Agenda Wijkplatformvergadering Bankras/Kostverloren woensdag 31 mei
2017.
Aanvang 20.00 uur in Wijkcentrum Alleman.
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Verslag vergadering 29 maart 2017 (volgt)

4.

Onthulling mozaïek bij Nieuwe Bankrashal
Het mozaïek is vrijdag 12 mei feestelijk onthuld door Joop de Jong in
aanwezigheid van de wethouders Bot en Brandes en een grote schare
belangstellenden. Na de onthulling was er een receptie en een
fantastische buurt BBQ.

5.

Buurtkrant Bankras Kostverloren 1 e Jaargang Zomer 2017
De zomereditie komt eraan. De eerste editie is zeer positief ontvangen
in de wijk.

6.

Hotel Prof. W.H. Keesomlaan 14 (verbouwing kantoor naar
hotel)
Er is een omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing van een
kantoor naar een hotel met zo’n 500 kamers in Kronenburg.

7.

Nieuwbouw appartementen Kostverlorenhof (zie bijgevoegde
brochure)
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een
appartementencomplex van 25 huur appartementen (± 90 m²) en een
ondergrondse parkeergarage (30 pp) op plaats van de voormalige
synagoge bij het winkelcentrum Kostverloren.

8.

Uitbreiding S.B.O. de Schakel (uitbreiding met vleugel t.b.v.
de Wending)
Er is een omgevingsvergunning verleend voor een uitbreiding van het
bestaande gebouw van de SBO de Schakel t.b.v. de vestiging van de
SBO de Wending uit de Westwijk. De vleugel komt parallel aan de
Bloeyenden Wijngaerdt met de hoofdingang tegen over Alleman. Er
komen 2 bouwlagen met elk een gang en aan weerszijden 2 klaslokalen.
In september 2017 wordt het oude gebouw van de Schakel verbouwd.
De leerlingen van de Schakel gaan dan zolang naar het gebouw van de
Wending in de Westwijk.

9.

Ontwikkeling terrein oude Bankrashal

Er komen appartementen, maar koop of huur is nog niet duidelijk. Er
zijn geruchten dat of de huisartsenpraktijk of Alleman verhuizen naar
deze nieuwbouw. Er zijn plannen om Alleman grondig te moderniseren.
10.

Aanleg diverse perkjes rondom winkelcentrum
Kostverlorenhof
De gemeente heeft rondom het winkelcentrum diverse bloemperkjes
aangelicht. Verder zijn de trottoirs her bestraat met nieuwe tegels.

11.

Ombouw Amstelveenlijn
Vital wordt de aannemer. Er zijn verder geen wijzigingen bekend in de
planning.

12.

Verbreding/verdieping/ondertunneling A9
In de ochtendspits staat er vaak een file op de Camera Obscuralaan
vanaf Panta Rhei tot aan de kruising met de Oranjebaan. Een slechte
voorbode voor de komende werkzaamheden aan de A9.

13.

Voldoende bankjes in de wijk?
In onze wijk wonen veel senioren. Senioren stellen het op prijs om op
regelmatige afstand een bankje te hebben om even te gaan zitten. Zijn
er genoeg bankjes in de wijk, maar ook in de Middelpolder
(Buitengebied)?

14.

Speelbus (zie bijgevoegde folder)
Er komt in de zomervakantie op 15 en 16 augustus 2017 bij het
speelplein van de kindercampus King een speelbus. Het Wpf levert een
bijdrage van € 375.

15.

Schiphol
Hebben we nog veel overlast van het vliegverkeer op Schiphol? Voor
Kronenburg geldt een huisvestingsbeperking. Uitbreiding van de
huisvesting voor studenten is niet mogelijk.

16.

Vragen aan de wijkagenten

17.

Rondvraag

18.

Sluiting

Ben Jonker
Voorzitter
Vergaderdata 2017:
20 september
22 november
Alle vergaderingen vinden plaats in Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden
Wijngaerdt
Aanvang 20.00 uur

N.B. De Jeu de Boules club, die speelt op de baan naast Alleman is op zoek
naar nieuwe spelers.

