
Verslag wijkplatform 5 september 2018 

Aanwezig: Johan Th. Bos, B. van Oostwaard, Ria Mesman, Dory Neleman, Gerrie Ninteman,  
G.J de Boer, F. Roos. W. Berndsen, Cor Klokgieter, Bea v. Wereld, Ank Jonker, H.Pijnenborg,  
Els Poel-Hellinga, A. den Haven, Gert Jan ter Braak, Willem Vrieling (gem), Fred v.d. Werff (pol), J 
oop de Jong, Cees Mulder, Ben Jonker (voorz) en Marjo Fambach (not) 

1. Opening  
De vergadering wordt geopend om 20.00 uur. 
 

2. Mededelingen  
Afwezig met bericht: Sanne Joosen, Edwin Buis, Rien Boerma wordt vervangen door Willem 
Vrieling, coördinator wijkbeheer. 
 

3. Verslag vergadering 30 mei 2018  
Joop de Jong heeft een brief naar de wethouder gestuurd waarin hij aandacht vraagt voor de te 
verwachten verkeersproblemen. Joop legt uit dat als A9 wordt afgesloten moeten 10.000 auto’s 
omrijden waarvan er 5.000 over de Oranjebaan zullen gaan. Joop heeft een kopie van de brief 
en het antwoord van de gemeente meegenomen voor het wijkplatform. Als het zover komt 
moet er actie worden ondernomen. In de brief heeft Joop de situaties op een rij gezet. Het gaat 
niet om openstellen van de hele Olympiadelaan maar alleen om de bussluis bij Bella Vista. De 
bewoners van de Olympiadelaan gaan immers ook door de hele wijk.  
Er is een boek over de wijk. De wijk is gebouwd in de jaren ’60.  
Notulen worden vastgesteld. 
 

4. Buurtkrant Bankras Kostverloren 2e editie Jaargang 2018  
De zomereditie is uit. Het gaat goed met de buurtkrant, deze wordt goed ontvangen. Het 
wijkplatform heeft € 2.000,00 bijgedragen. De bijdrage gaat nu € 1.000,00 worden.  
Kopij uiterlijk 7 september 2018 sturen naar de redactie van de buurtkrant  
Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, 1183 JM Amstelveen of per email sturen 
naar buurtkrant.bk@gmail.com    
 

5. Nieuwbouwappartementen Klaasje Zevenster  
De laatste gebouwen zijn gesloopt, het laatste puin wordt opgeruimd. Voor de prijs die de 
nieuwe appartementen gaan kosten zijn het kleine huizen.   
 

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.  
Op de met de agenda meegestuurde routekaart van lijn 5 en lijn 55 tijdens de ombouw van de 
Amstelveen lijn, is de halte Oranjebaan weggevallen. Dit wordt hersteld.  
Er is weer verbinding naar het ziekenhuis en winkelcentrum.  
Er gaat een bus ter vervanging van lijn 51 rijden. De laatste halte vanaf het beginpunt richting 
Amsterdam zal aan de Oranjebaan zijn waarna de bus in een stuk door zal rijden naar de 
Boelelaan. Lijn 5 blijft wel bij de tussenliggende haltes stoppen.  
 

7. Ombouw A9  
Er wordt gekeken of de hele weg te overbruggen is. Als voorbeeld wordt de Leidsche Rijn 
gegeven, wie de kosten heeft gedragen is niet bekend. Het gaat om een bedrag van 42 miljoen. 
De A4 heeft een halve overkapping.  
Er wordt gestart als de Amstelveenlijn is omgebouwd.  Gevraagd wordt of iemand in beroep kan 
gaan, of dat consequenties kan geven.  Een overzicht van 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 de 
wijk Bankras Kostverloren.   
 

8. Verbouwing wijkcentrum Alleman  
De verbouwing is bijna klaar. De bar moet nog geplaatst worden.  
 

9. Projecten in Bankras  
Carmenlaan appartementen De gemeente heeft toestemming gegeven voor een 
bouwplaats aan de Carmenlaan  t.b.v. de bouw van de nieuwe woningen Bankrashof. 
Het adres gaat Traviatastraat worden. Niemand heeft een zienswijze ingediend.   
Het duurt lang voor de sloop van de kantoortoren begint. Fred legt uit dat er asbest zit. 
Dat moet eerst weg. De waterpartij is nu weg maar komt wel terug.  
Parelvisserlaan: op de plek van de voormalige gemeentewerf komen huizen. De 
Renaultgarage zit nog op z’n plek maar moet verplaatsen. 
De kruizing Maratonlaan / Escapade zouden ook woningen komen maar er komt nog 
niets. Er was eerder al sprake van dat het een gebouw voor mantelzorgers worden.  
 

10. Projecten in Kostverloren  
Bouw appartementen op terrein voormalige synagoge. De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Bomen gekapt en grondwerk voor parkeerkelder gestart. De vergunningen zijn 
binnen. 
 

11. Restafval ophalen wijziging van bak naar centrale opslagcontainer  
Containers wel geplaatst, maar nog niet in gebruik.  
Er zullen postbussen verdwijnen. Voor zover bekend is, blijven de postbussen aan 
Kostverlorenhof, Evenaar, Klaasje Zevenster, Bankrashof en bij de Hildebrandtflat staan. 
De bus aan het Oostelijk Halfrond gaat weg.  
De hotels Uilenstede zijn in gebruik genomen, totaal 4 hotels. Er is nu een hotelstop.  
 

12. Vragen aan de wijkagenten  
Fred vertelt dat er één inbraak was tijdens zijn vakantie. Op dit moment is Ruud Looman 
met vakantie, hij is over 2 weken terug.  
 

13. Rondvraag  
• Er is een opmerking over het fietspad langs Bankrashof, het valt buiten het 

bouwterrein maar is toch afgezet. Het is opletten, er staat een bord bij de SNS bank. 
Er mag niet ingereden worden.  

• Ria Mesman vertelt dat er iets met de grond is gedaan bij de ‘bult’. Het water is vuil. 
Joop de Jong vertelt dat het een controle van het grondwater is, dit geldt ook voor 
Kostverlorenhof en Bankrashof. Het water is van slechte kwaliteit. 
Iemand merkt op dat het pad achter de Titus Brandsmakerk nog niet is opgeknapt.  
Willem Vrieling maakt er een notitie van. 
Iemand vult aan dat daar repen groen bij het pad verdwijnen en dat het wordt 
gedoogd. Geadviseerd wordt dergelijke meldingen door te geven aan de servicelijn 
5404911. 



• Els Poel meldt dat in het park Evenaar/Camera Obscuralaan de essen veel 
paddenstoelen krijgen. Dat kan slecht hout betekenen, er komen dan houtzwammen. 
Willem Vrieling vult aan dat dit probleem helemaal tot aan de kerk loopt.  

• De fietspaden in de wijk zijn slecht. Fred weet dat er iets aan gaat gebeuren, het is 
afgetekend. Fietsstroken worden oranje.  

• Iemand meldt dat het lastig fietsen is bij de Camera Obscuralaan bij de Oranjebaan. 
Er is een vluchtheuvel. Daardoor is het erg smal en als fietser wordt je van de weg 
gedrukt. Het is een onveilige situatie. Joop de Jong legt uit dat ze de weg dan moeten 
afsluiten voor hersteld. Dat kan dus niet want het is de enige weg.  

• Iemand geeft aan dat het groen wat gesnoeid is en aan het Westelijk Halfrond ligt, 
niet wordt weggehaald. Het betreft een stapel takken in een vierkant blok geperst.  

• Westelijk Halfrond naar Onderuit, fietsers gaan over het voetpad of door het park. De 
stoep is verlaagd. Fred zegt dat het onduidelijk is of het een fiets- of voetpad is, er 
zijn geen borden. 

• De voorzitter geeft antwoord op een vraag uit het overleg van 7 februari waarin 
gevraagd werd naar de slechte plekken in de paden van het groengebied. Hier is 
inmiddels antwoord op: het groengebied gaat uit van acceptabel, het is verharding 
zonder gaten. Voor het groengebied zijn kuilen of ribbels toegestaan. Er is 
360.000 m2 verharding. Er is € 650.000,00 beschikbaar voor groot onderhoud. Paden 
worden met schelpen opgehoogd bij woongebieden. Dit gaat uit de begroting voor 
2019. Dit jaar wordt de Gaasperplas aangepakt. Er is een hoofdstuk in de begroting 
aan gewijd. De fietspaden zijn goed begaanbaar. Er is verder geen geld meer 
beschikbaar. 

• Cor Klokgieter zegt dat de Middelpolder goed is opgeknapt.  
 

14. Sluiting  
Het overleg wordt gesloten om 21.07 uur. Het volgende overleg is woensdag 14 november 

 


