Wijkplatform Waardhuizen - Middenhoven
Wat is een wijkplatform ?
Een wijkplatform is een bewoners organisatie. Alle wijken in Amstelveen hebben een
wijkplatform. Het platform heeft geen vaste samenstelling. Iedere Amstelvener kan
deelnemen aan een platform bijeenkomst van de eigen wijk. Het wijkplatform bestaat
zowel uit individuele bewoners als uit vertegenwoordigers van verschillende netwerken
(bewonerscommissies, huurdersverenigingen, verenigingen van eigenaren,
winkeliersverenigingen, de politiek enz). De personen die de vergadering bezoeken
vormen op dat moment het wijkplatform. Er is wel een vaste kern van leden, het dagelijks
bestuur, dat de lopende zaken van het wijkplatform regelt. Tijdens de vergaderingen van
het wijkplatform komen allerlei wijkaangelegenheden aan de orde.

Waar is een wijkplatform mee bezig ?
Een wijkplatform houdt zich bezig met de woon- en leefomstandigheden in de wijk,
bijvoorbeeld de openbare buitenruimte en voorzieningen in de wijk.
Het wijkplatform heeft ten minste de volgende taken:
•
Belangenbehartiging en ondersteunen van (groepen) wijkbewoners bij het
verbeteren van de woon- en leefomstandigheden;
•
Advies uitbrengen over wijkaangelegenheden aan de gemeente en andere
instanties;
•
Het informeren van wijkbewoners over wijkaangelegenheden;
•
Het peilen van meningen van bewoners over kwesties in de wijk om te zien of er
draagvlak is voor bepaalde maatregelen;
•
Het nemen van besluiten over de besteding van het leefbaarheidsbudget.

Legitimiteit
Het wijkplatform is géén rechtspersoon en de deelnemers van het wijkplatform worden
ook niet gekozen. De wijkplatforms zijn geen afspiegeling van de wijkbewoners. Wel wordt
zo veel mogelijk geprobeerd om de verschillende geledingen van de bevolking aan het
wijkplatform te laten deelnemen.
Omdat een wijkplatform niet gekozen is, is het van belang dat het zorgt dat de adviezen
voldoende draagvlak hebben. De gemeente heeft met alle wijkplatforms in mei 2006 een
convenant afgesloten. De gemeente geeft het wijkplatform een belangrijke rol in de
participatie met en in de wijk. Het convenant is een intentieverklaring. Beide partijen
hebben afspraken gemaakt over budgetten, ondersteuning, legitimatie, informatie en
advisering.

Zie onder Documenten het convenant*) als bijlage.

Dagelijks Bestuur
Het wijkplatform heeft een voorzitter en een secretaris die eventueel aangevuld met één
of meer leden het dagelijks bestuur vormen. Het dagelijks bestuur wordt door het
wijkplatform voor vier jaar gekozen. Hierna kan herbenoeming plaatsvinden. De leden van
het dagelijks bestuur voeren de lopende zaken van het wijkplatform uit, zoals de
uitvoering van wijkplatform besluiten, het bewaken van de voortgang van activiteiten of de
voorbereiding van de platform vergadering.

Werkgroepen
Om zaken die veel voorbereiding vragen, goed in de wijkplatform vergadering te kunnen
behandelen, kan het wijkplatform werkgroepen instellen. Die werkgroepen zijn veelal
samengesteld uit wijkbewoners die bij dat onderwerp betrokken zijn. De werkgroepen
brengen verslag uit aan het platform.

Bijeenkomsten
Wijkplatform bijeenkomsten
Wijkplatforms komen in de meeste wijken vier maal per jaar bijeen. Het wijkplatform
Waardhuizen-Middenhoven echter houdt twee maal per jaar een vergadering maar ook
een inloop spreekuur in Ontmoetingscentrum De Meent op iedere eerste maandag van de
maand om 20.00 uur. De wijkplatform vergaderingen zijn openbaar. De data worden
bekendgemaakt via de wijkkrant, deze internetsite en de Amstelveense kranten.
De verslagen komen op de website te staan.
Indienen agendapunten
Agendapunten voor de wijkplatform vergadering kunnen worden ingediend bij het
dagelijks bestuur (schriftelijk of via de email). Tot aan het begin van de vergadering liefst eerder - kunnen agendapunten aangemeld worden. Alle wijkaangelegenheden
kunnen aan bod komen, tenzij er naar het oordeel van de vergadering dringende redenen
zijn een onderwerp niet te behandelen.
Besluitvorming in vergadering platform
De standpunten van de aanwezigen in een wijkplatform vergadering berusten op een
uitwisseling van argumenten. Het ligt dan ook niet voor de hand om tot besluiten te
komen met een nipte meerderheid van stemmen. Een breed draagvlak is gewenst. Het
wijkplatform streeft naar besluitvorming op basis van consensus. De bewoners worden
geïnformeerd over de besluiten van het wijkplatform via het verslag van de vergadering en
via de wijkkrant.

Faciliteiten
Opbouwwerk ondersteuning
Wijkplatforms kunnen aanspraak maken op ondersteuning met name van de
opbouwwerkers. Het opbouwwerk biedt hulp en advies aan bewoners in Amstelveen die
hun woon- of leefomgeving willen verbeteren. Bewoners kunnen ondersteuning krijgen bij
projecten op het gebied van wonen en woonomgeving, sociale veiligheid, integratie,
duurzame ontwikkeling en leefbaarheid en versterking van de relatie tussen burger en
bestuur.
Heeft u wensen voor uw omgeving, bezoek dan uw wijkplatform of vraag een
consulterend gesprek aan bij de opbouwwerker. Samen gaat u na of uw voorstellen voor
de woonomgeving een breder draagvlak behoeven. Ook wordt er vastgesteld hoe
problemen op te lossen zijn en wat u zelf kunt doen.
Financiën
De wijkplatforms ontvangen jaarlijks twee budgetten van de gemeente Amstelveen, te
weten: een leefbaarheidsbudget en een organisatiebudget. Het leefbaarheidsbudget dient
besteed te worden aan zaken die ten goede komen aan de leefbaarheid van de wijk. Het
wijkplatform beslist in haar vergadering over de besteding daarvan. Met het
organisatiebudget worden alle kosten betaald die verband houden met de organisatie van
de platform bijeenkomsten.

Meningspeiling
Meningspeiling van bewoners over wijkaangelegenheden en maatregelen in de wijk - of
een gedeelte daarvan - vindt plaats tijdens de wijkplatform vergaderingen. Om het
draagvlak van zijn adviezen te vergroten kan het wijkplatform enquêtes houden. Het
wijkplatform zet de argumenten van de voor- en tegenstanders op een rij. De uitslag van
een enquête is een indicatie van wat er leeft in de wijk.
Het kan de officiële
inspraakprocedures - waar de gemeente aan gebonden is - evenwel niet vervangen.

Wijkkrant
Het wijkplatform communiceert met de wijkbewoners via de huis-aan-huis verspreide
wijkkrant DE GONDELKOERIER. In deze krant staan de onderwerpen die in de wijk
spelen, nieuwtjes uit de wijk, activiteiten enz. Ook de gemeente en de politie hebben de
mogelijkheid om via dit medium met de bewoners te communiceren. De data van de
wijkplatform vergaderingen vindt u ook in de wijkkrant. De krant verschijnt 4 keer per jaar.

