Wijkplatformvergadering op woensdag 18 september 2013
Aanwezig:
Dhr. P. Scheeper (Apost.Gem.), dhr. J. Voetman (Apost.Gem.) , mw. L. Schenk, dhr./mw.
V.J.M. Damen, dhr. G. Groters, dhr. H. Pijnenborg, Mw. H. Janssens (jongerenwerk gem.),
dhr. B. Schmitz, dhr. Prent (BBA), dhr. L. Hendriksen (D’66), dhr. G. Box, dhr. B. Jonker, dhr.
J. de Lange (OCA), dhr. J.H.J. Schröder, mw. M. Polij, dhr. G. Biesot (Cardanus), mw. A.
Fontijn, dhr. H. Steenvoorden, dhr. F. Kuiper, dhr. E.Vet (buurtregisseur), dhr. J. v. Gelderen,
mw. M. Zerbst (kerngroeplid), dhr. P. Scholte (voorzitter), Dhr. E. Snoeijs (kerngr.alg./IT/
waarn.secr.), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
M. Labohm, mw. Trudi(s) Schoijen, dhr. H. Hazebroek, dhr. P. Brink, mw. E. Letschert-Boer,
mw. I. v.d. Elst, dhr. H. Beijer (gem.) mw. Sluiter, mw. I. van Oostveen, mw. T.Nortier
1)

Opening / mededelingen / verslag vergadering 5 juni 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.
Een aantal aanwezigen zullen in de vergadering een presentatie geven (en de
vergadering dan voortijdig verlaten). De voorzitter wil hen eerst het woord geven en
vervolgens overgaan tot de agenda..
De agenda:
Een aantal agendapunten komen te vervallen: participatie door bewoners (uit actielijst
wijkvergadering 5 juni jl), vaststellen vergaderschema 2014 en Vita en Cardanus
samen de wijk in. Hiermee is de agenda vastgesteld.
Mw. Hermine Janssens:
Mw. Janssens is ambulant jongerenwerkster van de gemeente in Amstelveen. Ze kijkt
of jongeren overlast veroorzaken en werkt samen met politie en handhavers . De
buurtregisseur zegt dat het momenteel rustig is rond de jongeren. Anderzijds als
jongeren hulp nodig hebben, zal mw. Janssens hierop aanhaken. Zij gaat de wpf’s
langs en informeert naar specifieke problemen rond jongeren en naar ideeën en
activiteiten voor jongeren.
Op zaterdag 19 oktober a.s. is er het evenement “Neverland”. Het is een evenement
voor jong en oud. Tijd van 11.00 – 18.00 uur. Het evenement is ieder jaar op een
andere locatie en in een andere vorm.. Dit jaar is tussen de Amsterdamseweg en
park de Braak een jeugddorp. De activiteiten zijn onderverdeeld in diverse domeinen:
sport en spel, podium, reddingsdienst, natuur en milieu en creatief. De activiteiten
zijn: fikkie stoken, kennis maken met de brandweer, het volgen van een sportieve
cursus en je talenten laten zien op een podium. Informatie over het evenement is te
vinden op facebook en vragen kunnen gesteld worden via e-mail:
neverland@amstelveen.nl
De vergadering wenst mw. Janssens succes met haar werk.
Apostolische Gemeente: (de heren P. Scheeper en J. Voetman)
Het gebouw van de Apostolische Gemeente staat op de Graaf Albrechtlaan in de wijk
Elsrijk. Dhr. Scheeper vraagt de vergadering wat de Apostolische Gemeente voor de
wijk Elsrijk kan betekenen.
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Mw. Zerbst vraagt of zij vergaderruimte beschikbaar hebben. Dhr. Scheeper
antwoordt dat het gebouw van de Apostolische Gemeente geen vergaderruimte heeft
voor zoveel mensen. Helaas. De voorzitter stelt voor “koffiedrinken met Ida” te
verplaatsen naar het gebouw van de Apostolische Gemeente. Het burger initiatief
Stadsdorp Elsrijk zou het gebouw kunnen gebruiken bij zijn bijeenkomsten. Er zal
worden bekeken of en hoe van het aanbod gebruik kan worden gemaakt.
De voorzitter bedankt de heren van de Apostolische Gemeente voor hun presentatie
en aanwezigheid.
Dhr. G. Biesot:
Dhr. Gerard Biesot van Cardanus is zakelijk leider van wijkcentrum ’t Open Hof en is
in bovenstaande hoedanigheid aanwezig op de vergadering. Zijn collega Mw. M.
Heijkoop gaat vanwege leeftijd en gezondheid in oktober met pension.
Voor wat betreft de toekomst van Cardanus zegt dhr. Biesot dat maandag (16
september jl.) de offertes naar de gemeente zijn verstuurd met daarin de aanbieding
het welzijnswerk en beheer van wijkcentra in Amstelveen in 2014 op zich te nemen.
Nu is het afwachten. Mocht de offerte van Cardanus gehonoreerd worden, dan zal
Cardanus in de toekomst verdergaan onder een andere naam, e.e.a. vanwege de
smetjes uit het verleden.
Dhr. Snoeijs informeert naar de stand van zaken rond het aantal locaties.
Er zijn acht locaties aanbesteed, waarvan vijf in eigendom zijn van de gemeente. De
toekomst van ’t Open Hof, dat eigendom is van de kerk, is momenteel onzeker.
Dhr. Biesot zegt dat de bewoners van Elsrijk welkom zijn in ’t Open Hof voor een
kopje koffie.
De voorzitter bedankt dhr. Biesot voor zijn aanwezigheid.
Verslag vergadering 5 juni jl.:
Blz. 1: mw. Zerbst geeft nog een aantal afmeldingen door.
Verder zijn er geen vragen en opmerkingen en is het verslag hiermee vastgesteld.
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OBA (Overlegorgaan Buurtbeheer Amstelveen): (P. Scholte)
Middels discussies is de rol van het wijkplatform duidelijk geworden: informatie
inwinnen en middels klankbordgroepen initiatieven tonen. Sommige initiatieven zijn
wijkoverstijgend, b.v..lijn 51.
De wijkkrant is gestopt. Alleen De Gondel Koerier, Westwijk Info en Bovenkerk Info
zijn nog over. Bewoners zijn vrij zelf wijkkranten op te zetten.
De barbecuegelden zullen zo veel mogelijk worden overgeheveld naar
burgerinitiatieven in de wijken. Bij gebrek hieraan, zal de gemeente deze gelden
blijven beheren. Het leefbaarheidbudget blijft doorgaan.
Het wijkplatform Elsrijk is op zoek naar nieuwe kerngroepleden. De voorzitter is
onlangs naar cursus geweest over hoe een wijkplatform deze nieuwe leden kan
werven, e.e.a. via goed gebouwde websites. De verschillen tussen wijkplatform zijn
groot, zo heeft Westwijk 12 bestuurs/kerngroepleden, Patrimonium slechts 1.
Tot zover bericht vanuit de OBA.
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Buurtregisseur: (dhr. E. Vet)
Dhr. Vet haakt op een burgerinitiatief van dhr. J. van Gelderen op het gebied van
veiligheid, e.e.a. in samenwerking met buurtregisseur en gemeente. Dhr. van
Gelderen heeft contact opgenomen met bewoners rond de Groen van Prinsterenlaan
(16 woningen) om de achterpaden af te sluiten en te beveiligen; d.w.z. afsluitbare
hekken, verlichting en camerabeveiliging. De gemeente subsidieert het project door
40% van de kosten te betalen, maar stelt als voorwaarde dat alle buren het eens zijn.
Dit is uiteindelijk gelukt, men wil immers niet de schuldige zijn als er iets mocht
gebeuren. Daarnaast zijn telefoonnummers en e-mailadressen uitgewisseld om de
sociale controle te vergroten.
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De uitvoerbaarheid is een aandachtspunt; er moeten goede afspraken worden
gemaakt en er moet op gelet worden dat het hek ’s avonds en ’s nachts op slot is.
Ook is nog niet zeker wie de stroom levert voor de verlichting van de achterpaden.
Het leefbaarheidbudget zou een mogelijkheid zijn.
Bewoners die in buurten binnen Elsrijk het initiatief willen oppakken, kunnen gebruik
maken van de brief van dhr. van Gelderen. Voorgesteld wordt deze op de website te
plaatsen.
Tot zover het burgerinitiatief veiligheid.
Andere punten inzake veiligheid:
Dhr. E. Vet zegt dat oudere mensen nog steeds middels babbeltrucs worden
opgelicht. De buurtregisseur benadrukt dat mensen de politie kunnen waarschuwen
als zij iets verdachts in de wijk signaleren. Alarmnummer 112. Poging en
voorbereiding tot inbraak is strafbaar. Dit biedt ruimte voor meldingen.
Nadat een aantal inbrekers onlangs is aangehouden, is het voor wat betreft inbraken
wat rustiger in de wijk.
Tot zover de politiezaken. De buurtregisseur is te bereiken via nummer 0900-8844 en
of rechtstreeks mailen; eric.vet@amsterdam.politie.nl
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Stadsdorp Elsrijk: (dhr. H. Steenvoorden & mw. A. Fontijn)
In de Participatie maatschappij zijn de bewoners aan zet.
Nadat dhr. Weekenborg de aftrap heeft gegeven, is het burger initiatief Stadsdorp
Elsrijk ontstaan. Het is gestart op de “dag van de dialoog” dat mw. Fontijn verzorgde
in de wijken. Zij is een van de vijf initiatiefnemers van het project. Naar aanleiding van
flyers, hebben vijf bewoners hun huiskamer ter beschikking gesteld en zijn er
huiskamer bijeenkomsten gehouden, waaruit weer diverse andere initiatieven tot
stand zijn gekomen: bridgeclub, computercursus, etc. De bijeenkomsten waren zeer
inspirerend. De bijeenkomst van 24 september a.s. van het burger initiatief Stadsdorp
Elsrijk is in het Poppentheater. Zij zijn ook sponsor van het initiatief. De koffie is
gratis, het drankje moet men zelf betalen. Iedere vier tot zes weken zal er op steeds
wisselende locaties een bijeenkomst worden gehouden; Poppentheater, Kruiskerk,
Nieuw Vredeveld etc. Het is dhr. Steenvoorden opgevallen dat veel bewoners de weg
naar diverse activiteiten en hulp voorzieningen niet weten, ondanks het feit dat ze
reeds jaren in de wijk wonen.
Het burger initiatief Stadsdorp Elsrijk is naar het voorbeeld van Stadsdorp Zuid en
Vondelpark in Amsterdam; de bewoners nemen zelf de regie, maar hebben
uitdrukkelijk géén adviserende rol.
Dhr. Steenvoorden zegt dat er een hechte samenwerking is met het wijkplatform
Elsrijk: het wijkplatform subsidieert het Stadsdorp Elsrijk. Het wijkplatform is de
hardware, de bewoners zijn de software
De voorzitter bedankt dhr. Steenvoorden voor zijn uitleg.
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Discussie/stand van zaken rond de door de gemeente aangekondigde
werkzaamheden aan 5 rotondes, waarvan 2 in Elsrijk: (mw. M. Zerbst)
Het betreft hier de rotonde bij Zonnestein en de rotonde op de Van Heuven
Goedhartlaan, nabij Rozenburg. Hierover zou vanuit de gemeente overleg zijn
geweest met het wijkplatform. Het wijkplatform weet echter nergens van.
Wel is bij de gemeente geklaagd over de veel te hoge drempels in woonwijken, waar
auto’s zich op stuk rijden.
Verder zijn op de Keizer Karelweg werkzaamheden aan twee rotondes, nl.; op de
kruising met de Graaf Albrechtlaan wordt een rotonde gemaakt, op de kruising met de
Heemraadschapslaan wordt een bestaande rotonde aangepast. Beide rotondes zijn
bijna klaar. Dhr. de Lange meldt dat de bovenstaande rotondes op de Keizer
Karelweg binnenkort feestelijk worden geopend.
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Werkgroep A9: (de heren Snelders en Molleman)
Inleiding:
Dhr. Molleman is voorzitter van het wijkplatform Stadshart en dhr. Dhr. Snelders zit in
de bewonerscommissie van de Meander. Een derde lid is om gezondheidsredenen
uitgestapt.
De verbreding van de A9 heeft niets te maken met de uitbreiding van het
winkelcentrum Stadshart, maar beide projecten hebben een grote impact hebben op
de leefbaarheid in de wijken. Het gaat om een bredere visie ten aanzien van de A9 en
het Stadshart.
A9:
Omdat de gemeente Amstelveen zegt de €100.000.000,-- niet te kunnen opbrengen,
komt zij met een alternatief plan: geen ondertunneling, maar een verbreding van de
snelweg in een bak met geluidsschermen. Op 24 september a.s. is er een overleg
met het ministerie van VWS (Verkeer & Waterstaat) inzake de plannen rond de
verbreding van de A9. Op 17 oktober a.s. is er een commissievergadering en 6
november a.s. zal de gemeenteraad een besluit nemen. Daartussen in dient de
burgerparticipatie plaats te vinden. Dit is volgens de werkgroep A9 een te korte tijd.
Terwijl het jaren (2019 en mogelijk 2023/2024) duurt voordat de verbreding A9
uiteindelijk gereed zal zijn. De werkgroep spreekt van een onrealistisch besluit.
Uitbreiding winkelcentrum Stadshart:
Een ander project is de uitbreiding van het winkelcentrum in het Stadshart.
Naar aanleiding van het naar buiten komen van de plannen van UR over de
uitbreiding van het winkelcentrum Stadshart, is de commotie breder geworden.
Het was een wijs besluit van de raad het plan in te trekken. De burgerparticipatie
heeft niet naar behoren plaatsgevonden. In de maanden juni/juli is het stil geweest,
maar nu rijst de vraag hoe nu verder. Het overleg met UR is heropend, en mogelijk
komen de plannen van UR terug op tafel. Maar er is nog niets concreets bekend.
De werkgroep A9 heeft bezwaar tegen de plannen van UR omdat de plannen
achterhaald zijn en niet meer zouden aansluiten op de toekomstige
koopontwikkelingen. Daarnaast komen woonbuurten in het gedrang en komt de
infrastructuur onder de druk te staan. Dhr. Snelders ziet in de uitbreiding geen
economische voordelen, en volgens hem weegt een upgrading met bedrijven als
Starbucks niet op tegen de nadelen.
Er is niet alleen een spanningsveld tussen UR en de buurtbewoners, maar ook tussen
UR en de nota van de gemeente. Vanuit de gemeente is er een beleid voor de lange
termijn. Voor een projectontwikkelaar als UR zijn de belangen van de bewoners
ondergeschikt aan de (eigen) financiële belangen.
Afronding:
Uitbreiding winkelcentrum Stadshart en verbreding van de A9 zijn twee majeure
projecten. De vraag is of de bestaande infrastructuur opgewassen is tegen deze
renovatie. Daarbij komt dat de gemeente volgens dhr. Snelders enorme financiële
risico’s neemt.
De kern van het verhaal is, hoe richt de gemeente zich ten aanzien van
bovenstaande projecten tot de bewoners. Burgerparticipatie moet nu op een gezonde
manier plaatsvinden.
Volgens dhr. Snelders zou er vanuit het duurzaamheidaspect naar beiden projecten
gekeken moeten worden: duurzaam investeren in bouwkunde en infrastructuur.en
steeds vragen wat heeft Amstelveen te winnen. Toegroeien naar een oplossing met
gemeente en burgerparticipatie voor beide projecten die breed wordt gedragen.
Hij wijst op de website “Hart voor Amstelveen”, www.hartvooramstelveen.nl
Tot zover werkgroep A9.
De voorzitter bedankt de heren Snelders en Molleman voor hun aanwezigheid en
uitleg.
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Decibelmeting / actieplan geluid 2013: (mw. M. Zerbst)
Deze is gehouden op de v.d. Hooplaan en de Keizer Karelweg. Er is niet gemeten op
de Beneluxbaan, omdat daar geen overlast zou zijn. Na een eigen meting blijkt het
resultaat 20 decibellen te hoog te zijn.
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Rondvraag en sluiting:
Er zijn verder geen vragen en opmerkingen voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.50 uur.

Volgende vergadering is op woensdag 13 november 2013 om 20.00
uur in wijkcentrum ’t Open Hof.
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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.
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mw. V.d. Elst

Mw. L.
Teerink

wpf. 16-1111
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Groters) naar gem.

Mw. M.
Zerbst
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Per omgaande
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Per omgaande
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