Wijkplatformvergadering op woensdag 2 april 2014
Aanwezig:
Dhr. H. Steenvoorden, Mw. P. van Nierop, dhr. J. Prent (BBA), dhr. E. Kooy, dhr. B. Schmitz,
mw. M. Polij, dhr. A. Kuiper, Dhr. E. Snoeijs (kerngr.alg./IT/ waarn.secr.), dhr. P. Scholte
(voorzitter), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
E.Vet (buurtregisseur), dhr. L. Hendriksen (D’66), mw. C. Honold (AanZ), dhr. H. Beijer
(gem.), mw. L. van Sickle, mw. Sluiter, mw. I. v. Oostveen
1)

Opening / mededelingen / verslag vergadering 13 november jl:
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er is een lage opkomst.
Mededelingen:
Afwezig: zie boven.
Dhr. Vet (buurtregisseur) laat via dhr. Kuiper weten, dat het aantal inbraken in de wijk
drastisch is gedaald. Dhr. Steenvoorden meldt dat op de Van der Veerelaan een pilot
loopt, met bewaking van achterpaden middels camera’s, verlichting en app’s op de
mobiele telefoon. Men krijgt een signaal op de mobiele telefoon indien zich personen
op de achterpaden bevinden. Het moeilijk een stroomvoorziening aan te leggen voor
de achterpadverlichting, geen van de bewoners wil hier voor betalen. Een
mogelijkheid is verlichting via zonne-energie.Veel bewoners vinden het afsluiten van
achterpaden middels gesloten hekken geen goed plan, men kan er immers zelf in
geval van nood ook niet uit.
Ingekomen post:
Er is een schrijven ontvangen van de voormalig burgemeester van Amstelveen dhr. J.
van Zanen. Hij bedankt het wijkplatform en de bewoners voor de prettige een
samenwerking gedurende zijn ambtsperiode.
Een folder inzake het “ buurtkunstproject”: wijkbewoners werken samen met
kunstenaars aan kunstobjecten. De wijkbewoners leren elkaar beter kennen en de
objecten kunnen van waarde zijn voor de wijk. Mogelijk een interessant project voor
Stadsdorp Elsrijk. Het “buurtkunstproject” is reeds actief in Keizer Karelpark,
Bankras/Kostverloren en Randwijck.
De voorzitter laat de folder (in de vorm van een kaart) rondgaan.
Dhr. Snoeijs heeft een vraag ontvangen van de Dhr. C. de Vries inzake slecht
toegankelijke trottoirs door groen en zwerfvuil. Voor hem en andere bewoners van
Nieuw Vredeveld belangrijke issues vanwege het slecht ter been zijn. Leuk is, dat hij
dat al met een wethouder heeft besproken (daar is een You-Tube filmpje van
gemaakt!) Naar aanleiding van het filmpje kreeg hij veel bijval, waaruit hij terecht
opmaakt dat hij niet de enige is met dit probleem.
De agenda:
In verband met de afwezigheid van mw. Zerbst komt agendapunt groen en
decibelmeting/actieplan geluid 2013 te vervallen. Er zijn geen aanvullingen op de
agenda. Hiermee is de agenda vastgesteld.
Verslag vergadering 22 januari jl.:
(Onderstaande heeft betrekking op verslag 13 november 2013) Op blz. 4 bij pnt 4
rondvraag en sluiting staat bij de naam van dhr. Beijer: dat de sociale wijkteams
stadspeilingen houden. Dat heeft dhr. Beijer niet gezegd en dat is ook niet het geval.
De gemeente houdt tweejaarlijks een stadspeiling. Vorige jaar is gestart met een
proef met sociale wijkteams in de wijken Randwijck en Bankras/Kostverloren. Met de
proef onderzoekt de gemeente wat de beste werkwijze is om bewoners goede zorg te
bieden.
Verder zijn er geen vragen en opmerkingen en is het verslag hiermee vastgesteld.
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Functie omschrijving voor algemeen kerngroep/bestuurslid wijkplatform:
Op de website staat een vacature voor twee bestuursleden van het wijkplatform
Elsrijk, t.w. secretaris en algemeen bestuurslid. Verder zal er vermoedelijk ook een
vacature geplaatst worden voor penningmeester. De contacten met mw. M. Zaman
(penningmeester) verlopen moeizaam. Het bestuur/kerngroep heeft daarom besloten
de samenwerking met mw. Zaman te beëindigen).
2)

OBA (Overlegorgaan Buurtbeheer Amstelveen): (P. Scholte)
De voorzitter was zelf niet aanwezig, dhr. B. Schmitz was wel aanwezig.
De discussie ging over budgetten van de wpf’s, deze discussies waren vrij
oppervlakkig, er was weinig diepgang. Er zijn geen belangrijke besluiten
genomen. De voorzitter heeft nog geen notulen ontvangen van de laatste
OBA-vergadering, deze komen de volgende wijkplatformvergadering aan de
orde. Tot zover ver OBA.
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Decibelmeting / actieplan “geluid 2013”: (mw. M. Zerbst)
In verband met de afwezigheid van mw. Zerbst komt dit agendapunt te vervallen.
Dhr. Snoeijs en dhr. Kuiper melden de vergadering dat Mw. Zerbst in deze materie
vastloopt op bureaucratie.
De gemeente wil niet meewerken; de metingen worden door Mw. Zerbst zijn gedaan
worden door gemeente (en provincie) in twijfel getrokken. Er wordt gevraagd of de
apparatuur wel geijkt is en waar (juiste locatie) gemeten is. De belangen zijn groot;
diverse organisaties zouden nadeel ondervinden: Eigen Haard, het Gemeentelijk
Vervoerbedrijf, Gemeente Amstelveen, en provincie Noord Holland.
De gemeente verricht slechts papierenmetingen.
De geluidsoverlast wordt vooral veroorzaakt door de metro, dan met name het
optrekken en afremmen.
Dhr. Kuiper meldt (vanuit zijn werkzaamheden voor de brandweer) dat over twee jaar
de Regiotram gaat rijden, deze zou veel minder geluidsoverlast veroorzaken dan de
huidige metro. Het traject gaat gedurende twee jaar dicht voor renovatie; zo worden
kruisingen (in Amstelveen) verhoogd). Er worden bussen ingezet voor vervangend
vervoer.
Volgens dhr. Steenvoorden zou men geen genoegen moeten nemen met het feit dat
de gemeente twee jaar afwacht en niets doet. Volgens hem is twee jaar wel degelijk
de moeite om actie te ondernemen.
Er wordt afgesproken het onderwerp decibelmeting op de agenda van de
wijkplatformvergadering van september te zetten en de dan zittende wethouder
(verkeer) uit te nodigen (zie ook actielijst).
Onderstaande agendapunten zullen als agendapunt in de vergadering worden
besproken, voor zover daar aanleiding toe is: (behoefte bij de vergadering/ informatie
mededelen door bestuur/kerngroep):

4)

Nieuwbouw school aan de Burg. Haspelslaan 137:
Dhr. Kuiper meldt dat Mw. Zerbst samen met een buurtbewoner zitting gaat nemen in
de klankbordgroep inzake de inrichting van de buitenruimte (dat wil zeggen het
schoolplein).
Eventueel wil zij dit ook namens het wijkplatform Elsrijk doen.
Dhr. Snoeijs heeft een schrijven ontvangen van mw. A. Jessurun Cardozo aan de
Prof. Paul Scholtenlaan: gezien de “aan- en afvoer” van de kinderen, die door ouders
met de auto worden gehaald en gebracht, is het misschien een idee om op de Prof.
Paul Scholtenlaan eenrichtingsverkeer te maken. Het blijkt toch een smalle straat
tijdens de “spits” te zijn. En misschien ook de situatie te laten bekijken in de Burg.
Haspelslaan om aldaar opstoppingen te voorkomen. Mw. Jessurun Cardozo zegt
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geen verkeersdeskundige te zijn, maar benadrukt dat zij slechts ideeën naar voren
brengt om de verkeerssituatie veiliger te maken.

12)

Punt 5:

Renoveren (relining) riolering Heemraadschapslaan (1e kwartaal 2014)
verbouwing school aan de burg Haspelslaan 137;
Dubbel rioolsysteem wil zeggen dat het regen/hemelwater wordt
gescheiden van het rioolwater uit de woningen. Het
regenwater/hemelwater komt in het oppervlaktewater, het rioolwater
wordt gezuiverd. Dhr. Steenvoorden waarschuwt voor waterschaarste
op de lange termijn.

Punt 6:

Reconstructie Trompenburg-oostzijde e.o. (3e kwartaal 2014 – 4e
kwartaal 2015);
Er is een bijeenkomst voor bewoners geweest.

Punt 7:

Graaf Aelbrechtlaan (Jan lievensweg); vervangende nieuwbouw (sloop
en startbouw 2014);

Punt 8:

Groen van Prinsterenlaan – Rembrandtweg; vervanging VRI of aanleg
rotonde (onderzoek, uitvoering 2014);

Punt 9:

Keizer Karelweg / Bella Donna / Laan Walcheren; vervangen VRI
(voorbereiding, uitvoering 1e kwartaal 2014);

Punt 10:

Bouw (40 –50) woninglocatie Tulpenburg, voormalig Amstelveen
College (bouw 1e kwartaal 2015);

Punt 11:

Fietsstroken verbreden en schooloversteek Groen van Prinsterenlaan
(onderzoek 2e – 3e kwartaal 2014).

Rondvraag en sluiting:
Dhr. Kuiper:
vraagt zich af of het wijkplatform nog toegevoegde waarde heeft. Hij zegt dit m.b.t. de
zeer geringe opkomst op de vergadering.
Dhr. Kuiper zegt het bestuur/kerngroep bestaat uit 2 tot 3 personen, er komt niemand
bij. Ook op vacatures wordt niet gereageerd.
Dhr. Steenvoorden zegt dat men signalen moet oppakken en zaken op de agenda
moet zetten. Hij wijst op de evaluatie van het parkeerbeleid; dit moet in september
terug op de agenda, dan kan men invloed uitoefenen. Het parkeerbeleid kan dan
besproken worden tijdens het bezoek van de wethouder (verkeer) aan het
wijkplatform
Het evaluatie parkeerbeleid op agenda in september (zie ook actielijst).
Voorzitter zegt dat het ook een teken is dat bewoners tevreden zijn. Bewoners komen
wel massaal naar de wijkplatformvergaderingen als er iets speelt wat hen na aan het
hart en in de eigen directie omgeving ligt. B.v. de speeltuintjes waar op bezuinigd
werd. Dhr. Prent geeft met een voorbeeld aan dat bewoners nauwelijks solidair zijn.
Als bewoners actie willen, worden ze door het bestuur/kerngroep aangestuurd actie te
ondernemen. Het bestuur/kerngroep geeft nadrukkelijk aan dit niet voor hen te doen.
Andere wijkplatforms zijn reeds slapend: Patrimonium, Keizer Karelpark, Randwijck
vergaderd slechts 3x per jaar.
De voorzitter zegt te vergaderen om te kijken wat er speelt in de wijk, en binding te
houden met de bewoners van de wijk. Verder wordt het wijkplatform om
advies/mening gevraagd inzake het Palet, Burg. Haspelslaan flat, het Keizer
Karelcollege, de chicane of de van Heuven Goedhartlaan
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Inzake de rotonde op de Rembrandtweg (t.h.v. bakkerij Koolhaas) heeft het betrekken
van de gemeente (wethouder) effect gehad. Bij andere zaken ontbreekt de
gemeentelijke steun volledig: decibelmeting.
Dhr. Prent zegt dat men voor zaken ook de servicelijn kan bellen.
Dhr. Kooy vraagt of het wijkplatform wel genoeg bekend is. Het wijkplatform wordt in
de gemeentegids genoemd.
Dhr. Steenvoorden:
Er gaat een wijkkrant verschijnen.
Het plantsoen achter Kruiskerk /Openluchttheater wordt opgeknapt. Het plantsoen en
in stijl onderhouden, alleen het openluchttheater wordt terug gebracht in oude stijl.
Dhr. Snoeijs:
De datum voor de volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 4 juni a.s.
Op de vergadering in september zal de wethouder (verkeer) worden uitgenodigd.
Voorzitter (Scholte):
Deelt mee dat de Amstelring die zitting had in ’t Open Hof verhuist in mei a.s. naar De
Beerebijt. Het gebouw wordt minder gebruikt, e.e.a. zorgde voor diverse kleine
ongemakken.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.40 uur.

Volgende vergadering is op woensdag 4 juni 2014 om 20.00 uur in
wijkcentrum ’t Open Hof.
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Onderwerp

Opvolging

Datum
afspraak

afgeh.d.d.

1

klankbordgroep wpf. /OBA
Inz. A9

dhr. B. Schmitz

wpf.20-1-10

z.s.m.

2

Vergaderschema 2014 in
notulen

Dhr. E. Snoeijs

wpf.13-11-13

Per
omgaande

3

Opzetten
participatiegroep(en)

(dhrn. Groters/
Steenvoorden)

wpf.22-1-14

Per
omgaande

4

Schooloversteek Groen
van Prinsterenlaan
voorleggen gemeente

(participatiewer
kgroep Groters/
Steenvoorden)

wpf.22-1-14

Per
omgaande

5

Vraagstuk adm.
ondersteuning AanZ aan
wpf. Elsrijk

Mw. Honold
(AanZ)

wpf.22-1-14

Per
omgaande

4

6

Actie inz. Vertaling tekst
veiligheid/criminaliteit voor
anderstaligen in
Amstelveen

Mw. Honold
(AanZ)

wpf.22-1-14

Per
omgaande

7

Decibelmeting op agenda
(uitn.weth. verkeer)
wpf.vergadering sept.
2014

Dhr. P. Scholte

wpf. 2-4-14

Per
omgaande

8

Evaluatie parkeerbeleid op
agenda (uitn.weth.
verkeer) wpf.vergadering
sept. 2014

Dhr. P. Scholte

wpf. 2-4-14

Per
omgaande

5

