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Amstelveen, 12 december 2017

Geacht College,
Bij deze willen wij u onze zorgen kenbaar maken over de gebrekkige en/of afwezige participatie
en communicatie die wij momenteel ervaren tussen Gemeente en burgers c.q. Wijkplatform.
Op 7 december jl, heeft de groep Groen-Grijs (voormalig wijkplatform) van onze stichting een
bijeenkomst gehad met een groot aantal wijkbewoners naar aanleiding van een artikel in het eigen
wijkblad de GONDELKOERIER waarin werd gesteld dat de wijk WAARDHUIZEN-MIDDENHOVEN
aan het afglijden is naar de status van ”het afvoerputje” van Amstelveen.
Belangrijkste aanleiding tot deze stelling betrof de ontwikkelingen rond de recente wijzigingen van
het openbaar vervoer aanbod c.q. dienstregeling, waarbij een week voor de invoering enige paniek
is ontstaan onder m.n. de oudere buurtbewoners. Dit als gevolg van gebrekkige en/of onduidelijke
communicatie. Ook de aangekondigde plannen voor een gewijzigde methode voor het ophalen
van huisafval en de daaraan gekoppelde langere loopafstand en bereikbaarheid van de
voorgestelde ondergrondse containers is reden tot onrust en onvrede mede door onvoldoende
inspraak en gebrek aan relevante informatie. Het mag hierbij duidelijk zijn dat de wijk WaardhuizenMiddenhoven relatief véél zelfstandig wonenende ouderen telt die vaak moeite hebben met het
volgen van bepaalde ontwikkelingen/veranderingen” en deze ervaren als een aantasting van hun
levensstijl.
Overigens is het wijkplatform nooit rechtstreeks door beleidsmakers en/of ambtenaren benaderd
betreffende o.a. deze onderwerpen. Wij menen er goed aan te doen hierbij ook te signaleren dat
het z.g. inspreken in commissievergaderinen van de Raad o.i. weinig of geen effect heeft. In de
praktijk blijkt dat de “coalitie” vooraf de piketpaaltjes vaak al heeft geplaatst waardoor de stem van
de Burger onvoldoende wordt gehoord. Daarnaast gaan de meeste burgers er ook nog eens
“blindelings” vanuit dat hun ’locale’ volksvertegenwoordiger hun belangen behartigt wat achteraf
dan weer niet het geval blijkt te zijn.
Het onderdeel Groen-Grijs van de Stichting (Wijkplatform) ervaart helaas geen enkele informatie
stroom meer vanuit het Gemeentehuis en/of vanuit het z.g. WOA (Wijken Overleg Amstelveen) als
’overkoepelend’ orgaan dat wordt geacht de diverse Wijkplatformen en bewonersinitiatief groepen
te verbinden.
./.
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Ons inziens is dit het gevolg van onvoldoend bewustzijn van ambtelijke beleidsafdelingen en
medewerkers om een goede communicatie na te streven. Dit mogelijk ook bij gebrek aan duidelijke
richtlijnen van bovenaf.
Tijdens bovengenoemd overleg met buurtbewoners bleken ook de volgende - voor burgers belangrijke onderwerpen zoals Openbaar Vervoer en huisvuil inzameling, een bron van ongenoegen
en onbegrip als gvolg van een haperend participatie/communicatie beleid:
Inbreuk op leefomgeving en angst voor gezondheidsproblemen, door fijnstof-/geluidsoverlast
als gevolg van de uitbreidingen de Luchthaven Schiphol en de verbreding A9.
Aangetaste afhankelijkheid als Gemeente door Regio beleid
Buurt onderhoud, Groenvoorziening en -onderhoud c.q. onkruidbestrijding.
Verwachte consequenties en overlast door langdurige uitval ”Metro” 51.
De woningmarkt voor jongeren door o.a. het groeiend aantal Expats dat huisvesting vereist.
Bebouwing Middenwaard (al méér dan 8 jaar in ontwikkeling; géén enkele info meer aan direct
omwonenden).

Het bestuur van de stichting zal het op prijs stellen om binnenkort met u over bovenstaande in
gesprek te mogen komen.
Wij zien uw uitnodiging - voor een gesprek op korte termijn - met belangstelling tegemoet.
Namens het bestuur
Hoogachtend,

W.A.Bomgaars (voorzitter)

Kopie:

Dhr. L. van Nimwegen
Dhr. H. Beijer (voorzitter WOA)
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