Wijkplatformvergadering op woensdag 8 juli 2015
Aanwezig:
mw. A. Fontijn, mw. M. Schermerhorn, dhr. H. Steenvoorden, dhr. A. Kuiper, dhr. J. Prent
(BBA), mw. H. Keesom (AanZ), mw. R. Houweling, mw. G. Roland, dhr. B. Schmitz, mw. I. v.
Oostveen, mw. M. Pak, 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. M. Zerbst (kerngr. alg./groenraad), mw. M. Polij, dhr. E. Vet (buurtregisseur, dhr. E.
Kooy, dhr. L. v. Nimwegen(gem.)

1) Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Agenda:
Er zijn geen toevoegingen op de agenda, zodat deze hiermede is vastgesteld.
2) Mededelingen en verslag:
Afwezig: zie boven.
Verslag vergadering 13 mei jl.:
Er zijn er geen vragen en opmerkingen en daarmee is het verslag vastgesteld.
3) Afscheid bestuurslid Moira Zerbst en penningmeester Nico van Kooten: (dhr. P.
Scholte)
Bij afwezigheid van mw. Zerbst bedankt de voorzitter haar via dhr. Kuiper voor haar
inzet en goede samenwerking. Hij overhandigt dhr. Kuiper bloemen en een attentie
voor mw. Zerbst.
Ook dhr. Van Kooten wordt bedankt voor zijn inzet en samenwerking en ook hij
ontvangt bloemen en een attentie.
4) OBA (Overlegorgaan Buurtbeheer Amstelveen): (dhr. P. Scholte)
Uit de gesprekken met de burgemeester en wethouders is gebleken dat de gemeente
en het wijkplatform Elsrijk dezelfde visie hebben inzake participatie.
Indien een BIG (Burger Initiatief Groep) of het wijkplatform zich als een serieuze
partner opstelt naar de gemeente toe, d.w.z. als zij verantwoordelijkheid nemen,
kunnen zij rekenen op steun van deze gemeente.
Een voorbeeld is het Stadsdorp Elsrijk met het project van het openluchttheater.
Dhr. Prent kwam onlangs een artikel tegen uit een krantje uit Bovenkerk van 1994,
waaruit bleek dat deze wijk zijn tijd reeds ver vooruit was, waar het ging om
ontmoeten en samenbinden van bewoners.
5) Vacatures: (dhr. P. Scholte)
Door het wegvallen van mw. Zerbst en dhr. Van Kooten komen er naast de reeds
bestaande vacatures weer twee nieuwe vacatures bij.
De voorzitter doet een dringende oproep aan de vergadering in de eigen omgeving
(familie, vriendenkring) rond te kijken voor (geschikte) kandidaten. Hij benadrukt
vooral ook uit te kijken naar jonge mensen.
Omdat het werven van kerngroepleden voor het wijkplatform zo moeizaam verloopt,
wordt een fusie met Stadsdorp Elsrijk overwogen.
Dhr. Steenvoorden wijst er echter op dat het wijkplatform een andere functie heeft
dan Stadsdorp Elsrijk. Stadsdorp Elsrijk zet zich in voor de leuke dingen in de wijk.
Het wijkplatform gaat over zaken als infrastructuur, bouwprojecten en parkeerbeleid.

1

Een mogelijke fusie van wijkplatform Elsrijk met Stadsdorp Elsrijk zal ook op de
agenda komen van de volgende vergadering op 23 september a.s. (zie ook actielijst).
Mw. Schermerhorn zegt dat het niet duidelijk is wanneer men het wijkplatform moet
benaderen en wanneer Stadsdorp Elsrijk. Afgesproken wordt te werken aan een
heldere structuur, waarbij duidelijk is hoe de lijnen lopen.
6) Kunstproject in Park De Ruyschlaan:
Stadsdorp Elsrijk gaat gebruik maken van het “buurtkunstproject” bij het opgeknapte
openluchttheater in het park De Ruyschlaan. Bij het “buurtkunstproject” werken
wijkbewoners samen met kunstenaars aan kunstobjecten. De wijkbewoners leren
elkaar beter kennen en de objecten kunnen van waarde zijn voor de wijk. Het verbindt
wijkbewoners met elkaar.
Er zijn nog geen concrete plannen ten aanzien van het kunstwerk, wel dat het wordt
gecombineerd met verlichting in bomen rond het podium van het theater. Een
mogelijkheid is bewoners te laten meedenken. Besloten wordt Nicole van Buuren (de
kunstenares die het project gaat begeleiden) bij de volgende wijkplatformvergadering
op 23 september a.s. uit te nodigen (zie ook actielijst). In het najaar kan dan een
keuze worden gemaakt.
7) Nieuwbouw op locatie Zonnestein 64/66:
De sloop van de sporthal is drie maanden uitgesteld. Er is geen reden bekend.
Het project bevindt zich in de 2e fase. Vijf project ontwikkelaars komen met
voorstellen van aanpak. Uit deze voorstellen wordt er een projectontwikkelaar
gekozen. De gemeente stelt een commissie samen die de projectontwikkelaar
uitkiest. In de commissie is ook de projectgroep (heeft geen overlegstatus) met twee
mensen vertegenwoordigd. Nadat de projectontwikkelaar is gekozen, gaat deze met
de bewoners om de tafel zitten. Bewoners hebben eerder aangegeven dat zij de
locatie liever groen houden, maar als er toch gebouwd gaat worden, geven zij de
voorkeur aan b.v. een speelterrein of een medisch centrum (laagbouw HOED).
Mw. Van Oostveen komt terug op het feit dat zij een aantal jaren geleden namens het
wijkplatform in een klankbordgroep heeft gezeten inzake Zonnestein 64/66 en dat zij
nu niet is uitgenodigd. Zij kan volgens dhr. Steenvoorden via haar
bewonersvereniging zitting nemen in de projectgroep.
De vertraging van de sloop van de sporthal hindert niet de bovenstaande
bouwprocedures. Verder zijn er geen bijzonderheden.
8) Rondvraag en sluiting:
Dhr. Scholte:
Komt terug op de vacatures en dringt nogmaals aan rond te kijken.
Dhr. Snoeijs:
Gaat naar een andere locatie uitkijken. De trap zou voor sommige mensen een
probleem kunnen zijn.
Dhr. Prent:
Meldt dat het kunstwerk (twee handen die een volleybal vasthouden) bij de oude
Bankrashal is weggehaald, opgeknapt en bij de nieuwe Bankrashal is neergezet.
Inzake agendapunt 11 zijn de werkzaamheden bij de rotonde gestart.
Inzake agendapunt 12 zijn bij de Runmolen drie woningen opgeleverd.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.00 uur.
De volgende agendapunten (9 t/m 14) 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 4 mei jl. hebben zich geen sprekers aangemeld.
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Punt 9:

Reconstructie Trompenburg – oostzijde e.o. (in uitvoering)

Punt 10:

Graaf Aelbrechtlaan (Jan Lievensweg); vervangende nieuwbouw (in
uitvoering).

Punt 11:

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

Punt 12:

Bouw 40 –50 woningenlocatie Tulpenburg, voormalig Amstelveen
College (in uitvoering).

Punt 13:

Schulp, nieuwbouw 6 – 9 woningen. In voorbereiding.

Punt 14:

Burgerinitiatief; opwaarderen openluchttheater (in uitvoering).

Volgende vergadering is op woensdag 23 september 2015 om 20.00
uur (onder voorbehoud in de Stadsdorpkamer).
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