Wijkplatformvergadering op woensdag 26 november 2014
Aanwezig:
mw. I. v. Oostveen, dhr. J. Lam, dhr./mw. D. Cohen Parairo, dhr. B. Schmitz, dhr. J. Prent
(BBA), dhr. H. van Eijl, dhr./ mw. C.G. van Puffelen, mw. M. Polij, dhr. E. Kooy, dhr./mw. M.
Broerse, mw. E. v.d. Brink, dhr. H. Steenvoorden, dhr. H. Beijer (gem.), dhr. A. Kuiper, dhr.
E.Vet (buurtregisseur, mw. M. Zerbst (kerngr. alg./groenraad), Dhr. N. van Kooten
(penningmeester), Dhr. E. Snoeijs (kerngr.alg./IT/ waarn.secr.), P. Scholte (voorzitter), mw.
B. de Groot (not.)
Afwezig: met bericht
mw. L. van Sickle, mw. Sluiter, mw. A. Fontijn
1)

Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Omdat er een aantal nieuwkomers zijn, geeft de voorzitter uitleg over het functioneren
van het wijkplatform. Voor de gemeente is het wijkplatform een belangrijk orgaan om
te weten wat er leeft in de wijk(en). Hij benadrukt dat het wijkplatform géén actiegroep
is. Wel kunnen (groepjes) bewoners ten aanzien van een belangrijk project een
klankbordgroep/participatieraad vormen.
Er zijn momenteel vier kerngroepleden: dhr. P. Scholte, mw. M. Zerbst, dhr. E.
Snoeijs en dhr. N. van Kooten.
Agenda:
De buurtregisseur zal (na agendapunt 4) e.e.a. toelichten betreffende politiezaken..
Verder zijn er geen toevoegingen en is de agenda hiermede vastgesteld.
2) Mededelingen en verslag:
Afwezig: zie boven.
Verslag vergadering 24 september jl.:
Blz. 2 buurtregisseur: op 9 oktober jl. is er in het Pluspunt (aan de Smeenklaan) een
bijeenkomst geweest over babbeltrucs: zo werd er bijvoorbeeld gewaarschuwd dat
men geen pinpassen en pincodes af moet geven. De voorzitter was aanwezig en
vond het een prettige en gezellige bijeenkomst. Opgemerkt wordt dat ouderen toch
meteen opendoen als er gebeld wordt.
Verder zijn er geen vragen en opmerkingen en is het verslag hiermee vastgesteld.
3) OBA (Overlegorgaan Buurtbeheer Amstelveen): (dhr. P. Scholte)
De punten die in de OBA besproken zijn:
inzake de Raad Schiphol heeft de OBA besloten niet iets nieuws op te starten
De bewoners mochten (mits in de vorm van een stichting met een groep van
100 personen) meedenken over de vliegtuigproblematiek. Aangezien het
wijkplatform Elsrijk geen rechtspersoon is, kan men de bewoners hierin niet
vertegenwoordigen. Een mogelijkheid zou zijn aan te haken bij de stichting
Vila Randwijck dat wel een stichting en dus een rechtspersoon is. Vila
Randwijck heeft reeds aansluiting gezocht bij de SWAB (Schiphol Werkgroep
Amstelveen Buitenveldert). SWAB zou bereid zijn voor heel Amstelveen in
actie te komen. Dhr. Prent meldt dat wijkplatform Groenelaan ook een
stichting wordt
- de burgemeester heeft aangegeven niet van plan te zijn een OBA-vergadering te
bezoeken, dit omdat zij reeds de individuele wijken heeft bezocht. Omdat de
burgemeester participatie in portefeuille heeft, wordt het toch belangrijk gevonden,
dat zij de OBA bezoekt. Besloten is het gehele college van B & W uit te nodigen
en aan hen de goede punten en de knelpunten in de wijk voor te leggen.
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4) Verslag bezoek burgemeester mw. Mirjam van ’t Veld aan de wijk Elsrijk:
De burgemeester werd ontvangen in ’t Eigenwijsje. Dit is een kinderdagverblijf in de
wijk (nabij Kruiskerk en Openluchttheater). Zij werd ontvangen door de voorzitter van
het wijkplatform Elsrijk dhr. P. Scholte en dhr. Steenvoorden van Stadsdorp Elsrijk.
De heren hebben e.e.a. toegelicht over de samenwerking tussen het wijkplatform en
Stadsdorp Elsrijk.
Vervolgens zijn zij de wijk in gegaan en hebben de locatie Zonnestein 64-66 bezocht,
waar omwonenden zich verzetten tegen de bouwplannen van de gemeente (inzake
Zonnestein 64-66 zie ook agendapunt 8).Op de Van Heuven Goedhartlaan is de
geluidsoverlast van de Benelux baan aan de orde gekomen en worden op de Jan
Lievensweg woningen vervangen door nieuwbouw.
Moira meldt dat er sprake is van achterstallig onderhoud in woningen van
woningbouwvereniging Eigen Haard. De woningbouwvereniging reageert eindelijk op
klachten van de bewoners. Bewoners kregen zelf de schuld van de schimmel in de
woningen, zij zouden niet goed ventileren. De burgemeester is op de hoogte en de
wethouder zou het met woningbouwvereniging Eigen Haard opnemen.
De burgemeester heeft het bezoek als prettig ervaren en bedankte de heren Scholte
en Steenvoorden voor hun ontvangst en rondleiding.
Buurtregisseur: (dhr. E. Vet)
Meldt inbraken in flats op de Van Heuven Goedhartlaan. Inbrekers zijn via het
bovenlicht naar binnengekomen. Er waren geen inbraakwerende middelen
aanwezig, zoals goede sloten of een barrièrestang. Inbraakpreventie is een
verantwoordelijkheid van de bewoners zelf; aanbrengen van goede sloten en
andere inbraakwerende middelen. Maar deze hebben geen nut als inbrekers
een woning binnen kunnen komen via ramen met enkelglas of slechte
voordeuren. De bewonerscommissie gaat bovenstaande meenemen naar
woningbouwvereniging Eigen Haard.
Het DDO (Donkere Dagen Offensief) is nog steeds van kracht. D.w.z. dat de
politie nog steeds alert is. In samenwerking met justitie en belastingdienst
voert de politie controles in Amstelveen uit om criminelen op te pakken.
Maar de buurtregisseur wijst erop dat de burger ook zelf veel kan doen en
alert moet blijven. Hij vertelt dat een man de politie heeft gebeld terwijl hij
dieven aan het werk zag, en dat zonder zelf gezien te worden. Hij roept
bewoners op mensen die zich verdacht gedragen aan te spreken. Inbrekers
gaan altijd voorverkennen. Bewoners kunnen 0900-8844 bellen als zij
verdachte personen zien, zien zij inbrekers een inbraak plegen, dan bellen zij
112. Ook gaat de techniek steeds meer in het voordeel van de politie werken.
Eric vertelt een anekdote van een dief die opgespoord kon worden, dankzij
een zoeksysteem die was ingebouwd in de tablet en Iphone van Apple die hij
had gestolen.
Verder meldt de politie dat met name oudere bewoners worden aangesproken
op straat, om vervolgens (kostbare) sieraden als kettingen en armbanden van
het lijf te rukken.
Binnen kort ontvangen bewoners van Elsrijk Oost bericht, dat zij (rond 15 en
22 december a.s. ) bezoek kunnen ontvangen van een beveiligingbedrijf die
advies geeft inzake veiligheid. Bewoners kunnen korting ontvangen op sloten
en barrièrestangen, e.d., als zij deze kopen bij Probin te Aalsmeer. Zij
ontvangen 50% korting en de gemeente betaalt ook 50%.
Tot zover de politiezaken. De buurtregisseur is te bereiken via nummer 0900-8844 en
of rechtstreeks mailen; eric.vet@amsterdam.politie.nl
5)

Evaluatie van de “Verrijk Je Wijk” markt:
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Op zaterdag 25 oktober was er van 14.00 – 17.00 uur r rondom ’t Open Hof de
wijkmarkt Noord. Er waren veel standjes op cultureel, muzikaal en sportief gebied.
Het was echter niet druk. De voorzitter wijt aan het feit dat ‘t Open Hof niet lokt. Hij
vindt dat er volgende keer voor een andere opzet gekozen zou moeten worden.
6)

Voorstel overheveling van ongebruikt budget van Wijkplatform Elsrijk naar het project
Openluchttheater Elsrijk t.b.v. aanschaf apparatuur:
Het gaat hierbij om een bedrag van € 1.500,00 t.b.v. geluidsapparatuur voor het
Openluchttheater in het Ruyschpark nabij de Kruiskerk. Het voorstel wordt
aangenomen.

7)

Voorstel tot het gezamenlijk met Stadsdorp Elsrijk organiseren van een
nieuwjaarsborrel voor de wijkbewoners op 11 januari 2015:
Deze nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden in het Poppentheater. Het voorstel
wordt aangenomen.

8)

Plannen voor de nieuwbouw op locatie Zonnestein:
De gemeente heeft (mogelijk) plannen om te bouwen bij locatie Zonnestein nr. 64-66.
Het is de bedoeling dat de projectontwikkelaar met de bewoners om de tafel gaat
zitten en met hen overlegt over de invulling van het project.
De bewoners willen echter helemaal niet dat er gebouwd gaat worden bij locatie
Zonnestein. In de periode tot 21 december a.s. wordt er bericht verwacht van de
gemeente met de concrete plannen voor de locatie Zonnestein 64-66. Besloten wordt
dit niet af te wachten. Dhr. Steenvoorden stelt voor de krachten de bundelen en naast
het BEO (Belangen Elsrijk Oost) zoveel mogelijk bewonersverenigingen- en
commissies (Strandvliet, Welna, Zonnestein, Zeldenrust) te betrekken bij het overleg
met de gemeente. Afgesproken wordt op 10 december a.s. een vooroverleg te
houden in ’t Open Hof. Dhr. Steenvoorden zal met de BEO en de voorzitters van de
bewonerscommissies overleg voeren wat er precies in de flyer en op de website
komt te staan en met hen brainstormen over de alternatieven die eventueel voor de
bewoners wel acceptabel zijn. Alternatieven kunnen zijn: een clubhuis, een
speellokaal, een medisch centrum, e.d.
Dhr. van Eijl zal voorzitters van de betrokken bewonerscommissies benaderen. (zie
ook actielijst). Informatie inzake een eventuele uitruil (van belangen) kan men vinden
in verslagen van raadvergaderingen en commissievergaderingen.
Wordt vervolgd.

9)

Groen in de Jan Lievenseweg voor en na de komende bouwactiviteiten:
De bewoners van de Jan Lievenseweg maken zich zorgen over het Groen. Moira
zegt dat bomen die gezond zijn gewoon blijven staan. Verder worden er bloeiende
struiken gepland.
Op 3 december a.s. is er in het Poppentheater een bijeenkomst over hoe de
gemeente met groen in Amstelveen om wil gaan.

10)

Rondvraag en sluiting:
Voorzitter (Scholte):
Bij de Schulp komen nieuwe woningen, de stand van zaken is onbekend, e.e.a. is in
voorbereiding. Mogelijk worden het twee-onder- eenkap woningen. Informatie
hierover is verkrijgbaar bij de gemeente.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.45 uur.
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De volgende agendapunten (11 t/m 19) zijn afkomstig uit de “Projectenlijst 2e 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. Per 20 november jl. hebben zich geen sprekers aangemeld.
Punt 11:

Reconstructie Trompenburg – oostzijde e.o. (uitvoering 3e kwartaal
2014 – 1e kwartaal 2015)

Punt 12:

Graaf Aelbrechtlaan (Jan Lievensweg); vervangende nieuwbouw (naar
verwachting sloop in 2014).

Punt 13:

Groen van Prinsterenlaan – Rembrandtweg; aanleg rotonde. In
voorbereiding, start uitvoering 2015.

Punt 14:

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

Punt 15:

Nieuwbouw brede school 1e Montessori, Burg Haspelslaan 137.
In uitvoering.

Punt 16:

zie punt 14.

Punt 17:

Schulp, nieuwbouw 6 – 9 woningen. In voorbereiding.

Punt 18:

Fietsstroken verbreden en schooloversteek Groen van Prinsterenlaan.
(Uitvoering 3e kwartaal 2014).

Punt 19:

Burgerinitiatief; opwaarderen openluchttheater. In onderzoek.

Volgende vergadering is op een nog nader te bepalen datum in
2015 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

Opzetten
participatiegroep(en)

(dhrn. Groters/
Steenvoorden)

wpf.22-1-14

Per
omgaande

3

Vraagstuk adm.
ondersteuning AanZ aan
wpf. Elsrijk

Mw. Honold
(AanZ)

wpf.22-1-14

Per
omgaande

4

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

Dhr. P. Scholte

wpf. 2-4-14

Per
omgaande

5

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

Dhr. P. Scholte

wpf. 2-4-14

Per
omgaande

6

Actieplan inzake
bouwplannen Zonnestein
64/66

Dhr.
Steenvoorden/v
an Eijl

wpf. 26-11-14

z.s.m.
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