Verslag wijkplatformvergadering dd. 31 mei 2017
1.

Opening

Overleg wordt geopend om 20.00 uur
2.

Mededelingen

De voorzitter meldt Carin Nyst, Ank Jonker, Sanne Joosen af.
3.

Verslag dd. 29 maart volgt.

4.

Onthulling mozaïek bij Nieuwe Bankrashal

Joop de Jong heeft zich ingezet om het mozaïek wat bij de oude Bankrashal heeft gestaan, nu bij de
nieuwe Bankrashal is geplaatst. Dit is 12 mei in aanwezigheid van de wethouders Bot en Brandes
feestelijk onthult. Aansluitend was een receptie en barbecue. Joop vult aan dat het 4 jaar heeft
geduurd. Er moet nog een bordje bij geplaatst worden met info over het mozaïek.
5.

Buurtkrant

De 2e buurtkrant komt eraan. De rekening zal om en om betaald worden door het wijkplatform en
het wijkbudget was bij Vita ligt. Na afloop van het 1e jaar zal bekeken worden wat advertenties
hebben opgebracht.
Ruud Looman vraagt hoe de 1e uitgave ontvangen is. De reacties waren goed. De politie wil ook via
de krant informatie aan bewoners geven.
6.

Wijkplatformbudget

Joop de Jong merkt op dat in het Amstelveens Nieuwsblad geen aankondiging de vergadering stond.
Dhr. Vervenne vraagt of er budget is om een advertentie te betalen. Op de pagina’s 2 en 3 van de
gemeente kan ook melding worden gedaan van wijkplatformbijeenkomsten. Ook de rolkrant van
RTV Amstelveen is een plek om bekendheid te geven.
7.

Ontwikkelingen in de wijk

Ruud Looman vertelt dat er een onderzoek loopt naar het geplande Studentenhotel aan de
Beneluxbaan t.h.v. Kostverlorenhof. Er is verder nog geen info over. Het is nog niet zeker dat het
hotel doorgaat.
Er is een vergunning aangevraagd voor de aanleg van 29 autoparkeerplekken bij de te bouwen
appartementen. Er wordt gevraagd of de gemeente invloed heeft op de huurprijzen van de te
bouwen appartementen. De gemeente kan bepalen of het appartementen in bijvoorbeeld het
middensegment moeten worden. Gevraagd wordt of het wijkplatform invloed kan uitoefenen. De
voorzitter legt uit dat er ingesproken kan worden en hiermee een mening kan geven. Hij legt de
procedure uit en geeft enkele voorbeelden uit het verleden. Ook op parkeervergunningenaanvraag
kan invloed uitgeoefend worden.
8.

Uitbreiding De Schakel

De school wordt groter. Het pand wordt uitgebreid met een vleugel. De ingang wordt verplaatst. In
januari moet alles klaar zijn en zullen De Schakel en De Wending zich beiden in de verbouwde school
vestigen. De parkeerplaatsen blijven maar zijn tijdelijk i.v.m. de werkzaamheden afgezet.

9.

Ontwikkeling terrein oude Bankrashal.

Het is nog niet helemaal bekend wat er met de plek gaat gebeuren. De huisartsenpraktijk moet
uitgebreid worden maar ook Alleman moet worden uitgebreid en gemoderniseerd. Beiden zijn een
optie om zich op het terrein van de oude Bankrashal te vestigen.
10.

Aanleg perkjes rond Kostverlorenhof

De meningen over de aangelegde perkjes rond het winkelcentrum zijn verdeeld en variëren van
“fantasieloos” tot “blij dat het opgeleukt is”. Er zijn geen parkeerplaatsen voor opgeofferd. De
plekken waren tijdelijk weg maar zijn teruggekomen. Dhr. Vos wil weten of bewoners mee mogen
praten. De VVE’s en de winkeliersvereniging houden het in de gaten.
11.

Amstelveenlijn

Dhr. Vervenne vertelt dat op dit moment de aannemende partij bezig is met structuur rondom de
lijnen van het traject te maken. De Beneluxbaan houdt 2 rijstroken. De kruising
Sportlaan/Beneluxbaan komt onder de grond. De overlast gaat van 1,5 jaar duur mogelijk terug naar
1 jaar. De tramstellen zijn besteld. De Amstelveenlijn moet klaar zijn voor er aan de A9 wordt
begonnen. Meer informatie is te vinden op www.amstelveenlijn.nl. Hier kan men zich aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief. Via Rijkswaterstaat kan informatie gevonden worden over de A9.
12.

Verbreding/verdieping/ondertunneling A9

Er moet een heel pakket met aanpassingen komen voor alle verkeerslichten. De voorzitter gaat de
doorberekening opvragen. Lijn 300 zal weer de oude route gaan rijden over de Oranjebaan. Joop de
Jong merkt op dat met de appartementen en het hotel wat bij de Stadstuinen gebouwd wordt, dit
ook extra verkeer van en naar Schiphol met zich mee brengt. Dhr. Vervenne stelt dat hij de belangen
voor de wijk blijft volgen.
13.

Bankjes in de wijk

De bankjes in het Groengebied Amstelland worden nagekeken en vervangen als ze niet meer
voldoen. Meer bankjes zijn wenselijk. De voorzitter gaat er achteraan.
14.

Speelbus

De Buitenspeelbus van het Sportbedrijf zal in de zomer weer een week de Kindercampus King
aandoen. In het verleden was Lohengrintraat in de operabuurt drukbezocht. Er wonen veel kinderen
van veel verschillende nationaliteiten, belangrijk is dat de kinderen samen gaan spelen. De voorzitter
gaat vragen of de bus hier ook een week kan komen.
15.

Schiphol

Er moet gekeken of het toch mogelijk is te bouwen op Kronenburg. Er is een discussie gaande over
het luchthave indelingsbesluit. Er mogen wel hotels komen. In Amstelveen is behoefte aan
starterswoningen.
16.

Vragen aan de wijkagenten.

Over het algemeen is het rustig in de wijk qua criminaliteit.
Als er vragen zijn kunnen deze van tevoren via het wijkplatform ingestuurd worden. De wijkagenten
kunnen dan uitzoeken en het antwoord meenemen naar de vergadering.
Behalve het werk voor de wijk, moet er ook ondersteuning worden gegeven aan bewaking,
projecten, aanwezig zijn bij demonstraties, administratie, etc.

Ouderen blijven langer thuiswonen. Een bewoner in de wijk heeft een noodhulpkaart ontwikkeld,
deze kan met de mantelzorger worden ingevuld. Informatie over medicijnen, contactpersonen,
verzekering, etc. De kaart moet op een afgesproken vaste plek in huis worden bewaard, bijvoorbeeld
bij de telefoon. Als er dan iets is, en de politie direct de kaart kan pakken, kan dit levensreddend zijn.
Na Amstelveen kan dit landelijk worden uitgerold. Joop de Jong is blij met het idee. Wim Berndsen
meldt dat een dergelijke kaart al 15 jaar wordt gebruikt binnen de Hildebrandflats. Men name voor
alleenwonenden is dit prettig.
17.

Rondvraag

Lijn 300 zal weer via Oranjebaan gaan rijden, naar de Arena. Lijn 356 via Langerhuizen, rechtstreeks
naar de P&R.
Mevr. Levi heeft de politie gebeld. Het betrof een vraag over een telefoontje waarin gevraagd werd
of iemand thuis is. Tip: als het nummer te zien is, schrijf het op en zoek het nummer op internet om
te zien of er iets bekend is en of dit vaker voorkomt. Beter is om anoniem de telefoon op te nemen of
weg te drukken.
18.

Sluiting

Om 21.35 uur wordt de vergadering gesloten.
Volgende vergadering 20 september.

