STICHTING ONTMOETING WAARDHUIZEN - MIDDENHOVEN
waarin het wijkplatform is geïntegreerd

BESTUUR
Aan:
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Amstelveen
Postbus 4,
1180 BA Amstelveen

Correspondentieadres:
Orion 3,
1188 AM Amstelveen
KvK 61993794
Bank NL70 ABNA 0551672153

Amstelveen, 1 december 2015

Geacht College,
Begin deze week ben ik, als voorzitter van het wijkplatform, wederom geconfronteerd met
”bedenkelijke” besluitvorming van de Gemeente waarbij totaal geen rekening schijnt te worden
gehouden met de gevoelens en belangen van de burger.
Ook is het opvallend dat het wijkplatform nauwelijks of niet wordt geïnformeerd c.q. vooraf
geconsulteerd in besluitvorming ofwel dat aangedragen advies totaal wordt genegeerd.
In het kort onderstaand enkele voorbeelden uit het recente verleden:
In 2014 heeft het wijkplatform een wijk-enquête* gehouden en waarvan de uitkomsten zijn
gecommuniceerd naar zowel het college alsmede alle raadsleden. Respons van
gemeentezijde: nul comma nul.
In april 2015 is er door leden van het wijkplatform een wijkschouw** gehouden en werden de
resultaten gecommuniceerd naar wijkbeheer. Respons van gemeentezijde: nul comma nul.
Ondanks Praat met de Raad bijeenkomsten, inspraakprocedures, uitkomsten wijk-enquête
enzovoort verdwijnt halte Gondel van lijn 51 voor Waardhuizen-Middenhoven en blijken onze
volksvertegenwoordigers, met zitting in de regioraad, onvoldoende aangespoord en
strijdvaardig om de Amstelveense belangen tot het einde toe te behartigen.
Ondanks dat het wijkplatform heeft gewezen op de belangengroep van 80% van de
omwonenden wordt Middenwaard in 2016 ontwikkeld/bebouwd en waarbij de bouwhoogte
(deelplan 1) onacceptabel wordt geacht. Desondanks wordt de uitvoering van het plan
overgelaten aan een projectontwikkelaar en worden de betreffende omwonenden (zoals bij
Zonnestein afgedwongen) (nog) niet betrokken bij de uitvoering zoals door ondergetekende
voorgesteld.
In 2014 werd het wijkplatform door bewoners van Chirurgijn geattendeerd over een ”quick
scan” naar aanleiding van plannen van o.a. Eigen Haard om hun voormalig kantoor af te
breken en op deze plaats een aantal hoogbouw woningen te realiseren. Ondergetekende
heeft dit destijds aan de orde gesteld bij een ontmoeting van het college met de nieuwe
burgemeester en de wijkplatforms.
Respons van gemeentezijde c.q. informatie over
voortgang: nul comma nul
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Eerder deze week wijzen ongeruste omwonenden het bestuur van het wijkplatform op de
plannen en de inmiddels lopende vergunning procedure, van verplaatsing van de JOP in
park Middenhoven naar de hoek van Bovenkerkerweg/Willem Dreesweg. Het wijkplatform
werd maanden geleden telefonisch op de hoogte gesteld van de initiële plannen en de
intentie om omwonenden schriftelijk te informeren. Nu blijkt dat er inmiddels is besloten voor
een andere locatie van deze JOP en blijkt dat omwonenden niet zijn geïnformeerd en aldus
genegeerd, over de inmiddels lopende vergunningprocedure en mogelijkheden tot bezwaar.
Geen enkele aanvullende informatie en/of schriftelijke aankondiging echter naar het
wijkplatform.

Aannemende dat u de rol van de wijkplatforms in Amstelveen nog steeds als ”serieus” aanmerkt
dan zal het u uit bovenstaande duidelijk zijn dat van tweezijdige communicatie helaas geen sprake
is en leidt tot uitholling van de functie van het wijkplatform.
Graag vernemen ik uw reactie en suggestie(s) die moeten leiden tot verbetering.

Hoogachtend,

W.A.Bomgaars
Voorzitter

*
**

wijk-enquête zie: www:wijkplatformsamstelveen .nl
wijkschouw zie: www:stichting-wami .nl
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