STICHTING ONTMOETING WAARDHUIZEN - MIDDENHOVEN

VERSLAG BIJEENKOMST WIJKPLATFORM 26 mei 2016
Locatie: Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3 te Amstelveen
Aanwezig
Voorzitter
Notulist

: Dhr. W.A. Bomgaars (voorzitter)
: Mw. W. Seiffers - Nijhuis

De presentielijst werd getekend door slechts 18 wijkbewoners en er waren 9 afmeldingen.
Vanuit professionele zijde waren aanwezig Dhr. T.IJff (Buurtregiseur Middenhoven),
Dhr. L. Groot (Gemeente Groenvoorziening) en F. Van Rijn (Gemeente Adviseur Jeugd en
Veiligheid). Vanuit de lokale politiek: Dhr. J. Prent (BBA), Dhr. C. Spinhoven (OCA), Mevr.
W. Roode (PvdA) en Dhr. T. Ponjee (VVD).
1. Opening en vaststelling agendapunten door inbreng van de aanwezigen.
De voorzitter opent de bijeenkomst om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom bij
deze eerste bijeenkomst van het wijkplatform, na de integratie in de Stichting
Ontmoeting Waardhuizen–Middenhoven. De laatste bijeenkomst was op 30 oktober
2014. Op verzoek van enkele aanwezigen worden de volgende punten toegevoegd
aan de agenda:
• Verloedering Winkelcentrum Waardhuizen.
• Voorstel “kunst” op de rotonde Praam, Gondel, Dr. Willem Dreesweg.
• Fietspad Eenhoorn (bij herbestrating is een gevaarlijke Z-bocht ontstaan).
2. Integratie Wijkplatform in Stichting Ontmoeting Waardhuizen - Middenhoven
Uit een wijk enquête in 2014 is gebleken dat het wijkplatform, in de voormalige vorm,
overbodig was geworden. Op dat moment was er wel een wijziging in de WMO,
waarbij het project “Burgers aan Zet” werd opgezet. Als er zaken zijn die in een
bepaalde buurt vragen om actie/verandering dan kunnen de wijkbewoners hier zelf
het initiatief voor nemen: uiteraard met ondersteuning van de stichting en het
(voormalige) wijkplatform. De voorzitter verwijst voor nadere details naar de website
www.stichting-wami.nl
3. Beschikbare financiële middelen en verantwoording.
Doordat de Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven een rechtspersoon is,
beschikken de wijkbewoners, naast een “leefbaarheids”- en “organisatie” budget nu
ook over een “activiteiten” budget. Activiteiten worden, binnen het kader “Burgers
aan Zet”, nu vraaggericht i.p.v. aanbodgericht geboden en iedere wijkbewoner kan
hiertoe een verzoek richten aan het bestuur van de stichting.
De bedragen van bovengenoemde budgetomschrijvingen is resp:
• € 3.632,= (uitgaven 2015 waren € 1.431,=)
• € 2.000,= (uitgaven 2015 waren € 806,=)
• € 7.218,= (uitgaven 2015, om reden, nog niet gepubliceerd)
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De Stichting is als volgt samengesteld:
Wijkplatform (Groen, Grijs, Blauw):
Richt zich op de woon- en leefomgeving. Wegen, verkeer en veiligheid.
WMO pijler 3 (Rood):
Richt zich om de sociale samenhang in de wijk en het Ontmoetingscentrum.
Het aanbod is vraaggericht (“Burgers aan Zet”)
Burger Initiatieven worden begeleid, opgezet en eventueel financieel gesteund.
Preventieve gezondheidszorg (Geel):
Met name gericht op eenzaamheid en (jeugd) obesitas
Ontmoetingscentrum De Meent:
Financieel gefaciliteerd door de Gemeente inclusief professionele ondersteuning van
AanZ / Vita Amstelland.
Gondelkoerier:
Wijkkrant = Burgerinitiatief = communicatie (betaald door adverteerders)
Geeft vier paar maal per jaar – huis/huis verspreid - informatie over onze wijken.
Als de verkregen subsidies, bij gebrek aan burgerinitiatieven, niet worden benut dan
dient de stichting de overschotten m.u.v. het “leefbaarheids” budget terug te storten
aan de subsidieverstrekker (Gemeente). Overschotten van het “leefbaarheids”
budget echter mogen worden opgebouwd tot een maximum van € 10.000,=
Op dit moment loopt er slechts één burgerinitiatief. Op diverse plekken in onze wijken
zijn mozaïektegels in de trottoirs geplaatst. Allen met een verwijzing naar iets wat
betrekking heeft op de plaats waar de tegel is geplaatst. Er komen meer tegels. In de
eerstvolgende Gondelkoerier zal een oproep worden gedaan voor suggesties en
onderwerpen voor de nieuwe tegels.
4. Wijkpreventie.
Sinds enkele maanden is er een “Attentie Whatsapp” waarvoor buurtbewoners zich
kunnen aanmelden. De bedoeling is dat buurtbewoners – via Whatsapp – melden als
er verdachte omstandigheden in onze wijken zijn. Deze vorm van wijkpreventie heeft
inmiddels bewezen goed te werken. Aanmelden:
Voor Middenhoven: middenhoven1188@ziggo.nl
Voor Waardhuizen: waardhuizen1186@outlook.com
5. Stand van zaken ombouw lijn 51 en opheffen haltes Gondel en Marne.
Het wijkplatform krijgt nog steeds veel vragen over dit onderwerp. Voor de
duidelijkheid daarom het volgende:
• Lijn 51 blijft door de wijk rijden (feit)
• De haltes Marne en Gondel worden opgeheven (feit; ondanks inspanningen
van het WPF tenminste halte Gondel te kunnen behouden)
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NB: Inmiddels staat ook de eindhalte van lijn 5 ter discussie. Er bestaan plannen om
deze niet meer door te laten rijden tot Amsterdam Centraal. De Gemeenteraad heeft
hier direct actie op ondernomen en zal er alles aan doen om dit plan van het GVB
niet door te laten gaan.
6. Stand van zaken bebouwing Middenwaard.
De bebouwing van de Middenwaard gaat door. De oorspronkelijke bouwplannen zijn
wel enkele malen herzien maar de hoogte (Gebied 1 = West) staat nog steeds
gepland voor 50 meter. Omwonenden pleiten - tot nu toe zonder succes - voor
maximaal 4 woonlagen = maximum 12 meter en zijn bijzonder teleurgesteld. Met de
bouw zal nog dit jaar worden begonnen.
7. Mogelijke bouwplannen terrein oostelijk van Chirurgijn.
Het voormalige gebouw van “Eigen Haard” wordt waarschijnlijk gesloopt. Er is
hierover nog geen definitieve beslissing genomen; ook niet of er op deze plaats
nieuwe hoogbouw komt. Omwonenden houden de ontwikkeling scherp in de gaten.
8. Wijk onderhoud / Schouw vanuit Wijkplatform
Op de website staat een schema voor wijkonderhoud zoals herbestratingen,
rioleringswerkzaamheden enz. Dit schema wordt regelmatig aangepast.
In 2015 is er een wijkschouw gehouden. De voorzitter is bijzonder onder de indruk
van de voortreffelijke wijze en de zeer gedetailleerde manier waarop dit is gedaan.
Terecht een groot compliment voor Dhr. en Mw. Bakker en Dhr. A. Klein. Ook in
2016 moet er weer een werkgroep worden samengesteld. Probleemsituaties binnen
onze wijken zullen hierbij wederom in kaart worden gebracht. Voor deze wijkschouw
hebben ook de wijkagenten en enkele gemeente ambtenaren hun medewerking
toegezegd. Ook Dhr. en Mw Bakker doen graag weer mee.
9. Onderhoud/Renovatie Kinderspeelplaatsen
In onze buurt zijn 45 kinderspeelplaatsen. Er zullen binnenkort een aantal
speeltoestellen worden vernieuwd en uiteraard zal er een inspectie plaatsvinden van
alle speelplaatsen. Wij roepen bewoners op om mee te denken over creatieve
speelplekken en dit te melden aan het wijkplatform. Er zal ook een oproep worden
gedaan in de Gondelkoerier.
10. Bewonersparticipatie m.b.t. mogelijke verplaatsing Jongeren Ontmoetings Plaats
(JOP).
De Gemeente is voornemens om de JOP is wijkpark Middenwaard te verplaatsen. Er
was al een vergunning afgegeven voor een nieuwe locatie maar, na bezwaar van de
omwonenden, heeft de Gemeente nu gekozen voor een participatie traject. Het
oorspronkelijke plan – de verplaatsing van het JOP naar de kruising Dr. Willem
Dreesweg / Bovenkerkerweg – is inmiddels ingetrokken. Dhr. van Rijn (Gemeente)
geeft een uitgebreide toelichting op deze verplaatsing. Het park Middenhoven is een
alcohol verbodsgebied. De jeugd boven de 18 jaar gebruikt wel alcohol en zou dus
geen gebruik kunnen maken van het JOP.
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Ook blijkt het bijzonder lastig om hier handhaving toe te passen in geval van
calamiteiten. Op voorstel van de Gemeente zal nu, begin september, een
participatie traject starten. Na informatie verstrekking over de plannen hoopt de
Gemeente een aantal werkgroepen te kunnen formeren van burgers, jongeren en
ouders/verzorgers van jongeren. Eind 2016 zal dan een advies aan de wethouder
moeten worden uitgebracht. De jongeren die op dit moment gebruik maken van het
JOP zullen worden benaderd via o.a. de sociale media en in het kader van “Burgers
aan Zet” worden verzocht aan te geven wat zij zelf willen.
11. Rondvraag/ toevoegingen aan de agenda.
• Winkelcentrum Waardhuizen: Er was een gerucht dat hier een vestiging van de
winkelketen “Action” zou komen. Dit gerucht is inmiddels achterhaald. Action zal
zich wel gaan vestigen in Winkelcentrum Middenhoven.
• Fietspad Eenhoorn: het wijkplatform zal hierover contact opnemen met de
Gemeente.
• Kunst op rotonde Praam, Gondel, Dr. Willem Dreesweg: op deze rotonde wil het
wijkplatform een kudde schaapjes van kunststof plaatsen. Het plan dient nog
verder uitgewerkt en besproken te worden met de Gemeente.
12. Sluiting om 22.30.
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. De datum voor de
volgende vergadering is nog niet bekend en zal worden gepubliceerd in o.a. de
Gondelkoerier, Amstelveen Blog, Amstelveen Dichtbij en Mijn Amstelveen.
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