Kort verslag overleg Wijkplatform Bankras-Kostverloren 7 september 2016

Aanwezig: Wilma Driessen (voorzitter, DB), Carin Nyst (DB), Ben Jonker (DB), dhr. J. de
Jong, Fred v.d. Werff (wijkagent), dhr. J. Prent, mevr. D. Neleman, dhr. C. Mulder
Afwezig met bericht: Sanne Joosen (AanZ), Marjo Fambach (AanZ), mevr. E. Poel, Ruud
Looman (wijkagent) dhr. Heijmans en mevr. A. Jonker.

1. Opening, vaststellen agenda
De voorzitter, Wilma Driessen, opent de vergadering, heet iedereen welkom en vraagt of
er nog aanvullingen voor de agenda zijn.
Op verzoek van dhr. De Jong wordt de bereikbaarheid van de wijk onder punt 8
(W.v.t.t.k.) toegevoegd.
De agenda wordt hiermee vastgesteld.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat twee leden van het huidige dagelijks bestuur (DB) van het
wijkplatform per 1 januari 2017 hun functie neerleggen. Het gaat om Wilma zelf en Carin
Nyst. Zij hebben het met veel plezier gedaan, maar hebben ook andere werkzaamheden /
activiteiten die (veel) tijd kosten. Hoewel er maar vier vergaderingen per jaar zijn, zijn er
ook veel andere zaken die tussentijds geregeld moeten worden. Het wordt tijd om het
stokje over te dragen. Er is lang geprobeerd ook andere mensen enthousiast te krijgen
voor een rol in het bestuur en dat is helaas beperkt gebleven tot de toetreding van Ben
Jonker tot het bestuur. Carin voegt toe dat zij het inderdaad met veel plezier heeft
gedaan. Zij zegt het zeker wel te zullen missen, ook de contacten met de buurtbewoners
die er altijd trouw bij zijn. Maar tijdgebrek en de magere opkomsten bij de vergaderingen
zijn voor haar mede een reden om er mee te stoppen.
Wilma en Carin hebben er lang over gesproken, maar nu dus toch de knoop doorgehakt.
Ben blijft wel in het DB.
Bij deze een oproep aan mensen die het DB van het wijkplatform met ingang van
1 januari 2017 (of zoveel eerder) willen versterken!

3. Verslag vergadering 22 juni 2016
Complimenten van de aanwezigen aan Marjo voor het volledige en duidelijke verslag!
Verslag wordt vastgesteld.

4. Nieuws uit de wijk
Geen bijzonderheden

5. Projectenlijst 2e helft 2016
Het is de aanwezigen opgevallen dat op de projectenlijst een aantal grote projecten in
onze wijk ontbreken. Het gaat om de volgende projecten:
- Ombouw van een kantoorgebouw aan de Prof. Bavincklaan tot hotel. Vrees is dat
hierdoor (extra) parkeerproblemen zullen ontstaan.
- Bouw woonflat op terrein oude synagoge;
- Bouw van een woontoren op de plaats van de huidige Bankras-kantoortoren.
Wilma heeft dit inmiddels doorgeven.

6. Vragen aan de wijkagenten
Fred vertelt dat het momenteel erg rustig is in de wijk. Er is dus niet echt iets te melden.
Fred attendeert de aanwezigen nog op de Open Dag op 1 oktober as. in het bureau aan de
Gerard Doulaan. Van 10.00 – 16.00 uur kunnen wijkbewoners binnenlopen.

7. Thema vergadering 23 november 2016
Tijdens de laatste vergadering van het jaar probeert het DB altijd een groot thema op de
agenda te zetten. Dat is ook de bedoeling voor dit jaar. De vraag aan aanwezigen is of zij
ideeën hebben voor een actueel onderwerp.
Dhr. De Jong zegt graag een voorschot te willen nemen op het volgende punt van de
vergadering: de bereikbaarheid van de wijk in de komende jaren. Als gevolg van de
werkzaamheden aan de Beneluxbaan, de A9 en de brug over de Amstel, is de verwachting
dat er een hoop overlast zal ontstaan voor het verkeer. Aan alle kanten zal de wijk worden
‘afgesloten’. Dhr. De Jong stelt voor om de gemeente uit te nodigen om in november te
komen vertellen hoe zij zien dat de bereikbaarheid van de wijk wordt gegarandeerd met
het oog op de projecten die (gaan) lopen.
De aanwezigen zeggen dit een goed idee te vinden.
Er volgen geen andere voorstellen voor een onderwerp.
Wilma zal contact opnemen met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Dhr. De Jong wordt hartelijk bedankt voor zijn voorstel.

8. W.v.t.t.k.
Het eerder toegevoegde onderwerp is bij het voorgaande punt behandeld en komt hier te
vervallen.

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen
Er wordt nog gevraagd wanneer de sloop van de sporthal verder gaat, dit ligt stil op dit
moment.

10. Sluiting
Wilma sluit de vergadering en merkt op dat, voor zover we weten, het nog niet eerder is
voorgekomen dat we zo snel door de agenda waren. Zij nodigt alle aanwezigen uit om nog
wat te drinken in de bar.

Volgende vergadering:
Thema-avond woensdag 23 november 2016 om 20.00 uur in Alleman

