Wijkplatformvergadering op woensdag 5 juni 2013
Aanwezig:
mw. I. v. Oostveen, dhr. A. Boomgaars (GL), mw. L. Schenk, mw. M. Hart, mw. J. Tielrooy,
dhr. G. Groters, mw. M. Polij, mw. A. Fontijn, dhr. B. Schmitz, dhr. Prent (BBA), mw. I. v.d.
Elst, dhr. C. Staphorst, dhr. J. Fockema, mw. T.Nortier, dhr. J. de Lange (OCA), dhr./mw. E.
Kooy, dhr./mw. Broerse, dhr. H. Nobel, dhr. dhr. P. Scholte (voorzitter), Dhr. E. Snoeijs
(kerngr.alg./IT/ waarn.secr.), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
dhr. H. Steenvoorden, dhr.N. van Kooten, mw. B. Schiedon, dhr. L. Hendriksen (D’66), dhr.
H. Pijnenborg, mw. M. Zerbst, dhr. F. Kuiper, dhr. G. Box, dhr. E.Vet (buurtregisseur) mw.
I.M.R. van Ootmarsum.
1)

Opening / mededelingen / verslag vergadering 10 april jl:
De voorzitter opent de vergadering en geeft 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).
Mededelingen:
Afwezig: zie boven. Mw. De Vries heeft aangegeven met het bezoeken van het
wijkplatform te stoppen.
Een aantal aanwezigen zullen de vergadering voortijdig verlaten.
De agenda:
Er worden geen agendapunten toegevoegd, hiermee is de agenda vastgesteld.
Ingekomen post:
een uitnodiging voor een bijeenkomst over zelfredzaamheid. Datum:
woensdag 19 juni a.s. in P60. Inloop van 17.00 – 17.30. De bijeenkomst wordt
geleid door dhr. Joop Siemers. Het thema is: zijn de vrijwilligers en de
vrijwilligerscentrale klaar voor de toekomst? Om 19.00 is er een buffet.
Aanmelden voor de bijeenkomst en apart voor het buffet via de
vrijwilligerscentrale.
hoe zorg zelf regelen. Wijken in Amsterdam met 50.000 inwoners krijgen een
budget en kunnen daar zelf zorg van regelen. Professionals en bewoners
brainstormen over hoe dit te realiseren. Mw. V.d. Elst vraagt hoe ze informatie
over dit Amsterdams project op de website kan vinden. De voorzitter die in de
zorg werkzaam is, zal bovenstaande aankaarten op het werk en er op de
volgende vergadering op terugkomen.
Verslag vergadering 10 april jl.:
Blz. 2 pnt.2: opmerkingen uit de vergadering:
Dhr. Weekemborg, dhr. Steenvoorden en mw. Fontein hebben in Elsrijk het volgende
project opgezet; middels dialoogtafels met behulp van een gespreksleider, komt men
tot een constructief gesprek met een conclusie. Het gaat om het leggen van
verbindingen, het delen van animo en gemeenschappelijke hobby’s, niet om
zorgbehoeften.
Volgende bijeenkomst is op 12 juni a.s. in ’t Open Hof. Dhr. Weekemborg is tot
september a.s. aangesteld als aanjager in de wijken.
Blz. 4 actielijst: ondersteuning v.u. WWZ-teams t.b.v. mw. V.d. Elst: Mw. V.d. Elst
vraagt wat hiermee wordt bedoeld. De voorzitter zegt dat het WWZ-team aan
verandering onderhevig en zoekende is. De voorzitter zal bovengenoemde vraag
voorleggen aan Louise Teerink.
Verder zijn er geen vragen en opmerkingen en is het verslag hiermee vastgesteld.
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OBA: (P. Scholte)
Naar aanleiding van de vraag “ wat is de zin van het wijkplatform?’ gesteld door mw.
Tielrooy, gaat de voorzitter over op het volgende agendapunt, nl. OBA
(Overlegorgaan Buurtbeheer Amstelveen) en de participatie.
Dhr. Groters (kerngroep SP) die bezig is geweest participatie richting gemeente te
onderzoeken, heeft geprobeerd aan te schuiven bij de OBA vergadering. Maar omdat
de OBA niet aan politiek wilde doen, werd dit aanvankelijk afgewezen. Uiteindelijk
heeft dhr. Groters de OBA vergadering van 11 april jl. toch kunnen bezoeken. Om de
vergadering niet politiek getint te laten zijn, heeft men ook vertegenwoordigers van
o.m. de VVD, het CDA en D66 uitgenodigd. Dhr. Groters is erg teleurgesteld over de
gang van zaken op de OBA vergadering. Hij mocht weliswaar een inleiding houden,
maar hem zou afgezien van deze inleiding het woord ontzegd zijn, hij zou zijn beurt
reeds hebben gehad. Dhr. Groters zegt dat hij aan de voorbereiding veel werk heeft
gehad, maar dat hij nu met lege handen staat.
Er wordt in de wijkplatformvergadering geklaagd dat de gemeente niet naar de burger
luistert en advies en suggesties van klankbordgroepen/participatieraden naast zich
neer legt. Als voorbeeld wordt de gang van zaken rond de Chicane aan de van
Heuven Goedhartlaan genoemd.
Dhr. Groters vraagt of de vergadering bekend is met de nieuwe koers inzake
participatie infrastructuur en stelt voor deze nieuwe koers op de website te zetten. De
nieuwe koers participatie infrastructuur houdt in dat slechts omwonenden over de
projecten worden geïnformeerd, en niet het wijkplatform zoals in het verleden
gebruikelijk was. Ambtenaren van de gemeente bezochten dan de
wijkplatformvergaderingen om uitleg te geven over de ophanden zijnde projecten.
De voorzitter zal het onderwerp participatie voor de volgende vergadering weer op de
agenda zetten.
Mw. Tielrooy komt terug op haar vraag over de zin van een wijkplatform.
Dhr. Nobel antwoordt dat in wijkoverschrijdende vraagstukken, zaken die aan de orde
zijn naar boven komen drijven. Zo krijg je kruisbestuivingen.
De voorzitter zal het onderwerp participatie voor de volgende vergadering weer op de
agenda zetten.
Mw. V.d. Elst vindt dat er met haar voorstellen die zij heeft gedaan in de vorige
vergadering van 10 april jl. weinig is gedaan.

3)

Stand van zaken rond klachten betr. de nieuwbouw van de school Het Palet:
Dhr. v.d. Wal heeft in de vergadering van 10 april jl. een uiteenzetting gegeven inzake
de buitenwerkzaamheden rondom Het Palet: het groen is weggehaald en de zandbak
is verwijderd. Een klein zandbakje is achter het hek van de school teruggeplaatst.
Dhr. Fockema zit in de ouderraad van de school en zegt dat de ouders ook niet
tevreden zijn met de huidige stand van zaken. De ouderraad vindt dat de zandbak na
schooltijd bereikbaar moet blijven voor moeders met kleine kinderen. Maar dhr.
Fockema meldt dat situatie rond de zand bak tijdelijk is, e.e.a. heeft te maken met
een nabij gelegen sloot, dat een risico vormt. Ook wethouder Levie heeft toegezegd
dat de situatie (inkleden van de buitenruimte) niet definitief is, er zijn aanpassingen
mogelijk.
Dhr. L. Hendriksen (D’66) heeft in een e-mail aan dhr. Snoeijs zijn hulp richting de
wethouder aangeboden. Verder schrijft hij dat bewoners altijd contact met hem
kunnen opnemen. De raadcommissie vergadering RWN is 18 juni a.s.
Wordt vervolgd.

4)

Stand van zaken rond de chicane Van Heuven Goedhartlaan / kruispunt
Rembrandtweg / Nieuw Vredeveld:
Chicane Van Heuven Goedhartlaan:
De weg wordt van 10 juni t/m 21 juni a.s. afgesloten voor verkeer in verband met de
herinrichting.
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Er komt een verhoogd kruizingsvlak met banden en een middenheuvel. Het voorstel
van de initiatiefgroep is afgewezen. Dhr. Schmitz zegt dat slechts adviezen van
overleg organen zoals OLGA VVN en brandweer worden gehoord, maar er wordt niet
geluisterd naar bewoners. Bovendien vindt dhr. Schmitz het project te duur.
Dhr. Prent wijst er echter op dat de gemeente wat de Groenelaan betreft wel heeft
geluisterd; de ribbels die geluidshinder veroorzaakten, zijn vervangen door druppels.
Kruising Rembrandtweg / Nieuw Vredeveld:
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
er snelheidsremmende drempels en worden de oversteekplaatsen verhoogd.
Zonnestein wordt géén 30 km/h per uur zone, maar er komt wel een zebra markering.
Moira Zerbst die zich namens een klankbordgroep met deze materie bezighoudt is
niet aanwezig. Er zijn dus verder geen bijzonderheden te melden.
5)

Rondvraag en sluiting
Is voorzitter van de VVE van zijn woningcomplex. Hij vraagt of het wijkplatform op de
hoogte is van de bevolkingssamenstelling van de wijk; oud of jong. Hij doelt hiermee
op de grote hoeveelheid kinderen dat ’s morgens met de auto naar school wordt
gebracht.
Dhr. Eric Snoeijs zegt dat het wijkplatform redelijk goed bekend is met de
bevolkingssamenstelling van de wijk. Informatie hierover is ook te verkrijgen via de
gemeente website.
Dhr. Schmitz:
Vraagt of er actieplannen gepland zijn en zo ja welke. Er zijn geen actieplannen
bekend.
Mw. Fontijn:
Op 12 juni a.s. vanaf 19.30 uur kan men meedenken over de wijk. De bijeenkomst
vindt plaats in ’t Open Hof.
Dhr. Snoeijs:
Brengt naar voren dat de eigenaar van het winkelcentrum Unibail-Rodamco plannen
heeft het Stadshart uit te breiden en dat er woningen moeten worden afgebroken om
voor deze uitbreiding plaats te maken. Het betreft de locatie rondom het politiebureau
dat ook wordt afgebroken (omgeving Gerard Doulaan achter C & A).
Een eventuele uitbreiding zou het ook consequenties kunnen hebben voor de wijk
Elsrijk, b.v. meer parkeer- en verkeersdruk.
In de vergadering discussieert men over bovengenoemde uitbreiding van het
winkelaanbod. Dhr. B. Schmitz stelt voor te stemmen. Alvorens men een standpunt
inneemt of een klankbordgroep/participatiegraad vormt, dient men eerst op de hoogte
te zijn van concrete plannen, en die zijn nog niet bekend.
De voorzitter zal een eventuele uitbreiding van het Stadshart op de agenda voor de
komende vergadering zetten.
Dhr. Axel Boomgaars (GL) zegt dat hij er in een vertrouwelijke vergadering een
maand geleden over is geïnformeerd. De gemeenteraad neemt op 3 juli a.s. een
besluit. Op 17 juni a.s. is er een informatie bijeenkomst in het Raadhuis inzake de
uitbreiding.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.20 uur.

Volgende vergadering is op woensdag 18 september 2013 om 20.00
uur in wijkcentrum ’t Open Hof.
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A C T I E L I J S T 5 J U N I 2 013
Onderwerp

Opvolging

Datum
afspraak

afgeh.d.d.

1

klankbordgroep
wijkplatform/OBA
Inz. A9

dhr. B.
Schmitz

wpf. 20-1-10

z.s.m.

2

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

Mw. L.
Teerink

wpf. 16-1111

Per omgaande

3

participatie
(onderzoek. Dhr.
Groters) naar gem.

Mw. M.
Zerbst

wpf. 10 – 4 –
13

Per omgaande

4

inwinnen informatie
inz. bijeenkomst
zelfredzaamheid
Amsterdam

Dhr. P.
Scholte

wpf. 5 –6 –13

Per omgaande

5

info.Louise Teerink
inz. WWZ-teams
m.b.t. mw. V.d. Elst

Dhr. P.
Scholte

wpf. 5 –6 –13

Per omgaande

6

participatie op
agenda
wpf.vergadering
18-9-13

Dhr. P.
Scholte

wpf. 5 –6 –13

Per omgaande

7

Event. uitbreiding
Stadshart op
agenda
wpf.vergadering
18-9-13

Dhr. P.
Scholte

wpf. 5 –6 –13

Per omgaande

4

