De gehele maand november is een inzamelingsactie kerstmateriaal voor de
voedselbank.
De voorzitter verzoekt de vergadering de vergaderdata over te nemen.

10)

Rondvraag en sluiting
Dhr. Kuiper:
Maakt zich zorgen over het voortbestaan van het wijkplatform. Het vele werk moet
gedaan worden door te weinig mensen. Het vinden van bestuursleden verloopt uiterst
moeizaam. Wegens drukte op het werk, zoekt voorzitter vervanging voor zijn
wijkplatform taken. Het is onzeker of dit gaat lukken.
Mocht het wijkplatform onverhoopt uiteenvallen, dan is er geen contact met de
gemeente meer. Mw. V.d. Elst stelt voor taken af te kaderen en jonge getalenteerde
krachten te werven (desnoods tegen een vergoeding). Ook wordt voorgesteld een
denktank op te zetten en de wijk in te gaan.
Mw. V.d. Elst:
Is sociaal pedagogisch hulpverlener. Op haar spreekuur komen mensen die behoefte
aan specifieke hulpverlening, b.v. verslavingszorg. Zij zegt zich hierin te
onderscheiden van het sociaal medisch spreekuur dat binnenkort in Elsrijk wordt
opgestart.
Dhr. Prent (BBA):
Meldt dat men met kapotte huishoudelijke apparaten terecht kan in het repaircafé in
De Meent. Om de maand is er het café Chantant.
Na vertrek van de gemeentelijke bibliotheek aan de Orion, is er in De Meent een
bibliotheekhoek ingericht. Het gebruik is gratis.
Dhr. L. Hendriksen (D66):
In de raadscommissie van ruimte, wonen,natuur wordt binnenkort de Van Heuven
Goedhartlaan besproken.Verder kunnen er vragen zijn over sociale samenhang,
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Amstelveenlijn, parkeerbeleid. Dhr. Prent meldt dat men in de raadscommissies
spreektijd kan aanvragen. Opgemerkt wordt dat sociale samenhang haaks staat op
de onduidelijke informatie naar de burger inzake parkeerbeleid.
Mw. De Vries:
Zegt dat in de weekmedia geen uitleg wordt gegeven bij afkortingen. Het gaat hier om
afkortingen van organisaties en overlegorganen die op bepaalde data in vergadering
gaan. B.v. ZGH
Mw. Teerink:
Meldt dat wijkcentrum ’t Open Hof een opknapbeurt krijgt, zo worden de muren
geschilderd en krijgt het centrum een ander aanzien.
Voorzitter:
Zoekt ruimte voor zijn Amtelring team (bestaande uit ca. 12 mensen) om te
vergaderen en te werken.
De voorzitter zegt het leuk te vinden om wijkplatformwerk te blijven doen en zich
samen met bewoners in te zetten voor de wijk.

De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.10 uur.

Volgende vergadering is op woensdag 30 januari 2013 om 20.00 uur
in wijkcentrum ’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. 2-12-09

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

Ondersteuning v.u.
WWZ-team t.b.v. mw.
V.d. Elst

Dhr. P. Scholte

wpf. 16-11-11

Per omgaande
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