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Aan de deelnemers aan het Wijkplatform Elsrijk

Amstelveen, 12 mei 2016
Beste Wijkbewoner,
Graag nodig ik u uit voor het bijwonen van de bewonersvergadering van uw Wijkplatform op

woensdag 18 mei 2016 om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in
de NIEUW VREDEVELD, REMBRANDTWEG 428
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en verslag vorige bijeenkomst.
3. OBA (Overleg Buurtbeheer Amstelveen)
4. Verslag bezoek burgemeester Mirjam van ’t Veld aan Elsrijk
5. Plan voor bouw parkeergarage hoek Zonnestein/Van Heuven Goedhartlaan.
6. Plan aanleg rotonde kruising Van Heuven Goedhartlaan/Groen van Prinstererlaan.
7. Aanvragen voor bijdrage van wijkplatform bij buurt BBQ’s/buurtfeesten.
8. Parkeerdruk in Elsrijk
Wij zouden graag praten over de parkeerdruk in onze wijk. Neemt deze toe ? of af ? Wat zijn uw
ervaringen hiermee ? Dit gaat dus niet over het huidige vergunningensysteem, maar over het
parkeren in de rest van de wijk.
Ook de vraag of er wel of niet betaald parkeren moet worden ingevoerd in heel Elsrijk komt aan de
orde.
9. Vacatures
Uw wijkplatform heeft versterking nodig. Heeft u tijd en zin hier een paar uurtjes per maand te
besteden aan het leefbaar houden van Elsrijk, meldt u dan aan !

10. Rondvraag
Voor de agendapunten 5 en 6 hebben wij de projectleiders van de gemeente uitgenodigd bij
de vergadering aanwezig te zijn.
De volgende agendapunten zijn afkomstig uit de “Projectenlijst 2 de 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 informatie heeft die zij met
bewoners wil delen.
Per 12 mei hebben zich geen sprekers aangemeld !

11. Nieuwbouw op locatie Zonnestein 64/66
12. Reconstructie Trompenburg oostzijde e.o.
In uitvoering
13. G. Aelbrechtlaan (Jan Lievensweg); vervangende nieuwbouw.
In uitvoering
14. Schulp, nieuwbouw 6-9 woningen.
In voorbereiding

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

