
	  
Verslag	  overleg	  wijkplatform	  Bankras/Kostverloren	  dd.	  8	  april	  2015	  
	  
Aanwezig:	  Dhr./mw.	  Ten	  Broek,	  J.H.	  de	  Jong,	  Ada	  Haven,	  Els	  Poel-‐Hellinga,	  Ank	  Jonker,	  Rob	  de	  Wilde,	  
T.	  van	  NIekerk	  H.H.C.	  Verouden,	  C.	  Mollema	  (gem),	  Jaap	  Prent	  (BBA),	  Wilma	  Driessen	  (vz),	  Sanne	  Joosen	  
(wijkcoach)	  Carin	  Nyst	  (best)	  en	  Marjo	  Fambach	  (not)	  
	  
1.	  Opening,	  vaststellen	  agenda	  
De	  vergadering	  wordt	  geopend	  om	  20.00	  uur.	   	  
Joop	  de	  Jong	  wil	  twee	  punten	  behandelen.	  Dit	  komt	  bij	  aan	  de	  orde	  bij	  het	  punt	  W.v.t.tk.	  
	  
2.	  Mededelingen	  
Dirma	  Nagelhout	  legt	  haar	  werkzaamheden	  bij	  het	  bestuur	  neer.	  Er	  zal	  nog	  een	  afscheid	  volgen.	  Hiermee	  
komt	  een	  plek	  in	  het	  bestuur	  vrij.	  Geïnteresseerden	  kunnen	  zich	  melden	  bij	  het	  bestuur.	  
	  
3.	  Verslagen	  wijkplatformvergadering	  6	  november	  en	  Bewonersavond	  27	  november	  jl.	  
Van	  beide	  verslagen	  zijn	  geen	  vragen	  of	  opmerkingen.	  De	  verslagen	  worden	  vastgesteld.	  Het	  verslag	  
wordt	  aan	  iedereen	  gemaild	  die	  een	  e-‐mailadres	  heeft	  achtergelaten.	  Daarnaast	  komt	  het	  ook	  op	  de	  
website	  http://www.bankras-‐kostverloren.nl/	   	  
	  
4.	  Voorstellen	  nieuwe	  Wijkcoach	  Sanne	  Joosen	   	  
Hoewel	  Sanne	  al	  bekend	  is	  bij	  veel	  bewoners	  stelt	  zij	  zich	  opnieuw	  voor.	  Sanne	  vertelt	  vanaf	  1	  februari	  
wijkcoach	  te	  zijn	  geworden.	  Sanne	  werkt	  al	  7	  jaar	  in	  de	  wijk,	  voorheen	  bij	  Cardanus	  als	  sociaal	  cultureel	  
werker,	  sinds	  2014	  bij	  AanZ	  als	  activiteiten	  coördinator	  en	  nu	  als	  wijkcoach.	  Als	  wijkcoach	  ben	  je	  het	  
aanspreekpunt	  in	  de	  wijk.	  Sanne	  ondersteunt	  bewonersinitiatieven	  en	  noemt	  voorbeelden	  als	  
Buurtrestaurant	  In	  de	  Olmenhof	  in	  de	  wijk	  Groenelaan.	  Een	  voorbeeld	  in	  deze	  wijk	  is	  de	  “Ruil	  je	  rijk	  in	  de	  
wijk”.	  Joop	  de	  Jong	  vraagt	  naar	  een	  taakomschrijving	  van	  haar	  nieuwe	  functie.	  Sanne	  vertelt	  van	  de	  flyer	  
van	  de	  wijkcoaches	  en	  waar	  de	  omschrijving	  van	  de	  functie	  wijkcoach	  op	  staat.	  Hier	  zal	  tevens	  het	  
telefoonnummer	  en	  e-‐mailadres	  van	  Sanne	  op	  staan.	  De	  flyer	  is	  klaar	  en	  zal	  a.s.	  zaterdag	  op	  de	  
Omnibusmarkt	  liggen.	  Wilma	  Driessen	  wijst	  erop	  dat	  alle	  informatie	  ook	  op	  de	  website	  te	  vinden	  is.	  
Marjo	  wijst	  op	  het	  blog	  van	  Sanne	  waarin	  ze	  maandelijks	  vertelt	  over	  wat	  ze	  zoals	  heeft	  meemaakt	  in	  
haar	  werk	  www.aanz-‐amstelveen.nl/wijkwerk.	   	   	   	  
	  
5.	  Terugkoppeling	  diverse	  projecten	  in	  de	  wijk	  

• Omnibus	  
Sanne	  geeft	  een	  toelichting	  op	  de	  Omnibusmarkt	  waar	  bij	  punt	  4	  al	  even	  over	  gesproken	  is.	  Bij	  de	  markt	  
zal	  ook	  de	  aftrap	  worden	  gegeven	  voor	  het	  GIDS-‐project,	  een	  stimuleringsprogramma	  vanuit	  de	  
overheid.	  Het	  gaat	  erom	  sociaal	  economische	  gezondheidsverschillen	  aan	  te	  pakken.	  In	  dit	  project	  
komen	  Sanne	  en	  Wilma	  met	  een	  aantal	  instanties	  w.o.	  Brentano,	  GGZ	  maar	  ook	  met	  bewoners	  samen	  
om	  activiteiten	  te	  ontwikkelen	  om	  de	  verschillen	  te	  verminderen.	  Aan	  de	  hand	  van	  een	  aantal	  factoren	  
bepaalt	  het	  Rijk	  achterstandswijken.	  Van	  de	  300	  wijken	  in	  Nederland	  is	  Bankras/Kostverloren	  er	  één	  van.	  
De	  factoren	  zijn	  het	  aantal	  uitkeringen,	  opleidingsniveau,	  gezondheid,	  etc.	  Wilma	  geeft	  aan	  dat	  het	  DB	  
de	  wijk	  niet	  herkent	  in	  deze	  omschrijving.	  Wij	  kennen	  hier	  in	  de	  wijk	  bijvoorbeeld	  geen	  obesitas.	  De	  
beoordeling	  is	  op	  basis	  van	  economische	  gegevens.	  Er	  ontstaat	  een	  kleine	  discussie	  over	  diverse	  
woonervaringen	  in	  de	  wijk,	  over	  cultuurverschillen,	  over	  schotels	  en	  taal.	  Dhr.	  Prent	  (BBA)	  vertelt	  met	  
bewoners	  Jeanne	  d’Arclaan	  te	  hebben	  gesproken	  en	  de	  opmerkingen	  mee	  te	  hebben	  genomen	  naar	  zijn	  
politieke	  partij.	  Sanne	  heeft	  overleg	  gehad	  over	  deze	  flat.	  Er	  zijn	  behalve	  diverse	  culturen	  ook	  mensen	  
met	  psychische	  problemen.	   	  

• Beweegtuin	  
Sanne	  legt	  uit	  dat	  de	  beweegtuin	  een	  buitenruimte	  is	  met	  enkele	  sporttoestellen.	  Dat	  idee	  komt	  ook	  



weer	  uit	  het	  GIDS-‐project.	  Sanne	  vervolgt	  dat	  zij	  zich	  eerst	  oriënteren,	  is	  er	  behoefte	  en	  waar	  moet	  het	  
komen?	  Sanne	  roept	  op:	  Vindt	  u	  het	  leuk?	  Of	  weet	  u	  iemand	  die	  dit	  leuk	  zal	  vinden	  en	  gaan	  gebruiken,	  
meld	  het	  mij.	  

• Buurtmoestuin	  De	  Parel.	   	  
Sanne	  vertelt:	  Er	  wordt	  gewerkt	  aan	  een	  doorstart	  van	  de	  moestuin.	  Veel	  mensen	  vinden	  het	  leuk.	  Door	  
enkele	  bewoners	  van	  de	  Sinjeur	  Semeynstraat	  is	  ook	  een	  aanvraag	  ingediend	  voor	  een	  buurtmoestuin.	  
Gekeken	  wordt	  hoe	  dit	  kan	  worden	  ondersteund.	  Ook	  wordt	  er	  gekeken	  naar	  een	  kleinere	  vorm	  
moestuin	  zoals	  plantenbakken	  zodat	  men	  niet	  afhankelijk	  is	  van	  een	  stuk	  grond	  in	  de	  buurt.	  Dit	  alles	  is	  
nog	  in	  een	  oriënterende	  fase.	  Op	  de	  vraag	  of	  het	  grasveld	  aan	  de	  Rigolettolaan	  omgezet	  kan	  worden	  in	  
een	  buurtmoestuin	  legt	  Wilma	  uit	  dat	  een	  initiatief	  altijd	  vanuit	  de	  bewoners	  moet	  komen.	  Zo	  is	  ook	  de	  
Parel	  aan	  de	  Parelvisserslaan	  vanuit	  een	  groep	  bewoners	  tot	  stand	  gekomen.	  De	  aanvraag	  van	  de	  Sinjeur	  
Semeynstraat	  komt	  van	  13	  bewoners.	  Zij	  willen	  de	  opbrengst	  o.a.	  gebruiken	  voor	  het	  buurtfeest	  in	  
september.	  De	  projecten	  zijn	  altijd	  voor	  de	  periode	  van	  een	  jaar,	  dan	  volgt	  een	  evaluatie.	  

• Activiteiten	  in	  Alleman	  
− Sanne	  meldt	  een	  nieuwe	  activiteit	  maar	  legt	  eerst	  het	  proces	  uit.	  Een	  wijkbewoonster	  wil	  met	  

haar	  dochter	  van	  3	  jaar	  naar	  Alleman	  om	  andere	  moeders	  met	  kinderen	  ontmoeten.	  Samen	  
hebben	  ze	  het	  plan	  uitgewerkt	  en	  flyers	  gemaakt.	  Binnenkort	  start	  Allekids,	  een	  
ontmoetingsgroep	  voor	  ouders	  met	  kleine	  kinderen.	  Allekids,	  een	  kleine	  woordspeling	  met	  
verwijzing	  naar	  Alleman.	  Voorheen	  was	  hier	  Okidoki,	  wat	  langzaam	  afliep,	  maar	  wel	  vraag	  
naar	  was.	  Start	  is	  over	  2	  weken.	  

− Dhr.	  Prent	  vraagt	  naar	  de	  jeu	  de	  boulesbaan	  en	  vraagt	  of	  deze	  nog	  gebruikt	  wordt.	  Sanne	  
antwoordt	  dat	  er	  een	  jeu	  de	  boulesgroep	  op	  dinsdag	  is.	  Dhr.	  Prent	  vindt	  dat	  er	  voor	  de	  
andere	  6	  dagen	  actie	  moet	  worden	  ontketend	  omdat	  het	  zonde	  is	  dat	  de	  baan	  dan	  niet	  
gebruikt	  wordt.	  Wilma	  legt	  uit	  dat	  hier	  de	  omslag	  ligt,	  dat	  mensen	  zelf	  het	  initiatief	  moeten	  
nemen	  om	  dergelijke	  activiteiten	  op	  te	  zetten.	   	  

− Zo	  ook	  de	  buurtbieb.	  Els	  Poel	  vertelt	  over	  de	  buurtbieb.	  Er	  liggen	  folders	  in	  de	  gang.	  Zij	  vertelt	  
ook	  over	  een	  rij	  luisterboeken	  die	  meegenomen	  zijn	  maar	  niet	  meer	  zijn	  terugkomen.	  Ze	  zijn	  
al	  anderhalve	  maand	  zoek.	  Zij	  zou	  deze	  graag	  terugzien.	   	  

− Verder	  vertelt	  Els	  over	  de	  ruilmiddagen,	  de	  Ruil	  je	  rijk	  in	  de	  wijk.	  Spullen	  ruilen	  maar	  vooral	  
elkaar	  ontmoeten.	  Dit	  is	  de	  3e	  vrijdag	  van	  de	  maand	  in	  Alleman.	  Opgemerkt	  wordt	  dat	  in	  de	  
krant	  bij	  de	  activiteiten	  van	  Alleman	  wel	  de	  data	  van	  de	  landenavond	  staan	  maar	  niet	  van	  de	  
Ruil	  je	  rijk	  in	  de	  wijk.	  De	  data	  van	  de	  landenavonden	  waren	  eerder	  dit	  jaar	  allemaal	  
doorgegeven.	  Voor	  de	  krant	  moeten	  activiteiten	  al	  een	  week	  eerder	  worden	  ingestuurd.	  De	  
datum	  was	  niet	  op	  tijd	  doorgegeven.	  

	  
Gevraagd	  wordt	  waarom	  een	  activiteit	  als	  de	  Omnibusmarkt	  niet	  gewoon	  aan	  iedereen	  wordt	  gemaild.	  
Sanne	  legt	  uit	  dat	  dit	  met	  privacy	  te	  maken	  heeft.	  Als	  mensen	  een	  e-‐mailadres	  voor	  het	  wijkplatform	  
hebben	  doorgegeven	  mag	  dat	  niet	  zomaar	  gebruikt	  worden	  voor	  bijvoorbeeld	  de	  Omnibusmarkt,	  wat	  
niet	  vanuit	  het	  wijkplatform	  is	  georganiseerd.	  
	  
6.	  Projecten	  gemeente	  Amstelveen	  1e	  helft	  2015	  
De	  gemeente	  stuurt	  regelmatig	  een	  overzicht	  van	  projecten	  waar	  aan	  gewerkt	  wordt.	  Hierop	  staat	  o.a.:	  

• Inrichting	  schoolplein	  M.L.	  Kingschool	  is	  in	  uitvoering.	  2e	  kwartaal	  2015	  zal	  dat	  afgerond	  worden.	  
• Bouw	  32	  appartementen	  Suze	  Groeneweg	  worden	  gestart.	  
• Bouw	  44	  woningen	  Elsenbuiten	  zijn	  in	  uitvoering	  en	  zijn	  bijna	  klaar.	  
• Kostverlorenhof	  ombouw	  van	  kantoren	  naar	  appartementen.	  Het	  zijn	  starterswoningen.	  
• Of	  supermarkt	  Dirk	  v.d.	  Broek	  verbouwd	  zal	  worden	  of	  dat	  nieuwbouw	  doorgaat	  is	  nog	  niet	  

bekend.	   	  
• Machineweg	  nieuwbouw	  op	  voormalig	  terrein	  scouting,	  4	  woningen,	  start	  dit	  jaar.	  
• Klaasje	  Zevenster.	  Er	  wordt	  opgemerkt	  dat	  dit	  stil	  lijkt	  te	  liggen.	  Er	  wordt	  echter	  van	  binnenuit	  



wel	  al	  gewerkt	  aan	  afbreken.	  Verdere	  planning	  nog	  niets	  over	  bekend.	  
	  
7.	  OBA	  (Overleg	  Buurbeheer	  Amstelveen,	  het	  overleg	  met	  de	  voorzitters	  van	  de	  wijkplatforms)	   	  
Hans	  Beijer,	  de	  contactpersoon	  van	  de	  gemeente,	  gaat	  met	  pensioen.	  Hij	  was	  ook	  vaak	  hier	  bij	  het	  
wijkplatform.	  Vragen	  over	  stand	  van	  zaken	  konden	  altijd	  bij	  Hans	  neerleggen.	  De	  opvolger	  van	  Hans	  
Beijer	  is	  Louis	  v	  Nimwegen,	  hij	  neemt	  een	  deel	  van	  de	  taken	  van	  Hans	  over,	  maar	  zal	  niet	  bij	  de	  
wijkplatformvergaderingen	  aanwezig	  zijn.	  
	  
8.	  WVTTK	  
Wilma	  vraagt	  of	  er	  vragen	  zijn	  naar	  aanleiding	  van	  de	  punten	  die	  tot	  hier	  toe	  besproken	  zijn.	  
Gevraagd	  worden	  naar	  het	  parkeren	  bij	  Kostverlorenhof.	  Er	  is	  een	  deel	  wel	  betaald	  parkeren	  en	  een	  deel	  
gratis	  parkeren.	  Er	  komen	  nu	  54	  appartementen	  bij.	  Er	  was	  sprake	  van	  ondergrondsparkeren	  als	  er	  een	  
nieuw	  pand	  voor	  Dirk	  v.d.	  Broek	  zou	  komen.	  Hier	  is	  helaas	  nog	  verder	  niets	  over	  bekend.	  
	  
De	  groene	  tankauto’s	  vol	  afval	  die	  naar	  gemaal	  gaan,	  gaan	  opnieuw	  door	  de	  wijk.	  Er	  gaan	  er	  vier	  achter	  
elkaar	  en	  soms	  wel	  zeven	  op	  een	  dag.	  Er	  is	  met	  de	  wijkagenten	  over	  gesproken	  en	  toen	  was	  het	  gestopt,	  
reden	  ze	  buitenom.	  Geadviseerd	  wordt	  om	  de	  gemeente	  te	  bellen.	  
	  
Joop	  de	  jong	  heeft	  twee	  punten.	   	  
1. In	  2017	  wordt	  begonnen	  met	  de	  Amstelveenlijn.	  Bij	  Onderuit	  gaat	  de	  metro	  3	  meter	  naar	  beneden.	  
Onder	  de	  kruising	  komt	  een	  station.	  De	  metro	  komt	  in	  Buitenveldert	  weer	  boven.	  In	  2012	  heeft	  Joop	  al	  
een	  stuk	  geschreven	  over	  de	  bereikbaarheid	  van	  Bankras.	  De	  wijk	  gaat	  geïsoleerd	  worden.	  Als	  het	  zo	  
wordt	  als	  de	  plannen	  zijn,	  dan	  gaat	  alle	  verkeer	  via	  de	  Oranjebaan.	  De	  gemeente	  heeft	  besloten	  
reservewegen	  aan	  te	  leggen,	  de	  Beneluxbaan	  moet	  aan	  beide	  kanten	  verbreed	  worden.	  Er	  komt	  een	  
nieuwe	  weg	  langs	  de	  Beneluxbaan.	  Daarvoor	  moeten	  bomen	  weg,	  de	  fietspaden	  moeten	  verplaatst	  
worden,	  de	  weg	  komt	  tot	  op	  een	  paar	  meter	  van	  de	  flats.	  Joop	  heeft	  bij	  de	  bijeenkomst	  aangegeven	  dat	  
er	  een	  kleine	  ramp	  op	  de	  wijk	  Bankras/Kostverloren	  af	  komt.	  Joop	  heeft	  punten	  aangegeven.	  
Afgesproken	  is	  dat	  er	  binnenkort	  een	  presentatie	  zal	  komen	  voor	  de	  hele	  wijk,	  met	  de	  maquette.	   	  
2. In	  september	  2014	  heeft	  Joop	  in	  het	  overleg	  aandacht	  gevraagd	  voor	  het	  kunstwerk	  van	  de	  oude	  
Bankrashal.	  Het	  kunstwerk	  staat	  symbool	  voor	  de	  jaren	  ’90	  waarin	  dat	  de	  het	  Nederlandse	  volleybalteam	  
hier	  trainde	  voor	  de	  diverse	  titels	  die	  zij	  behaald	  hebben.	  Joop	  heeft	  nagevraagd	  of	  het	  kunstwerk	  nog	  
opgeslagen	  is.	  Joop	  wil	  het	  graag	  bij	  de	  nieuwe	  Bankrashal,	  langs	  de	  invalsweg	  Oranjebaan.	  Joop	  vraagt	  
of	  er	  vanuit	  het	  wijkplatformbudget	  een	  bijdrage	  aan	  besteed	  mag	  worden.	  Joop	  zal	  hiervoor	  een	  
begroting	  opstellen.	  Jaap	  Prent	  neemt	  het	  mee	  en	  gaat	  er	  aandacht	  in	  de	  commissie	  aan	  geven.	  Jaap	  
heeft	  kunst	  in	  zijn	  portefeuille	  zitten.	   	  
Marjo	  vraagt	  zich	  af	  waarom	  er	  voor	  alle	  wijken	  gesproken	  wordt	  over	  blauwe	  parkeerzones	  behalve	  bij	  
winkelcentrum	  Bankrashof.	  Bezoekers	  parkeren	  bij	  de	  bewoners	  Traviatastraat	  en	  woonerf	  Rigolettolaan	  
voor	  de	  deur.	  Het	  (betaalde)	  parkeerterrein	  blijft	  vaak	  half	  leeg.	  Kinderen	  op	  het	  woonerf	  kunnen	  niet	  
echt	  veilig	  spelen	  omdat	  auto’s	  op-‐	  en	  afrijden.	  Dhr.	  Verouden	  wijst	  naar	  29	  mei	  2013	  toen	  er	  is	  
gesproken	  over	  blauwe	  zones.	  Er	  is	  niets	  mee	  gedaan.	  Hij	  vraagt	  zich	  af	  waarom	  mensen	  voor	  Dirk	  van	  de	  
Broek	  gratis	  mogen	  parkeren	  maar	  voor	  Lidl	  en	  Deen	  moeten	  betalen.	  Bewoners	  uit	  de	  flat	  Bankrashof	  
die	  wel	  recht	  hebben	  op	  een	  parkeervergunning	  gaan	  ook	  liever	  op	  de	  gratis	  plekken	  staan.	  Wilma	  denkt	  
dat	  dit	  bij	  de	  afdeling	  verkeer	  moet	  worden	  nagevraagd	  en	  wil	  er	  wel	  een	  telefoontje	  aan	  wijden.	   	  
	  
9.	  Rondvraag	  
Dhr.	  Rob	  de	  Wilde	  van	  de	  Straat	  van	  Makassar	  vraagt	  zich	  af	  waarom	  het	  wijkplatform	  zo	  onbekend	  is	  bij	  
bewoners.	  Hij	  stelt	  voor	  een	  e-‐mailbestand	  op	  te	  zetten.	  Wilma	  vertelt	  ook	  over	  de	  Omnibusmarkt	  waar	  
zij	  was	  en	  de	  folder	  heeft	  uitgegeven.	  Hij	  stelt	  voor	  als	  mensen	  zoiets	  bezoeken,	  meteen	  e-‐mailadres	  te	  
vragen.	   	  
	  
Het	  overleg	  wordt	  gesloten	  om	  21.25	  uur.	  Er	  is	  nog	  gelegenheid	  om	  aan	  de	  bar	  iets	  te	  drinken.	  


