Wijkplatformvergadering op woensdag 4 juni 2014
Aanwezig:
Dhr. P. Gilissen (gemeente), dhr. B. Schmitz, dhr. G. Groters, mw. A. Villain, mw. P.
Spierings, mw. E. Zaal (AanZ), mw. T. Bakker, mw. M. Polij, dhr. E. Kooy, mw. C. Honold
(AanZ), Mw. P. van Nierop, dhr. H. Beijer (gem.), Dhr. N. van Kooten (penningmeester), dhr.
P. Scholte (voorzitter), Dhr. E. Snoeijs (kerngr.alg./IT/ waarn.secr.), mw. B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
E.Vet (buurtregisseur), mw. A. Fontijn, dhr. J. Prent (BBA), dhr./mw. S. van Engelen, mw. M.
Zerbst (kerngr. alg./groenraad), dhr. A. Kuiper, dhr. L. Hendriksen (D’66), Dhr. H.
Steenvoorden, mw. L. van Sickle
1)

Opening / mededelingen / verslag vergadering 13 november jl:
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen:
Afwezig: zie boven.
Agendapunt 4: evaluatie parkeerbeleid komt te vervallen. Er is een ambtenaar
uitgenodigd, maar deze heeft besloten niet te komen. De gemeente noemt drie
redenen om het parkeerbeleid niet met de bewoners/wijkplatform. te evalueren:
1.
het schept precedenten, (gemeente zou ook met andere wpf.’s moeten
evalueren);
2.
het is een te zware belasting voor de betreffende ambtenaar;
3.
uit de gesprekken met de bewoners/wijkplatform zou (te veel) werk voort
kunnen vloeien.
Naar aanleiding van de discussies over het parkeerbeleid in voorgaande
wijkplatformvergaderingen. hebben de heren Groters en Steenvoorden een e-mail
naar de gemeente gestuurd, waarop zij een negatief antwoord hebben ontvangen.
Opgemerkt wordt dat de gemeente op deze manier ook geen input van de bewoners
krijgt. Dhr. Paul Gilissen zegt dat wethouder J. Branders op de hoogte is van de
onvrede inzake het parkeerbeleid, maar dat men zich eerst wil inwerken en pas na
een jaar wil evalueren, en niet tussentijds. De vergadering vindt het vreemd dat de
gemeente dit niet meet de bewoners/wijkplatform. communiceert, maar in plaats
daarvan met allerlei andere redenen komt. .
Verslag vergadering 2 april jl.:
Blz. 4 (actielijst) inzake de participatiewerkgroep meldt dhr. Groters dat de gemeente
heeft laten weten dat zij niet wil participeren, zoals de participatiewerkgroep (dhr.
Groters en Steenvoorden) dat wil. Dhr. Groters vindt dit zeer teleurstellend. Wel gaan
de heren Groters en Steenvoorden samen met de dhr. Beijer het parkeerbeleid
oppakken; ze gaan nog een keer proberen een opening te krijgen bij de gemeente.
Verder zijn er geen vragen en opmerkingen en is het verslag hiermee vastgesteld.
2) Verkeersontwerp Groen van Prinsterenlaan-Rembrandtweg:
Dhr. Paul Gilissen is adviseur verkeer Centrale Beheertaken – Verkeer gemeente
Amstelveen. Hij geeft door middel van een tekening toelichting bij onderstaande
projecten.
Het gaat om twee projecten:
1.
oversteek Rembrandtweg – Aalberslaan
2.
oversteek Rembrandtweg (t.h.v. banketbakkerij Koolhaas).
Oversteek Steek Rembrandtweg – Aalberslaan:
Er is vanuit de ouders en de nabij gelegen school een werkgroepje gevormd. Men
maakt zich zorgen om de oversteek met zebrapad aan de westzijde.Hier steken veel
kinderen over en het zebrapad ligt eigenlijk aan de verkeerde kant van de brug.
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Daarnaast brengen ouders hun kinderen met de auto naar school; de snelheid van
deze automobilisten is te hoog en niet iedereen stopt voor het zebrapad. Er zijn
weliswaar zwarte bulten gelegd, maar auto’s rijden eromheen, en drukken hierdoor
de fietsers weg.
De locatie wordt als volgt heringericht:
de weg wordt uitgebogen, fietsers stroken krijgen meer ruimte;
de zebra komt aan de overzijde van de brug;
de zwarte drempels worden vervangen door niet al te hoge asfaltdrempels
(i.v.m. doorgaande weg), maar zullen wel een afremmend effect hebben;
de vervallen parkeerplaatsen worden gecompenseerd in het straatje, e.e.a. in
overleg met fa. van Leeuwen;
van de vier bomen worden er twee gekapt.
Er is gesproken met bewoners van appartementen, deze zijn tevreden met de gang
van zaken.
Bovenstaande herinrichting zal in het najaar (herfstvakantie) worden gerealiseerd.
Oversteek Rembrandtweg t.h.v. banketbakkerij Koolhaas:
De verkeerslichten bij deze kruising zijn verouderd en vervanging is zeer prijzig: ca. €.
150.000,--. Het alternatief is een kruising zonder lichten, deze zijn veel efficiënter,
minder lange wachttijden. Er waren klachten over de lange wachttijden.
Er komt nu een rotonde. Deze rotonde heeft niets te maken met de op hande zijnde
renovatie van de A9.. Dhr. Gilissen zal later nog op de A9 terugkomen.
Er komt een rotonde naar het voorbeeld van Zonnestein: voorrang op de rotonde voor
fietsers op afslaand verkeer en aan alle kanten een zebrapad. De bushalte wordt 1 ½
meter opgeschoven. Dhr. Gilissen laat een tekening rondgaan van de Zonnestein
rotonde ingetekend op de locatie op de Rembrandtweg. De rotonde past mooi op de
locatie, er zijn weinig aanpassingen nodig.
De rotonde kan 40% groei van het verkeer aan. Het middeneiland wordt niet te groot,
zodat bussen en vrachtwagens er ook langs kunnen als ze netjes rijden.
De procedure verkeersbesluit zal in de weekmedia (Nieuwsblad/weekblad/Dichtbij)
worden vermeld. Op 17 juni a.s. is er van 17.00 – 19.00 uur een
informatiebijeenkomst in het gemeentehuis..
De totale kosten voor beide projecten bedragen € 450.000,-- De stadsregio draagt €
150.000,-- bij..
Tijdens de renovatie van de A9 zijn de afritten (naar het Stadshart) dicht. Dit zal extra
verkeersdruk geven voor de o.m. de Rembrandtweg. Mogelijk moeten er
aanpassingen worden gedaan aan de weg en de nieuwe rotonde. het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat staat in dat geval garant. Maar dhr. Gilissen verwacht geen
aanpassingen.
De voorzitter bedankt Dhr. Gilissen voor zijn komst en zijn uitleg.
3)

OBA (Overlegorgaan Buurtbeheer Amstelveen): (P. Scholte)
Er is gesproken over hoe men verder wil inzake de OBA structuur; hoe werkt de OBA
samen met de gemeente en hoe staan de wijkplatforms hiertegenover.
Verder deden wijkplatforms verslag van wat er in de wijken gaande was (ook op het
gebied van kunst en cultuur).
Verder zijn er geen bijzonderheden.
Dhr. H. Beijer vult aan:
Hij zegt dat de OBA is een afvaarding is van de wijkplatforms. De agendapunten
moeten van de voorzitters van de wijkplatforms zelf komen. Dit is momenteel
nauwelijks het geval. Hij probeert dit nieuw leven in te blazen.
Twee punten die op de agenda van de OBA komen:
Het beheer van websites van de wijkplatforms, het bijhouden van websites
schijnt technisch ingewikkeld te zijn;
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uitzetten van een participatie structuur, e.e.a. in overleg met de nieuwe
burgemeester, die participatie in portefeuille heeft.
Afgewacht moet worden of hij evenals zijn voorganger (dhr. van Zanen) zwaar zal
inzetten op het bezoeken van wijkplatforms door wethouders/ambtenaren.
Wordt vervolgd.
-

4)

Evaluatie parkeerbeleid / vergunningstelsel: (P. Scholte)
Dit agendapunt komt in verband met de afwezigheid van een gemeentelijke
vertegenwoordig te vervallen. Zie ook agendapunt 1 mededelingen.

5)

Aanvragen subsidies voor straatfeesten / buurtbarbecues:
Er zijn vier aanvragen ingediend:
1.
Welna (23-8-14);
2.
Frans Halslaan (23-8-14);
3.
Strandvliet (23-8-14);
4.
v.d. Veerelaan (datum onbekend)
Bovenstaande aanvragen zijn met € 250,-- gehonoreerd. Bedragen boven de € 250,-worden eerst aan de vergadering voorgelegd. Subsidies
straatfeesten/buurtbarbecues worden betaald uit het participatiebudget.
AanZ wil een opendag houden op 14 juni a.s. in het Open Hof en vraagt daar subsidie
voor. Aanvraag van subsidie kan bij het wijkplatform via een e-mail Voorwaarde is
een substantieel aantal deelnemers (tussen 30 en 100 pers.) Het wijkplatform
verzoekt wel achteraf een verslag en foto in te sturen voor de website.
De gemeente heeft de subsidies voor buurtfeesten afgeschaft.
De volgende agendapunten (6 t/m 13) zijn afkomstig uit de “Projectenlijst 1e helft
2014” van de gemeente. De onderwerpen worden besproken als hier behoefte toe
bestaat bij de vergadering of als het bestuur/kerngroep informatie heeft die zij met
bewoners wil delen.

14)

Punt 6:

Nieuwbouw school aan de burg Haspelslaan 137.

Punt 7:

Renoveren (relining) riolering Heemraadschapslaan (1e kwartaal 2014).

Punt 8:

Reconstructie Trompenburg – oostzijde e.o. (3e kwartaal 2014 – 4e
kwartaal 2015)

Punt 9:

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

Punt 10:

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

Punt 11:

Projecte(n) Keizer Karelweg / Bella Donna / Laan Walcheren is(/zijn)
komen te vervallen.

Punt 12:

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

Punt 13:

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

Rondvraag en sluiting:
Dhr. Beijer:
vraagt naar de stand van zaken rond het openluchttheater.
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Dhr. Snoeijs zegt dat e.e.a. nog in de planningfase zit. Het is een project van
Stadsdorp Elsrijk. Het is de bedoeling dat het in de toekomst een buurttheater wordt
met een capaciteit van 200 tot 300 personen voor b.v. de muziekschool en
muziekclubjes. Men probeert door middel van crowdfunding en bekende inwoners
van Amstelveen sponsors te werven.
Mw. Honold:
Wijst op een infomarkt (in het Open Hof) over gezondheid. Het WWZ-team Elsrijk is
ook aanwezig.
Verder vraagt mw. Honold aan mw. Zaal of zij vanuit AanZ hulp nodig heeft bij de
organisatie van de Open Dag in het Open Hof op 17 juni a.s. Dit is niet het geval.
Mw. Bakker:
Heeft vragen over agendapunten 6, 8, 9 en 12. Dit zijn de agendapunten die niet
besproken worden , tenzij er behoefte of aanleiding toe is. Mevrouw verlaat
teleurgesteld de vergadering. Afgesproken wordt deze punten alleen op de agenda
te zetten, indien deze daadwerkelijk worden besproken.
Voorzitter (Scholte):
Stelt dhr. Nico van Kooten voor als de nieuwe penningmeester van wijkplatform
Elsrijk.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.40 uur.

Volgende vergadering is op woensdag 24 september 2014 om 20.00
uur in wijkcentrum ’t Open Hof.
A C T I E L I J S T 4 J U N I 2 01 4
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

4

5

Vraagstuk adm.
ondersteuning AanZ aan
wpf. Elsrijk

Mw. Honold
(AanZ)

wpf.22-1-14

Per
omgaande

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
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