Wijkplatformvergadering op woensdag 13 november 2013
Aanwezig:
Mw. P. van Nierop, mw. I. v. Oostveen, mw. L. Schenk, mw. J. Knoop, mw. M. Zaman
(penningmeester), dhr. G. Groters, dhr. J. Groot, dhr. H. Pijnenborg, mw. S. Veugelen, dhr.
B. Schmitz, dhr. T. Lechner (VVD), dhr. J. de Lange (OCA), dhr. J.H.J. Schröder, mw. M.
Polij, mw. T.Nortier, mw. I.M.R. van Ootmarsum, dhr. F. Hartog, dhr. H. Beijer (gem.), dhr.
E.Vet (buurtregisseur), dhr. H. Steenvoorden, dhr. P. Scholte (voorzitter), Dhr. E. Snoeijs
(kerngr.alg./IT/ waarn.secr.), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
mw. M. Zerbst, dhr. F. Kuiper, mw. Sluiter, mw. Fontijn, dhr. G. Biesot, dhr. J. Prent (BBA) en
mw. J. Tielrooy
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Opening / mededelingen / verslag vergadering 5 juni jl:
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen:
Afwezig: zie boven.
Het wijkplatform is benaderd door een commercieel bedrijf met de vraag of er
behoefte is aan zonnepanelen. Het wijkplatform heeft hier negatief gereageerd.
Het wijkplatform is benaderd door het stadsdorp Elsrijk met een verzoek voor
subsidie. Het wijkplatform heeft hier positief op gereageerd. Het Stadsdorp Elsrijk is
een burgerinitiatief, waar bewoners clubjes vormen om vooral leuke dingen te doen,
b.v. kaarten, naar een museum gaan, e.d. Er kan ook wederzijds hulp worden
geboden, maar het gaat in eerste instantie om ontspanning. Ieder clubje een
contactpersoon. Joke Knoop is zo’n centrale figuur. Elsrijk is de enige wijk met een
Stadsdorp.
AanZ gaat per 1 januari 2014 het welzijn en het beheer van de wijkcentra in
Amstelveen op zich nemen. Het wijkplatform heeft AanZ uitgenodigd, maar men was
helaas verhinderd. Mogelijk zal de organisatie zich in een volgende vergadering
presenteren. Het Stadsdorp heeft binnenkort een ontmoeting met AanZ, en het
wijkplatform is hierbij ook uitgenodigd.
De agenda:
In verband met de afwezigheid van mw. Zerbst komen onderstaande agendapunten
te vervallen: het agenda punt groen en agendapunt 3 decibelmeting / actieplan geluid
2013.
Op verzoek van dhr. Groters wordt het invullen/vaststellen van de agenda van het
wijkplatform Elsrijk en de parkeermeters op de Graaf Albrechtlaan op de agenda
gezet.
Verder komt de criminaliteit in de wijk /buurtregisseur op de agenda te staan.
Hiermee is de agenda vastgesteld.
Dhr.T. Lechner: (VVD)
Door het vertrek van dhr. J. van Zanen naar Utrecht, krijgt Amstelveen in de loop van
volgend jaar een nieuwe burgemeester.
Er wordt een profielschets gemaakt voor wat betreft de vereiste/gevraagde kwaliteiten
en vaardigheden. De burgers mogen via de website van de gemeente Amstelveen
meedenken.
De gemeente verwacht in augustus/september 2014 een nieuwe burgemeester te
hebben. Op 19 maart a.s. zijn er gemeenteraad verkiezingen. Omdat het niet zal
lukken voor 19 maart a.s. een voordracht rond te hebben en een
voordrachtscommissie tussentijds niet mag wisselen, zal de voordracht over de
gemeenteraadverkiezingen heen worden getild. Na de verkiezingen gaat de
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voordrachtscommissie (gevormd uit nieuwe gemeenteraad) aan de slag. Zij zal enige
maanden nodig hebben om tot een voordracht te komen.
Als de periode tussen het vertrek van de ene burgemeester en het benoemen van de
nieuwe burgemeester langer is dan twee maanden, wordt er een interim
burgemeester aangesteld. Dhr. Raat is momenteel loco-burgemeester van
Amstelveen en lijsttrekker van de VVD bij de komende gemeenteraadverkiezingen.
Een combinatie van beide posities is niet wenselijk. Aan de nieuwe burgemeester van
Amstelveen worden hoge eisen gesteld: zo moet hij dhr. v.d. Laan (burgemeester van
Amsterdam) kunnen vervangen, als voorzitter Veiligheidsregio.
Verslag vergadering 5 juni jl.:
Blz. 1: mw. Van Oosterom vraagt wat wpf. betekent. Dit is een afkorting van
wijkplatform.
Verder zijn er geen vragen en opmerkingen en is het verslag hiermee vastgesteld.
Groen: (mw. M. Zerbst)
Dit agendapunt komt in verband met afwezigheid van mw. Zerbst te vervallen.
2)

OBA (Overlegorgaan Buurtbeheer Amstelveen): (P. Scholte)
In de OBA is de verbreding van de A9 besproken.
Dhr. Lechner legt uit: de gemeente zou aanvankelijk 100 miljoen Euro bijdragen aan
de verbreding en renovatie van de A9. Inclusief de rente 120 miljoen Euro.
Bovenstaand bedrag zou door middel van reserveringen en opbrengsten uit
onroerend goed (kantoren) opgebracht moeten worden, maar dat laatste zou gezien
de huidige leegstand niet zijn gelukt. De gemeente had deze 120 miljoen Euro dus
nooit kunnen opbrengen.
Als het rijk had doorgezet, had Amstelveen een art. 12 gemeente geworden, d.w.z.
dat ze onder toezicht van het rijk was gevallen, want een gemeente dient een
sluitende begroting te hebben. De consequentie van deze art. 12 maatregel was
geweest, dat het rijk de OZB zou hebben verhoogd. Deze belasting wil het college nu
juist omlaag hebben, en ze wil ook scholen opknappen. Het college wil dus geen art.
12 gemeente worden.
Er is overleg geweest tussen de gemeente en het rijk en daar is het volgende
uitgekomen: de gemeente Amstelveen gaat 38 miljoen Euro bijdragen aan de
verbreding van de A9 en het risico voor meerwerk ligt bij het rijk.
De A9 gaat er ter hoogte van Amstelveen als volgt uitzien:
Van de Annakerk tot het KPMG gebouw is wordt de A9 verdiept, er komen drie
viaducten, (dus geen tunnels), een grote en twee kleine. Ter hoogte van het oude
dorp komt een overkapping in de vorm van een viaduct. Bij het Stadshart worden
twee afslagen gerealiseerd; een naar het Stadshart en een naar de Keizer Karelweg.
Langs de Meander worden horizontale gebogen schermen geplaatst.
Het Meanderpark, dat zal moeten verdwijnen, wordt gecompenseerd; er wordt
(mogelijk op de overkapping) groen geplaatst.
Dhr. Lechner zegt dat de gemeente de A9 problematiek niet anders had kunnen
oplossen.
In 2017 vindt de besluitvorming plaats en in 2020 gaan de werkzaamheden van start.
Tot zover bericht inzake de verbreding/renovatie van de A9.
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Buurtregisseur: (dhr. E. Vet)
Dhr. Vet waarschuwt dat er inbrekers/insluipers actief zijn. Ze hebben reeds
toegeslagen in de wijken Elsrijk, Randwijck en Patrimonium. Er is een
inbreker/insluiper aangehouden, mogelijk wordt het nu even rustig. Er wordt
uitgezocht of de aangehouden persoon de enige dader is of dat er meer rondlopen.
Dhr. Vet zegt dat er bij inbraken drie aspecten een grote rol spelen, dat zijn: buit,
tijd/snelheid en herkend worden. Dhr. Vet raadt burgers dan ook aan personen die
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zich verdacht gedragen aan te spreken. Inbrekers/insluipers houden er niet van
gesignaleerd en aangesproken te worden
Dhr. Vet legt uit dat er drie soorten inbrekers zijn: de gelegenheidsinbreker, de
professionele inbreker en de trekker. Deze laatste categorie trekt de slot uit de
voordeur. Daarnaast is de “flipperaar”, die met een plastickaart de voordeur opent die
niet op het nachtslot zit. Uit onderzoek van de politie is gebleken, dat de veel
woningen/winkelpanden te gemakkelijk toegankelijk zijn. Inbraken kunnen zoveel
mogelijk voorkomen worden door goede beveiliging volgens het “Politie Keurmerk
Veilig Wonen” (PKVW). Er zijn reeds veiligheidsinitiatieven van burgers gestart om
collectief per straat achterpaden te beveiligen met (’s nachts gesloten) hekken,
verlichting, camera’s. De gemeente Amstelveen verleent subsidie voor dergelijke
initiatieven. Maar de techniek gaat steeds verder, b.v. door het installeren van zgn.
“Track en Trace” software op mobiele telefoons en laptops.
Het moet de inbreker zo lastig mogelijk worden gemaakt.
De wijkteams proberen samen met de wijkagent de wijk veiliger te maken. Maar de
politie kan niet zonder de medewerking van de burger.
Opmerkingen uit de vergadering:
Dhr. Groot heeft eens vrouwen die zich verdacht gedroegen aangesproken en
vervolgens de politie gebeld. maar vond daar geen gehoor. Dhr. Vet raadt
desondanks aan te signaleren en aan te spreken, de politie kan immers niet overal
dhr. F. Kuiper tegelijk zijn.
Dhr. Groters zegt dat hoge heggen de veiligheid in de straat niet bevorderen. Dhr. Vet
antwoordt dat de burger een keuze kan maken tussen veiligheid en privacy.
Mw. Veugelen heeft middels een buurtborrel een initiatief opgestart om de veiligheid
rond de woning te bevorderen. Met gemeentesubsidie kan men huizen beveiligen
volgens het keurmerk “Politie Keurmerk Veilig Wonen” (PKVW).
De voorzitter waarschuwt voor de babbeltrucks die nog steeds voorkomen;
inbrekers/insluipers geven zich b.v. uit als thuiszorgmedewerker en vragen naar
betaalpasjes.
Tot zover de politiezaken. De buurtregisseur is te bereiken via nummer 0900-8844 en
of rechtstreeks mailen; eric.vet@amsterdam.politie.nl
Betere invulling agenda:
Dhr. Groters heeft aangegeven een betere invulling voor de agenda te willen. De
voorzitter zegt dat het lastig is, altijd te weten wat er speelt.
De voorzitter zegt dat het invullen van de agenda voor de wijkplatformvergaderingen
niet altijd van de kerngroepleden hoeft te komen, bewoners worden van harte
uitgenodigd agendapunten in te dienen.
Dhr. Snoeijs meldt dat over de werkzaamheden via e-mail is gecommuniceerd met
het wijkplatform. Maar de wijkplatform kerngroep was om organisatorische reden niet
in de gelegenheid te antwoorden. De gemeente moet daarom gedacht hebben: wie
zwijgt stemt toe.
De gewenste uitbreiding van de kerngroep zal nogmaals op de agenda komen, als
mede het pilootproject van de van der Veerelaan. .
Tot zover de invulling agenda
Parkeermeters Gr. Albrechtlaan:
Dhr. Groters klaagt dat er parkeermeters zijn gekomen op de Graaf Albrechtlaan.
Hierover zijn de bewoners in de buurt niet geïnformeerd zijn. Nu is er parkeerdruk
ontstaan in de omliggende straten.
Mw. Veugelen meldt parkeeroverlast aan de Van Heuven Goedhartlaan. Een bedrijf
dat ruimte huurt heeft geen goede afspraken gemaakt met de verhuurder inzake het
parkeerbeleid. Auto’s worden in de straat en half op de stoep geparkeerd.
Dhr Groters zegt dat betaald/vergunningenparkeren vaak zorgt voor olievlek gedrag.
Hij vraagt dhr. Lechner of de gemeente hier een vijfjarenbeleid voor heeft.

3

Dhr. Lechner zegt van het olievlekverschijnsel op de hoogte te zijn, maar wil niet
ingaan op een eventueel vijfjarenbeleid. Dhr. Hendriksen zegt dat
betaald/vergunningenparkeren is bedoeld om het parkeerregime te handhaven.
Besloten wordt het parkeerbeleid weer op agenda te zetten en wethouder Levie zal
worden uitgenodigd.
4)

Rondvraag en sluiting:
Dhr. E. Vet:
wijst nogmaals op burgernet. De politie brengt misdaad in kaart, men focust op
gebied, de burger focust op straat.
Dhr. H. Beijer:
wijst op het bestaan van sociale teams, deze starten in Randwijck en houden
stadspeilingen.
Dhr. F. Hartog:
vraagt naar de stand van zaken rond mw. Louise Teerink.
Voorzitter antwoordt dat de zaak even stil ligt. E.e.a. in verband met de situatie rond
Cardanus en AanZ. Er is onzekerheid over de functie van Cardanus medewerkers.
Dhr. Lechner:
Waarschuwt dat de gemeente Amstelveen 20 miljoen Euro moet bezuinigen. Men
gaat het merken waar het gaat om b.v. zorg, jongerenhulp, sociale werkplaatsen, e.d.
.Het wijkplatform gaat en kaan een grote rol spelen inzake indicatiestrategie. 12
december a.s. is er in het gemeentehuis een bijeenkomst met OLGA (Overlegorgaan
Lichamelijk Gehandicapten Amstelveen) aanvang 20.00 uur. het wijkplatform is hierbij
uitgenodigd.
Aanwezige:
klaagt over de pizza koeriers. Er wordt niets aangedaan. Hij zou het liefst willen dat
deze koeriers aan de achterkant van de zaak parkeren en wegrijden.
Dhr. Smits raadt aan hen zelf aan te spreken.
Mw. Van Oostrom:
Vraagt naar het vergaderschema voor 2014. Het vergaderschema zal in de notulen
worden vermeld. Het is even afwachten i.v.m. AanZ.
Dhr. Snoeijs:
Vraagt welke wethouder kan worden uitgenodigd inzake het parkeerbeleid.
Wethouder Levie gaat over het parkeerbeleid.
Voorzitter:
Het bedrijf Arcadis ondersteunt projecten in de buurt onder de naam “Kern met Pit”.
Het initiatief Stadsdorp Elsrijk en het achterpaden project (v.d. Veerelaan) zouden in
aanmerking kunnen komen.
Er zijn verder geen vragen en opmerkingen voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22.20 uur.

Volgende vergadering is op woensdag
wijkcentrum ’t Open Hof.

2014 om 20.00 uur in
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A C T I E L I J S T 13 N O V E M B E R 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

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

Dhr. P.
Scholte

wpf. 5 –6 –13

Per omgaande

5

Uitbreiding
kerngroep op
agenda
wpf.vergadering
2014
Parkeerbeleid op
agenda
(uitn.weth.Levie)
wpf.vergadering
2014

Dhr. P.
Scholte

wpf. 5 –6 –13

Per omgaande

Dhr. P.
Scholte

wpf. 13 –11 –
13

Per omgaande

Pilot project (v.d.
Veerelaan) op
agenda
wpf.vergadering
2014
Vergaderschema
2014 in notulen

Dhr. P.
Scholte

wpf. 13 –11 –
13

Per omgaande

Dhr. E.
Snoeijs

wpf. 13 –11 –
13

Per omgaande
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