Wijkplatformvergadering op woensdag 20 januari 2016
Aanwezig:
mw. M. Schermerhorn, Mw. P. van Nierop, dhr. H. Steenvoorden, mw. B. Wiessing, dhr. R.
Wiessing, dhr. E. Kooy, mw. M. Polij, mw. I. v. Oostveen, dhr. E. v.d. Waal (D66), mw. E.
v.d. Brink, Dhr. E. Snoeijs (kerngr.alg./IT/ waarn.secr.), dhr. P. Scholte (voorzitter), mw. B. de
Groot (not.)
Afwezig: met bericht
mw. L. de Bie-Dudink, dhr. N. van Kooten, mw. A. Fontijn, mw. H. Keesom (AanZ), mw. L.
van Sickle
Afwezig: met bericht
1) Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er is sprake van een kleine opkomst.
Agenda:
Er is een toevoeging op de agenda, nl. agendapunt buurtregisseur zal na agendapunt
mededelingen en voor ingekomen stukken (11/1) van gemeente worden besproken.
Hiermede is de agenda vastgesteld.
2) Mededelingen en verslag:
Afwezig: zie boven.
Dhr. Steenvoorden meldt dat inzake het leefbaarheidbudget het volgende:
over 2015 is overgehouden:
€ 3.800,-voor 2016 het bedrag
€ 3.600,-Totaal leefbaarheidbudget Elsrijk 2016
€ 7.400,--.
Daarnaast is er een budget voor de jeugd van € 8.800,--. Dhr. Steenvoorden stelt
voor in februari een commissie samen te stellen die in overleg met de gemeente gaat
bekijken hoe dit bedrag besteed zal worden. Ook zal advies ingewonnen worden bij
de jeugdraad, zij weet immers wat de jeugd in de leeftijd van 8 – 13 jaar leuk vindt.
Mw. Polij vraagt om een begroting voor bovengenoemd leefbaarheidbudget. Volgens
dhr. Steenvoorden gaat dit er komen, maar hij heeft hierbij input nodig vanuit de
vergadering. Verder zijn er geen mededelingen.
Verslag vergadering 18 november jl.:
Blz.1 pnt. aanwezig: mw. Van Nierop zegt dat zij wel aanwezig was.
Verder zijn er geen vragen en opmerkingen en is het verslag hiermee vastgesteld.
Buurtregisseur: (dhr. E. Vet)
Naar aanleiding van berichten in de media over hondengif, meldt dhr. Vet dat in de
afgelopen periode bij de flat Selde Rust hondengif is gestrooid, als gevolg waarvan
een hond is gestorven en twee honden ziek zijn geworden. Ook in de Jacob de
Graeflaan is hondengif gestrooid, honden hadden daar ook ziekteverschijnselen die
wezen op hondengif.
De politie surveilleert middels het Mobiele Media Lab. Collega’s hebben wel iemand
aangesproken, maar de politie heeft geen bewijs. Het strooien van hondengif is een
misdrijf, het is dierenmishandeling. Mogelijk zijn door hondenbezitters regels
overtreden en irriteert de gifstrooier zich daaraan.
Middels het zgn. “Whatapp-Alert” waarschuwen hondenbezitters elkaar, indien men
ziet dat iemand iets neergooit. Dit “Whatapp-Alert” kan ook heel goed gebruikt worden
tegen inbraken en andere misdrijven in de wijk, b.v. inbrekers die op verkenning zijn.
Een “Whatapp-Alert” werkt het effectiefst wanneer de whatsapp-groep niet de groot is
(b.v. 10 tot 20 bewoners.) en er alleen berichten worden verstuurt inzake veiligheid.
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Kortom sociale media gebruiken om de wijk veiliger te maken.
Dhr. Vet wijst de vergadering ook op de Facebookpagina van het wijkteam.
Het DDO (Donkere Dagen Offensief) loopt nog tot maart a.s.
Tot zover de politiezaken. De buurtregisseur is te bereiken via nummer 0900-8844 of
112 (spoedgevallen) en of rechtstreeks mailen; eric.vet@amsterdam.politie.nl
Op 11 januari jl. heeft het wijkplatform van de gemeente een actuele lijst ontvangen
met projecten voor 2016:
Op de kruising Groen v. Prinsterenlaan – Van Hoeven Goedhardlaan wordt medio
2016 een rotonde gebouwd. Slechts de omwonenden zullen bij de werkzaamheden
worden betrokken. Dhr. Steenvoorden meldt dat men bezig is de gemeente zover te
krijgen dat zij bij alle projecten altijd de wijkplatforms schriftelijk informeren.
V.w.b. de overige projecten zie agendapunten 8 t/m 11.
Op 4 januari jl. heeft het wijkplatform van de gemeente een actuele welstandsnota
2016 ontvangen:
De welstandscommissie is opgeheven. Daarvoor is de stadsarchitect /adviseur
welstand in de plaats gekomen. Voor nieuwe wijken als Middenhoven en
Waardhuizen zijn er minder regels, voor wijken als Elsrijk en de nog oudere wijk
Randwijck gelden daarentegen weer andere (strengere) regels. Amstelveen is
welstandsluwer geworden, maar zeker niet welstandsvrij.
Doordat er minder regels zijn, behoeft men minder te vergaderen en dit levert dus een
besparing op. Bovenstaande is een pilot en uniek in Nederland.
De vergadering neemt de nota voor kennisneming aan.
Het wijkplatform zal de gemeente bedanken voor de informatie.
3) OBA ( Overlegorgaan Buurtbeheer Amstelveen): (dhr. H. Steenvoorden)
Communicatie gemeente / OBA:
De voorzitter was afwezig, maar dhr. Steenvoorden heeft de OBA vergadering
bezocht:
in deze vergadering is besloten alle wijkplatformvergadering en vergaderingen
van bewonersinitiatiefgroepen (BIG) samen te voegen in een vergadering;
de naam OBA is nu gewijzigd in Buurtoverleg Amstelveen (BOA)
Het BOA zal 10 keer per jaar vergaderen, met een maal per twee maanden
een themavergadering, b.v. wat kunnen andere wijkplatforms leren van
Westwijk dat zeer actief is op sociale media;
het verbeteren van communicatie met de gemeente; meer gedetailleerd;
in Elsrijk wordt het wijkplatform niet samengevoegd met Stadsdorp Elsrijk. Er
wordt wel samengewerkt. Het wijkplatform is voor het nuttige, Stadsdorp
Elsrijk voor het aangename. Het wijkplatform is de hardware, Stadsdorp Elsrijk
de software.
Het wijkplatform is de formele organisatie in de contacten naar de gemeente.
4) Parkeerdruk in Elsrijk:
Dhr. Steenvoorden constateert dat de parkeerdruk in de wijk met de maand
toeneemt. Het zijn met name forensen en reizigers op weg naar Schiphol. Een deel
van Randwijck is reeds betaald parkeren van toepassing. Wijken zijn tegen de
invoering van betaaldparkeren, zolang er geen sprake is van parkeerdruk.
Dhr. Scholte constateert dat ondanks de parkeerdruk op de agenda staat, er sprake
is van een lage opkomst. Het betaaldparkeren moet in Amstelveen kostendekkend
zijn.
5) Onderwerpen wijkvergadering:
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Het wijkplatform roept de bewoners nogmaals op onderwerpen aan te dragen voor de
wijkvergaderingen. Eventueel kunnen deze vragen via de BOA (Buurt Overleg
Amstelveen, voormalig OBA ) aan de gemeente worden voorgelegd.
Afgesproken wordt voor de volgende vergadering dhr. Muis uit te nodigen, e.e.a. in
verband met de geplande kap van populieren aan de Keizer Karelweg.
6) Vacatures: (dhr. P. Scholte)
Er staan nog steeds drie vacatures open voor de volgende functies:
secretaris en twee vacatures voor algemeen kerngroep/bestuurslid.
7) Rondvraag en sluiting:
Mw. Van Oostveen:
Vraagt naar de stand van zaken betreft de projectgroep Zonnestein 64/66. Dhr.
Steenvoorden legt uit dat per klankbordgroep een vertegenwoordiger in de
projectgroep zitting mag nemen. De projectgroep bepaalt (eventueel in overleg met
de projectontwikkelaar) hoe groot de projectgroep mag worden. Een te grote
projectgroep is niet meer werkbaar.
Mw. Wiessing:
Wil zich vooral inzetten door middel van sociaal culturele activiteiten, zij wil warmte
brengen tussen de mensen. Een maal per maand komen 18 mensen/leerlingen bij
haar voor de les Spaanse taal en cultuur.
De voorzitter sluit de vergadering om ca. 21.35 uur.
De volgende agendapunten zijn afkomstig uit de “Projectenlijst 2e helft 2015” van de
gemeente. De (nog in uitvoering of voorbereiding zijnde) 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 13 januari jl.
hebben zich geen sprekers aangemeld.

Punt 8 :

Nieuwbouw op locatie Zonnestein 64/66

Punt 9 :

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

Punt 10:

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

Punt 11:

Schulp, nieuwbouw 6 – 9 woningen. In voorbereiding.

Volgende vergadering is op 23 maart a.s. om 20.00 uur (onder
voorbehoud in de Stadsdorpkamer).
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Onderwerp

Actie

opvolging

Afgehandeld

kunstobject park
Ruyschln.
Populierenkap KKweg

start overleg mog.
financiering/sponsoren
wpf.erk.23-3-16Dhr. Muis
uitnodigen

Mw. N. v.
Buuren
Kerngroep

Over 2 weken
(ca. 6-10-15)
23-3-16
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