Verslag wijkplatformvergadering dd. 7 februari 2018
Aanwezig: Els Poel, Thea Berkhout, Cees Mulder, Henny Fritschy, D. Levi, B. Heimans, Joop de Jong,
Fred v.d. Werff en Ruud Looman (wijkagenten), Barbara Kooy, André Koene, Ank Jonker,
Marianne v.d. Meer, Gerrit en Hendrika de Boer, Bea v. Wereld, Ina Wisselink, G. Nintena, C.
Thompson, W. Berndsen, R. Mesman, C. Klokgieter, L. van Groeningen-Verhoef, A. Haven,
Ben Jonker (vz) en Marjo Fambach (not)
1. Opening, het overleg wordt geopend om 20.00 uur
2. Mededelingen
Afwezig met bericht: Andre Rats, Rien Boerman (wijkbeh.), J. Schutte, Edwin Buis,
Sanne Joosen (wijkcoach).
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Verslag 22 november 2017
Rondvraag: Jacqueline Schutte meldde het slechte onderhoud van de wandelpaden aan de rand
van het groengebied, de diepe plassen die na regenval ontstaan. De voorzitter geeft aan de
website te hebben bezocht en hij zal een brief schrijven met daarin de besproken punten. In het
voorjaar is er weer een vergadering, de voorzitter zal deze bijwonen.
Verslag wordt vastgesteld.
4. Bord bij mozaïek Nieuwe Bankrashal
Er is nog niets over bekend.
5. Buurtkrant Bankras Kostverloren
Winteruitgave is verschenen. De volgende krant komt in maart uit. De aanwezigen geven hun
compliment, zij vinden de wijkkrant mooi en compleet.
6. Nieuwbouw Klaasje Zevenster
Het vordert gestaag. De laatste 2 gebouwen worden binnenkort gesloopt. Er zullen met de bouw
ook parkeerplekken bij moeten komen. Gepland was 1 toren van 10 verdiepingen en 4 torens van
6 verdiepingen. Er zijn nu aanpassingen, een toren wordt 5 verdiepingen. Totaal zullen er 465
appartementen opgeleverd worden.
7. Uitbreiding SBO De Schakel
De werkzaamheden lopen achter. Wijkagent Ruud Looman meldt dat de busjes op de
parkeerplaatsen moeten stoppen en niet meer aan de straatkant. Er zal meer verkeer door de
wijk gaan komen en omdat er meer leerlingen komen zal het aantal busjes verdubbelen. De
gemeente is ook van mening dat de busjes van de opstelplaats gebruik moeten maken. Ruud
Looman heeft 14 februari een afspraak.
De voorzitter heeft de volgende dag een afspraak met de gemeente en Vita over het speelterrein.
Ook bewoners Oostelijk Halfrond hebben om meer speelmogelijkheden gevraagd. Ruud vraagt
wat er dan gebeurt met het grasveld.
Gevraagd wordt of er normen bestaan over hoeveel m2 er per kind nodig is dus of het terrein
groot genoeg is. Een andere vraag is of het open blijft of afgesloten wordt. Er blijkt opgenomen te
zijn dat het terrein open blijft voor bewoners en jeugd.
De ingang aan Oostelijk Halfrond 7 is voor leraren.
De ingang de leerlingen is aan de achterkant aan Den Bloeyenden Wijngaerdt.

De voorzitter geeft een uitleg van de indeling, deze is vergelijkbaar met de indeling van andere
nieuwe schoolgebouwen zoals M.L. King- en de Roelof Venemaschool.
Ruud Looman zegt dat het streven is dat de opening in het nieuwe schooljaar zal plaatsvinden.
8. Ombouw Amstelveenlijn
De Straat van Messina is 2 weken afgesloten geweest. Het verkeer wat over de Camera Obscura
moet zit regelmatig vast. Ook het verkeer Beneluxbaan had overlast van een afgesloten rijbaan.
De voorzitter heeft gepleit om verkeer bij Escapade de wijk uit te laten gaan, al was het maar het
laatste stuk, via Bella Vista. De voorzitter overweegt hierover een brief naar het College te sturen.
Ook al zijn er indertijd afspraken gemaakt, nood breekt wetten. Het algemeen belang dient hier
boven persoonlijke belangen te gaan. Ina Wisseling meent dat toegezegd was dat het tijdelijk
open zou gaan. Zo ook het openbaar vervoer richting stad wat vervangen zou worden. Het ligt bij
GVB. Ruud Looman meldt dat het van de drukte afhangt of er een gelede of een enkele bus komt.
Lijn 5 zal in de toekomst naar het terrein Westergasfabriek gaan rijden. In de folder staat dat de
51 over zal gaan in bus 55.
Over de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer Connexxion. Voor 9 april wordt er niets
gewijzigd. Het openbaar vervoer is een aanbesteding. Als er wijzingen komen dan kan er bezwaar
aangetekend worden. Er vindt een discussie over het openbaar vervoer plaats. Ruud Looman stelt
voor om de signalen te monitoren. De voorzitter zal een nieuwe brief schijven maar het College
en de punten opnieuw aan de orde te stellen. Hij zal de winkelcentrumbus onder de aandacht
brengen. Ria Mesman stelt voor om handtekeningen te verzamelen. Een kopie van de brief zal op
de website komen.
9. Gemeenteraadverkiezingen
Op 21 maart zijn de verkiezingen.
In nieuwbouwwoningen komt geen gasaansluiting meer. Als er minder dan 800 kub wordt
verbruikt is aansluiten niet rendabel. De voorzitter vraagt zich af wat het alternatief is. Geen gas,
geen zonnepanelen, geen wind. Joop de Jong weet dat de nieuwe flat aan de Van der Hooplaan
zonder gasaansluiting is.
Het punt van de busjes is in het AVC behandeld.
10.Ombouw A9
Hier is verder nog geen nieuws over.
11.Projecten in Bankras
Nieuwbouw Bankrashof. In het luchthaven indelingsbesluit staat niets over de hoogte. De
Oranjebaan is geen speciaal gebied. Op Kronenburg mogen wel hotels worden gebouwd, maar er
mag niet permanent bewoond worden. Er zijn geen bezwaren op de zienswijze aangetekend. De
hoogbouw gaat door.
12.Projecten Kostverloren
a. De synagoge is gesloopt. Er komen 24 appartementen. Caranza heeft een folder uitgebracht.
Alle papieren en vergunningen zijn binnen. Het is niet bekend of er bezwaar kan worden
gemaakt.
b. Er is nog niets bekend over het terrein van de oude Bankrashal.
c. Ombouw kantoor tot hotel Prof. Keesomlaan wordt aan gewerkt. De Bavincklaan 5 is bijna
klaar. De steigers zijn weg, er moet nog wel bestraat worden. Ruud Looman merkt op dat
hotels ook mensen met auto’s aantrekken, waar de touringcars moeten komen. Saskia van

Uilenburgweg is aangewezen voor grote afmetingen vervoer. De taxi moet er kunnen komen.
De wijkagenten proberen er op tijd bij te zijn.
d. De voorzitter heeft gesproken met Ons Tweede Thuis. Er zijn problemen met parkeerders op
het parkeerterrein bij de begraafplaats. Ruud Looman zegt dat in het verleden inbraak is
geweest P+R terrein is opgeheven. De bedrijven willen niet meebetalen.
Joop de Jong heeft geluiden gehoord over bouwen. Hij heeft een brief aan de wethouder
geschreven over de ingang van de wijk Camera Obscura/Oranjebaan en over het nieuwe hotel
en appartementen Stadshart. Hier komt ook verkeer vandaan wat over de Oranjebaan moet
rijden. Hij geeft wat berekeningen van het te verwachten aantal auto’s en wat de wijk te
wachten staat. Er is echter nog niets met de brief gedaan. De wijk wordt opgesloten. Bij
calamiteiten komen de problemen.
De voorzitter heeft bij de commissie ingesproken.
13.Restafval van bak naar centrale containers
Er komen wijzigingen in het ophalen van restafval. Aan het eind van het jaar zal er meer bekend
worden.
14.Inkomsten en uitgaven wijkplatform
Van het organisatiebudget is €1.374,50 uitgegeven. Van het leefbaarheidsbudget is € 6.500,00
uitgegeven. Er is € 7.100,00 over. Uitgaves zijn gedaan aan de buurtkrant, 2 keer € 1.200,00 en
bijdrage Hildebrand voor het 25-jarig bestaan € 1.000,00
Als er suggesties zijn waar een bijdrage voor nodig is, geeft het door.
15.Vragen aan de wijkagenten
Ruud Looman vertelt dat er veel mensenleed achter de voordeuren schuil gaat. In Kostverloren is
nu een project Bijspringen en Versterken.
Verder komen de wijkagenten in de wijk zwerfvuil tegen zoals fietswrakken. Er staan fietswrakken
bij de hoge Camera Obscuraflat. Fiets wrakken mogen niet zomaar worden weggehaald, zij
kunnen van iemand zijn. Via stickeracties, waarbij door het plakken van een sticker op de fiets,
wordt duidelijk of het wrak nog een eigenaar heeft. Wordt er niets mee gedaan, dan kan het
fietswrak weggehaald worden. Fietswrakken en ander zwerfvuil kan gemeld worden bij de
gemeente tel. 5404911. Fred roept op om vooral alle fietsen te melden.
16.Rondvraag
Gevraagd wordt wat er gaat gebeuren met de heuvel. Bewoners zijn niet ingelicht. Vogels
bestelen. Els Poel heeft contact, er zijn bosuilen en er wordt rekening mee gehouden. Rinus Hofs
van Flora & Fauna heeft melding gekregen. Er komt een kast maar voor dit jaar is het te laat.
Een bewoners van het Westelijk Halfrond meldt over de struiken en bomen aan de voorkant. Er
was achterstallig onderhoud. Er komt geen gras maar er komt nieuwe beplanting.
Ina Wisselink meldt dat het Amstelveens Nieuwsblad al maanden niet wordt bezorgd in de
Operabuurt. Een buurtbewoonster die ook de krant vaak niet kreeg vertelt dat zij grote
adverteerders is gaan bellen om door te geven dat adverteren zinloos is omdat de krant niet werd
bezorgd.
Er is geconstateerd dat op het winkelcentrum Bankras de kantoortoren en de snackbar leegstaan.
De bebouwing van de snackbar zal net als de toren worden afgebroken.
17.Sluiting
Het overleg wordt gesloten om 21.32 uur.

Volgend overleg woensdag 5 september

