
 

Agenda Wijkplatformvergadering Bankras/Kostverloren woensdag 5 september 2018.  

Aanvang 20.00 uur in Wijkcentrum Alleman. 

1. Opening 
 
2. Mededelingen 

 

3. Verslag vergadering 30 mei 2018 
 
4. Buurtkrant Bankras Kostverloren 2e editie Jaargang 2018 

Kopij voor de volgende 7e editie inleveren voor 7 september 2018 t.a.v. Redactie 
buurtkrant Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, 1183JM 
Amstelveen. Email: buurtkrant.bl@gmail.com 

 
5. Nieuwbouwappartementen Klaasje Zevenster 

De sloop van de 2 bestaande gebouwen is inmiddels voltooid. Er ligt nog een grote 
hoop puin. 
 

6. Ombouw Amstelveenlijn 
De voorbereidend werkzaamheden in de vorm van het omleggen van leidingen is in 
volle gang. Het fietspad aan de oostzijde van de Beneluxbaan tussen Uilenstede en 
Oranjebaan is voor een aantal jaren afgesloten. In oktober 2018 zullen de haltes 
Zonnestein en Kronenburg/Saskia van Uilenburg opgeheven worden. Er komt een 
tijdelijke halte tussen beide haltes in. 
Zie bijgevoegde route kaart van lijn 5 en lijn 55 tijdens de ombouw van de 
Amstelveen lijn. Op deze kaart ontbreekt voor lijn 5 de halte Oranjebaan. Er is 
contact geweest. Deze halte is ten onrechte weggelaten. Verder is bijgesloten een 
overzicht van de werkzaamheden en planning tot en met januari 2019. 

 
7. Ombouw A9 

Als bijlage is een overzicht Aanpassingen Amstelveense wegen voor A9 krijgen vorm 
bijgevoegd. De aanpassingen aan de Oranjebaan staan gepland voor 1e kwartaal 
2020. 
In een bijgevoegde brief van het College wordt overwogen om de bus sluis achter de 
brandweerkazerne tijdelijk voor het verkeer open te stellen met als doel een 2e uitrit 
voor d wijk Bankras Kostverloren. 
 

8. Verbouwing wijkcentrum Alleman 
In de zomervakantie zal Alleman verbouwd worden. Alleman is dan tijdelijk gesloten. 
 

9. Projecten in Bankras 
a. Carmenlaan appartementen 

Geen nieuws 
b. Parelvisserlaan op de plek van de voormalige gemeentewerf huizen. 



Geen nieuws 
c. Ombouw kantoor boven voormalige Hyundai dealer in appartementen 

Geen nieuws. 
d. Vertrek Renaultgarage Nieuwendijk en verplaatsen parkeerterrein. 

Renault zou niet weg willen 
e. Sloop kantoortoren bij winkelcentrum en bouw 70 meter hoge woontoren 

met appartementen en parkeergarage. Kiosk en parkeerplaatsen zijn 
verdwenen. De waterpartij naast het kantoor is inmiddels opgevuld met 
grond. De voorbereiding voor de sloop is in volle gang. De sloop zelf moet nog 
beginnen. 

f. Aanpassing rijstroken Beneluxbaan in verband met ombouw A9. 
Moet nog gebeuren in 1e kwartaal 2020. 

g. Bouw woningen Olympiadelaan bij Escapade. 
Geen nieuws. 
 

10. Projecten in Kostverloren 
a. Bouw appartementen op terrein voormalige synagoge. 

Voorbereidingen in volle gang. Bomen gekapt en grondwerk voor 
parkeerkelder gestart. 
 

11. Restafval ophalen wijziging van bak naar centrale opslagcontainer 
Containers wel geplaatst, maar nog niet in gebruik. 

 
12. Vragen aan de wijkagenten 

 
13. Rondvraag  

14. Sluiting 

 

Ben Jonker  

Voorzitter wijkplatform Bankras-Kostverloren 

Vergaderdata 2018: 

Woensdag 14 november 2018 

 
Alle vergaderingen vinden plaats in Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt  
Aanvang 20.00 uur 


