Wijkplatformvergadering op woensdag 21 januari 2015
Aanwezig:
C. Honold (AanZ), M.G. Roland, M.G. Houweling, I. Ambagtsheer, E.F. van den Brink, E. Vet
(wijkagent), L. van Sickle, E. Kooy, M. Polij, M. Broerse, M. Schermerhorn, A. Kuiper, H.
Steenvoorden, M. Zerbst (bestuur. alg./groenraad), N. van Kooten (penningmeester), E.
Snoeijs (bestuur/IT/waarn.secr.), P. Scholte (voorzitter)
Afwezig: met bericht
P. van Nierop, S. van Engelen, J. Prent, H. Beijer (Gem. A’veen)
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 bestuursleden: Piet
Scholte, Moira Zerbst, Eric Snoeijs en Nico van Kooten.
2) Mededelingen en verslag:
Afwezig: zie boven.
Verslag vergadering 26 november 2014.:
Geen opmerkingen. Het verslag hiermee vastgesteld.
Nieuwe AanZ wijkcoaches Elsrijk
Caron Honold (AanZ) heeft een toelichting op haar vertrek als wijkcoach voor Elsrijk
per 1 februari. Dit heeft te maken met het feit dat AanZ de gemeentelijk wijkindeling
gaat volgen voor het organiseren vaan haar eigen werkzaamheden.
In verband hiermee en vanwege de omvang van het werkgebied wordt Caron
vervangen door twee nieuwe wijkcoaches; Sanne Joosen en Helma Keesom.
D D O / Wijkagent
De wijkagent geeft een toelichting op het Donkere Dagen Offensief, dat afgesloten is.
Het werk van verkeerscontroles, preventie adviseurs en surveillanten hebben een
positief resultaat voor de politie opgeleverd. Dit onderwerp wordt per direct van de
websites e.d. gehaald. Tot zover de politiezaken. De buurtregisseur is te bereiken via
nummer 0900-8844 en of rechtstreeks mailen; eric.vet@amsterdam.politie.nl
Bijeenkomst veiligheid
Hans Steenvoorden van Stadsdorp Elsrijk kondigt aan dat Stadsdorp Elsrijk van plan
is in februari een bewonersavond te organiseren over veiligheid in de wijk.
Op verzoek wordt aan de agenda toegevoegd het onderwerp Evaluatie Parkeren.
Verder zijn er geen toevoegingen en is de agenda hiermede vastgesteld.

3) OBA (Overlegorgaan Buurtbeheer Amstelveen): (Piet Scholte)
De punten die in de OBA besproken zijn:
- De burgemeester had eerder aangegeven niet van plan te zijn een OBAvergadering te bezoeken, 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
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te nodigen en aan hen de goede punten en de knelpunten in de wijk voor te
leggen. Na overleg heeft het college van B&W besloten toch een vergadering van
het OBA bij te wonen en wel die van 28 mei as. Deze vergaderingen zijn
openbaar.
4) Plannen voor de nieuwbouw op locatie Zonnestein 64 / 66:
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 hebben besloten de krachten te 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.
Mevrouw Van den Brink van BEO deelt mee dat er 28 januari in Nieuw Vredeveld een
bewonersbijeenkomst zal worden gehouden, waar bewoners hun plannen en visie op
dit gebeuren kunnen laten horen en zien. Wordt vervolgd.
5) Discussie over de toekomstige rol Wijkplatform Elsrijk en samenwerken of
samengaan met bewonersinitiatiefgroep Stadsdorp Elsrijk:
Er wordt levendig en inhoudelijk gediscussieerd, waarbij onderwerpen als mogelijke
belangenverstrengeling, al of niet wachten op een standpunt van het OBA,
onafhankelijkheid van het wijkplatform en de taakverdeling ter sprake komen.
Er worden deze keer geen conclusies getrokken en afgesproken wordt het onderwerp
op de volgend agenda weer op te voeren.
10) Toegevoegd agendapunt: Evaluatie Parkeren:
Hans Steenvoorden deelt mee dat hij samen met Piet Scholte een gesprek zullen
hebben met de heer Baas van de gemeente om te horen hoe het staat met de
aangekondigde evaluatie door de gemeente van het Parkeren in Amstelveen en
Elsrijk in het bijzonder.
11) Rondvraag en sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.45 uur.
De volgende agendapunten (12 t/m 20) 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 12:

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

Punt 13:

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

Punt 14:

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

Punt 15:

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

Punt 16:

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

Punt 17:

zie punt 14.
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Punt 18:

Schulp, nieuwbouw 6 – 9 woningen. In voorbereiding.

Punt 19:

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

Punt 20:

Burgerinitiatief; opwaarderen openluchttheater. In onderzoek.

Volgende vergadering is op 11 maart 2015 om 20.00 uur in
wijkcentrum ’t Open Hof.

A C T I E L I J S T 21 JANUARI 2015
Onderwerp
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