Wijkplatform Bankras Kostverloren van woensdag 4 november 2015
Aanwezig: B. Jonker, A. Jonker, B. Heimans, A. Haven van Woerkum, E. Poel-Hellinga, J. Kemmeren, F. Suér,
C. Mulder, M. van Wetering, J. de Jong, Cor Molleman (gem), Fred v.d. Werff en Ruud Looman (wijkagenten),
Jaap Prent (BBA), Carin Nyst (bestuur), Wilma Driessen (bestuur, voorzitter), Marjo Fambach (notulist)
Afwezig met bericht: Sanne Joosen (AanZ) en J. Verouden.
1. Opening, vaststellen agenda
Het overleg wordt geopend om 20.08 uur met een welkom aan de aanwezigen. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
2. Mededelingen
Verzoek om de presentielijst in te vullen en daarbij het e-mailadres duidelijk leesbaar te vermelden.
3. Dagelijks Bestuur
Op dit moment bestaat het bestuur uit Carin en Wilma. De aanwezigen bij de vergadering zoals nu, vormen op
dat moment samen het wijkplatform. Voor het faciliteren van een wijkplatform zijn een aantal taken uit te
voeren zoals versturen vergaderstukken, bespreken van de agenda, bijwonen OBA. Het OBA-overleg vindt bijna
altijd overdag plaats. Dat maakt het moeilijk voor het huidige bestuur om daarbij aanwezig te zijn. Vanuit dit
wijkplatform is hierom vaak geen vertegenwoordiging aanwezig.
Voor het in stand houden van het wijkplatform zoeken wij dringend tenminste twee extra bestuursleden. Het is
leuk om te doen. We hoeven niet telkens bij elkaar te komen, veel gaat per email en af en toe komt het bestuur
daadwerkelijk bij elkaar voor overleg. Bijvoorbeeld ter voorbereiding van de wijkplatformvergaderingen. Die zijn
vier maal per jaar. Het hangt van de te behandelen punten af. Maar het kost wel tijd.
Carin waarschuwt dat het wijkplatform zou kunnen ophouden te bestaan als er niets gebeurt. Het is niet te doen
om het wijkplatform in stand te houden met een bestuur van slechts twee leden die daarnaast ook nog de
nodige verplichtingen hebben.
De heer B. Jonker wil overwegen het bestuur te versterken. Hij zag liever dat een jonger iemand zich zou melden
maar als dat niet lukt, is hij bereid tot het bestuur toe te treden. Wilma en Carin nemen dit met hem op.
4.

Verslag
• Bladzijde 1.
Betreft de brief parkeersituatie Kostverlorenhof. Iemand meldt de informatie niet te hebben gekregen.
De bezorging is heel strak om Kostverlorenhof geweest. Er is meer commentaar over gekomen.
• Bladzijde 4. De Facebookpagina van de politie Amstelveen wordt goed bijgehouden. Er is te weinig tijd
om alle Social media, zoals ook bijvoorbeeld Twitter, bij te houden.
• Wilma geeft een website op waar informatie over de wijk te vinden is en de heer Jonker geeft een
toelichting over de site: www.overheid.nl/help/berichten-over-uw-buurt/ Er is informatie over de wijk te
vinden. Er kan worden gezocht op postcode en het is mogelijk om in te schrijven voor de nieuwsbrief.
Verslag wordt vastgesteld.
5. Financieel overzicht.
Elk jaar geeft de gemeente Amstelveen een budget aan het wijkplatform. Het wijkplatform mag tot € 10.000
houden een het eind van het jaar. Als er meer geld overblijft aan het eind van het jaar, gaat dat geld terug naar
de gemeente. Wilma vraagt naar suggesties voor besteding van het overschot.
Voorstel: Ben Voorend heeft als beheerder van Alleman erg veel werk aan het wijkcentrum. Kan er vanuit het
wijkplatform assistentie voor Ben betaald worden.? Reactie: Hoewel het wijkplatform dat graag zou willen
betalen, is het niet mogelijk. Het wijkplatform zou dan een werkgeversrol gaan vervullen en dat mag niet. Het is
een taak van AanZ om hiernaar te kijken en eventueel iets aan te doen.
Vraag: Hoe bekend is de wijk met dit budget? Reactie: Het wijkplatform maakt een jaarlijks overzicht van de

beschikbare budgetten en de uitgaven. Die zijn gepresenteerd tijdens de vergadering en staan ook op de
website. De wijkbewoners zouden er dus bekend mee kunnen zijn.
Er volgt een discussie over onderwerpen die al eerder in het wijkplatform zijn besproken over het besteden van
het geld. Ook het kunstwerk van de Bankrashal komt aan de orde: dit valt onder de gemeente.
Vraag: mogelijkheid vergoeding van de kosten voor een net voor over de zandbak, zoals bij de Straat van
Magelhaens nu door de bewoners zelf is aangeschaft tegen bijvoorbeeld katten. Reactie: Dergelijke kosten
kunnen uit het leefbaarheidsbudget van het wijkplatform betaald worden. Er moet dan wel een verzoek worden
ingediend bij het wijkplatform, met een opgave van kosten.
Voorstel: iets te doen voor de vluchtelingen die op Kronenburg gaan komen. Dit onderwerp wordt bij het
volgende punt behandeld.
Er wordt nogmaals opgeroepen om, als er ideeën zijn, deze op te geven.
6-

Ontwikkelingen in de wijk
• Er is in navolging van de Syrië-avond in Alleman ook een inloopavond geweest in Buitenveldert over de
komst van vluchtelingen. Niemand van de aanwezigen is hier geweest.
• Het fotoproject van het GIDS-project is afgerond. (GIDS: Gezond in de Stad.) Woensdag 11 november is
de expositie in Alleman. Er gebeurt van alles vanuit GIDS, er wordt o.a. een beweegtuin ontwikkeld.
• Bij punt 6 werden de vluchtelingen op Kronenburg al genoemd. Er zullen maximaal 400 vluchtelingen
komen, uit verschillende landen. Dus niet uit één land. In het gebouw komen alleen basisvoorzieningen.
Bij de Raadsvergadering was de mogelijkheid om ongenoegen uiten. Er was een enorme toestroom van
belangstellenden.
Er zijn tegenstrijdigheden. De locatie van het kantoorpand valt onder de Luchtverkeerswet. Het gebouw
mag niet worden omgebouwd voor studentenhuisvesting. Er mocht ook geen tijdelijke basisschool
komen. Omdat het om een tijdelijke noodopvang gaat, gelden echter andere regels.
In het gebouw op Kronenburg zullen de begane grond, de 1e en 2e etage worden gebruikt als
noodopvang. De vluchtelingen zullen na een paar maanden verblijf weer doorstromen. Beneden komen
algemene voorzieningen en boven worden kamers gecreëerd. De gemeente houdt vast aan 400 mensen,
alleen gezinnen en uit verschillende landen. Er komen geen vluchtelingen uit één land en/of alleen
mannen. Het is nog niet bekend wanneer ze komen. Wilma vult aan dat bij aankomst zal worden
uitgelegd hoe wij hier leven, wat gewoontes en gebruiken zijn.
Op de vraag wie de eigenaar is weet Ruud dat Ballast Nedam het pand heeft verkocht, maar wie de
nieuwe eigenaar is, is niet bekend. De gemeente heeft geen geld in het pand zitten. Ruud vertelt over de
veiligheid en protocollen met betrekking tot de vluchtelingenopvang. Het COA is sturend, zij bepalen
wanneer de vluchtelingen komen. Ruud heeft contact met het Joods netwerk om angst weg te nemen
en de dialoog te stimuleren.
Omwonenden zullen d.m.v. brieven geïnformeerd worden.
• Cor Molleman vertelt dat het bladvegen weer is begonnen.
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Vragen aan wijkagenten.
Vraag of iemand van de politie bereid is tussen 8 en 9 uur in de ochtend te posten om de fietsers er op
aan te spreken dat niet gefietst mag worden door het lange smalle parkje van de Evenaar naar de
Camera Obscuralaan. Dat gebeurt nu wel en het is behoorlijk gevaarlijk. Reactie: Ruud neemt het mee
en zal kijken wat eraan te doen is. Hij zal het aan het motorteam vragen.
Vraag over wat er voor de kinderen bij de vluchtelingenopvang gedaan gaat worden. Kunnen zij naar
school, kunnen zij spelen? Reactie: er zal rekening mee gehouden worden bij de inrichting van de
noodopvang. Er komt bijvoorbeeld een deel bibliotheek, basisinformatie, dagbesteding op de
benedenverdieping. Binnen de gemeente is een beleidsstaf en een uitvoerende werkgroep. In die
werkgroep zit ook zijn collega Fred Kuiper. Zij houden zich bezig met inrichting.
Vraag over geparkeerde auto’s met een buitenlands kenteken aan de Top NaeffIaan. Mag dat? Reactie:
Fred geeft aan dat mensen die vanuit het buitenland in Nederland komen werken hun auto met
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•

•

buitenlands kenteken in eerste instantie gewoon houden. Het is dus toegestaan dat die auto’s er staan,
tenzij er criminaliteit gaande is.
Vraag: waarom zie je nooit iemand van de politie rijden? Reactie: dat is toeval, er wordt wel
rondgereden.
Ruud Looman vertelt dat de politie op grote schaal bezig is met burgerparticipatieproject. Met dank aan
de steun van het wijkplatform. Vanuit bewoners uit de wijk is de samenwerking met gemeente en
woningbouw tot stand gekomen in een achterpadenproject. Dat is geslaagd. Verder is er een 2e
wijkveiligheidsproject waarin bewoners die hun hond uitlaten ogen en oren van de wijk kunnen zijn. Via
de gemeente krijgen zij een voorlichtingsavond waarin zij handvatten krijgen over o.a. hoe meldingen te
doen. Zij krijgen binnen de meldkamer bekendheid. Het project wordt getrokken door Yvonne Meijers
van Veiligheid en handhaving van de gemeente.
Het donkere dagen offensief is jaarlijks terugkerend. Het inbrekersgilde is weer actiever. De politie is
projectmatig de wijken aan het doortrekken. Ook RTV Amstelveen, AT5 en RTV Noord-Holland geven
hier aandacht aan. Er lopen collega’s rond om te waarschuwen. Als er een raam open staat wanneer
iemand even een boodschap is doen, kan bij terugkomst een wit voetje met waarschuwingen op de mat
liggen. Voor de hele wijk wordt gewerkt met één groot team vanuit Amstelveen, zowel in noodhulp als
projectmatig. Voor veelvoorkomende criminaliteit is een speciaal team van 10 man voor aanhoudingen
op heterdaad. Voor moeilijk bereikbare plekken is bij elke dienst het motorteam aanwezig.

8.

Wvttk.
• Vraag: wat gaat er met de Synagoge gebeuren? Reactie: Het gebouw is verkocht, maar er is nog niet
bekend wat er mee gaat gebeuren. Er wordt wel intern gesloopt. Het is tevens een tijdelijke opslagplaats
voor de aannemer van de verbouwing van de hoge flat.

9.

Rondvraag
• Hoekpunt Straat van Magelhaens/Westelijk Halfrond. Als er een bestelbus geparkeerd is, wordt het
uitzicht belemmerd, er is niet te zien of er iets van links komt. Vraag is of er een spiegel kan komen.
Reactie: Het probleem is bekend, maar de gemeente is terughoudend met spiegels. Geadviseerd wordt
rustig en voorzichtig de weg op te rijden.
• Fred van de Werff vraagt aan Cor Molleman wanneer de visplaatsjes weer worden schoongemaakt. Cor
vertelt dat het schoonspuiten meestal in het voorjaar gebeurt. Vorig voorjaar is wel schoongespoten
maar niet geschilderd.
• Iemand merkt op dat het groen in de Straat van Magelhaens slecht wordt onderhouden. Bewoners
halen zelf het ergste weg. Maar hij zou graag eens zien dat het grondig wordt aangepakt. Er wordt wel
geschoffeld maar dan blijft het liggen. Het is gemeld bij de servicelijn. Cor neemt het mee.
• Marjo vraagt naar het winkeltje onder de flat Bankrashof wat nieuw is gekomen. Er staan stellingen
tegen de gevel buiten. Met een rollator kunnen mensen er moeilijk langs omdat er ook fietsen in de
rekken staan.

10. Sluiting
Het overleg wordt gesloten om 21.20 uur. Er is nog mogelijkheid om iets te drinken en wat na te praten aan de
bar.

