STICHTING ONTMOETING WAARDHUIZEN - MIDDENHOVEN

VERSLAG BIJEENKOMST WIJKPLATFORM op 7 december 2017
Locatie: Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3 te Amstelveen
Aanwezig:
Bestuur
Buurtregisseurs
Gemeente
Politiek

Buurtbewoners

: W.A.Bomgaars - voorzitter
T.Botter – E.Dieckmann
: H.Steenbergen
: (afmelding in overleg) W.Wiefferink
: J.Vink (GL) – S.Kruijer (GL) - J.Prent (BBA)
H.Stoffels (CU) - Jacq.Höckler (AvA) – T.Lechner (AvA)
E. v.d. Waal (D66) - M. v. Hertenrijck (BBA)
W. de Mol (OCA) - W.Roode (SP) – C.Spinhoven (LS+KBO)
: 46 overeenkomstig de getekende presentielijst

1. Opening en vaststelling agendapunten door inbreng van de aanwezigen.
De voorzitter opent de bijeenkomst om ± 19.30 uur en geeft een korte introductie
van de Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven. De Stichting
vertegenwoordigt ca. 13.000 wijkbewoners, waarmee Waardhuizen-Middenhoven
de op één na grootste wijk van Amstelveen is. Alle informatie over de wijk is terug
te vinden op de website: www.stichting-wami.nl
Het leefbaarheids budget voor het wijkplatform is € 3.632,= per jaar (al enkele jaren
ongewijzigd). Dit bedrag kan alleen gebruikt worden voor om de leefbaarheid in de
wijk te bevorderen en niet voor bv. reparatie van wegen/fietspaden/drempels of
andere zaken die onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente vallen. De koe
die op het circuit van de Willem Dreesweg staat is destijds o.a. uit dit budget
betaald (± € 850,=). De toekomstige Jeu de Boules baan op thuishaven is een door
omwonenden gewonnen prijs in het kader van de aktie Mensen maken Amstelveen.
Er was door de voorzitter een agenda opgesteld als richtlijn (de aanwezigen
bepalen de agenda). Op verzoek van de aanwezigen zullen de volgende punten
worden behandeld:
•
•
•
•
•
•

Openbaar vervoer – verdwijnen buslijnen
Overlast vliegverkeer
Verplaatsing JOP
Nieuw systeem huisvuil inzameling
Looppaden (voor klachten hierover kan de servicelijn van de Gemeente
worden gebeld: Tel. nr. 020-5404911)
Onkruidbestrijding (voor klachten kan de servicelijn van de Gemeente
worden gebeld: Tel. nr. 020-5404911)
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2. Behandel punten
Openbaar vervoer:
Al per 10 december a.s. gaat de nieuwe dienstregeling van Connexxion in. Dit heeft
behoorlijke consequenties voor de wijk. Buslijn 199 verdwijnt en wordt deels
overgenomen door lijn 177. Schiphol is nu niet meer rechtstreeks bereikbaar en de
buurtbewoners zijn niet te spreken over het feit dat zij niet gekend en gehoord zijn
in de plannen met de nieuwe dienstregeling. Er wordt de Gemeenteraad verweten
dat zij zonder meer akkoord zijn gegaan met de plannen van Connexxion. Dhr E.
v.d. Waal, Raadslid voor D66 in de Gemeenteraad van Amstelveen en tevens lid
van de Regioraad (waar het plan van Connexxion is goedgekeurd) geeft hier een
reactie op “de afgevaardigden naar de Regioraad (vijf raadsleden voor Amstelveen)
hebben zich erg ingespannen voor het behoud van de buslijnen. Connexxion wil
duurzamer gaan rijden en wil tevens een fijnmazig netwerk blijven verzorgen.
Ondanks de argumenten van de Raadsleden van Amstelveen is de Regioraad toch
akkoord gegaan met de nieuwe dienstregeling van Connexxion” Dhr. v.d. Waal is
van mening dat wij het komende jaar zeer duidelijk de Amstelveense wensen
kenbaar moeten maken aan de Regioraad. Vooraf overleg en inspraak van de
Amstelveense burgers is hierbij zeer gewenst. Helaas is aan de dienstregeling per
10-12-2017 niets meer te doen. Dhr. Stoffels, Christen Unie; wil zich, gehoord de
klachten van de buurtbewoners, inzetten om de problemen onder de aandacht van
de Gemeente Raad te brengen. “Laten we het beter gaan doen in 2018”. Dhr. Vis,
buurtbewoner; verzoekt om door de politiek geïnformeerd en gehoord te worden.
“Dat er niet over ons beslist wordt, maar met ons”. Hij spreekt de hoop uit dat wij
het komende jaar in gesprek blijven en dat er in december 2018 een nieuwe en
bruikbare busverbinding komt.
Overlast vliegverkeer:
Mede door andere vliegroutes op Schiphol heeft de wijk in toenemende mate last
van vliegverkeer. Het wijkplatform zal dit onder de aandacht brengen van het
college van B&W waarbij tevens aandacht zal worden gevraagd voor de
ontoelaatbare toename van de uitstoot van fijnstof waarvan onlangs is aangetoont
dat dit een groter gevaar dan verondersteld is voor de volksgezondheid.
Verplaatsing JOP:
Er waren diverse opties voor de verplaatsing van het JOP van wijkpark
Middenhoven naar een andere locatie. Sinds eind november is het JOP verplaatst
naar een locatie nabij de Praxis.
Nieuw systeem huisvuilinzameling:
Veel bewoners voelen zich overvallen door de nieuwe plannen voor het inzamelen
van het huisvuil. Ondanks dat uit recente onderzoeken is gebleken dat gescheiden
inzamelen van huisvuil niets extra’s oplevert en waarschijnlijk ook niet beter is voor
het milieu gaat de Gemeente toch door met het plaatsen van andere containers.
Ook is men beslist niet te spreken over de loopafstand naar die containers. Vooral
voor oudere bewoners gaat dit beslist problemen geven.
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Dhr. Vis doet een voorstel aan de bewoners; “Laat de aanwezige Raadsleden
ervoor zorgen dat de klachten vanuit de wijk betreffende de buslijnen en de
inzamelen van het huisvuil gehoord worden in de Gemeente Raad. Het is
onaanvaardbaar dat er zo gesold wordt met onze bewoners”
De voorzitter, gesteund door het bestuur van de Stichting, besluit hierop een
brief te sturen naar het college van B&W met het verzoek om in gesprek te
komen over hoe de participatie en communicatie tussen lokale overheid en
burger kan worden verbeterd.
3. Rondvraag:
Dhr. Berentzen en Mw. van ’t Hoff; nu de JOP verplaatst is, kunnen dan de bankjes
in o.a. het park en rond de fontijn terug komen ? (laten we dit uitzoeken)
Mw. Zomers: spreek nogmaals haar bezorgdheid uit over het bijplaatsen van de
ondergrondse containers voor huisvuilinzameling die de functie van de
rolcontainers zal doen wijzigen. Zeker m.b.t. de loopafstand.
(het bestuur zal zich inspannen om een duidelijk beeld hiervan de krijgen en zo
mogelijk te bespreken met de beleidsmakers).
Dhr. Boon; “wat gebeurt er met onze wensenlijst?”
(een werkgroep van de Stichting zal met de wensenlijst aan de gang gaan en deze
onder de aandacht brengen van de politiek)
Onze wijkagenten (Hans Steenbergen voor Waardhuizen en Tom IJff voor
Middenhoven) houden vanaf 4 januari 2018 op elke eerste donderdag van de
maand een inloopspreekuur in De Meent. Vanaf 19.00 uur is eenieder daar welkom
om problemen te bespreken en mogelijk oplossingen te zoeken.
4. Sluiting
Met dank aan Mw W.Sijffers voor het maken van het verslag en aan alle
aanwezigen voor hun komst en inbreng, sluit de voorzitter de bijeenkomst om
± 21.45 uur
*****
Een datum voor een volgende bijeenkomst is nog niet bekend.
Deze zal t.z.t. worden gepubliceerd in de Gondelkoerier, op de website en in de lokale media
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