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Aan de deelnemers aan het Wijkplatform Elsrijk
Amstelveen, 21 september 2015
Beste Wijkbewoner,
Graag nodig ik u uit voor het bijwonen van de bewonersvergadering van uw Wijkplatform op

woensdag 23 september 2015 om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in
de STADSDORPSKAMER, DE RUYSCHLAAN 193a
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en verslag vorige bijeenkomst.
3. Kunstproject in Park De Ruyschlaan / presentatie door kunstenaar Nicole van Buuren
Haar vraag aan de wijkvergadering is dan ook; of en zo ja hoeveel zou het wijkplatform
willen/kunnen bijdragen aan dit project in de wijk. Dit buurtkunstwerk voor het openluchttheater is
een initiatief van de bewonersgroep van Elsrijk.
Het openluchttheater is opgeknapt en daar hoort een sprookjesachtig kunstwerk bij, dat wordt
gecombineerd met verlichting in de bomen rond het podium van het theater. Aan dat unieke
kunstwerk kunnen bewoners zelf meewerken. Kunstenaar Nicole van Buuren gaat het project
begeleiden. Zij heeft in andere wijken in Amstelveen al verschillende buurtkunstprojecten begeleid.
Het is een project waar iedereen van 9 tot 99 jaar aan mee kan doen. We gebruiken een simpele
techniek en er wordt gewerkt in een gebouw in de wijk, werktijden in overleg. Het project start eind
2015 en duurt ongeveer 3 maanden.
4. OBA (Overleg Buurtbeheer Amstelveen)
Toelichting door voorzitter Piet Scholte.
5. Structuur wijkplatform / fusie met Stadsdorp Elsrijk
In meerdere Amstelveense wijken zijn de wijkplatforms al gefuseerd, of opgegaan in de recente
bewoners initiatief groepen. Het voorstel is dat in Elsrijk ook te doen en de vraag is; wat vinden de
Elsrijkers daarvan ?

6. Bijeenkomst ‘inmiddels een jaar nieuwe WMO’ aankondigen
Net als vorig jaar organiseert Stadsdorp Elsrijk in november een thema-avond over de WMO in
Nieuw Vredeveld.
7. Gemeentelijke projectenlijst tweede helft 2015
8. Vacatures
9. Rondvraag
De volgende agendapunten zijn afkomstig uit de “Projectenlijst 2 de helft 2015” van de
gemeente.
De onderwerpen worden besproken als hier behoefte toe bestaat bij de vergadering of als
het bestuur informatie heeft die zij met bewoners wil delen.
Per 21 september hebben zich geen sprekers aangemeld !

10. Reconstructie Trompenburgoostzijde e.o.
In uitvoering
11. Nieuwbouw op locatie Zonnestein 64/66.
12. G. Aelbrechtlaan (Jan Lievensweg); vervangende nieuwbouw.
In uitvoering
13. Gr. v. Prinstererlaan – Rembrandtweg; aanleg rotonde.
In voorbereiding, start uitvoering 2015
14. Bouw 40-50 woningen locatie Tulpenburg, vrm. Amstelveen College.
In uitvoering
15. Schulp, nieuwbouw 6-9 woningen.
In voorbereiding
16. Bewonersinitiatief; opwaarderen openluchttheater.
In uitvoering

Vriendelijke groet,
Piet Scholte, voorzitter
www.wijkplatformelsrijk.nl

