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FLITSEN UIT HET NIEUWS
door Jan Demming

In deze rubriek behandelen we allerlei zaken die direct of indirect te
maken (kunnen) hebben met onze wijken. De meeste artikelen zijn gebaseerd op berichten op www.amstelveenblog.nl, www.amstelveenweb.com,
www.amstelveenz.nl en www.rtva.nl.
het doorrijden van de 199 naar ziekenhuis Amstelland en Busstation Amstelveen blijft Westwijk toch verbonden
met het ziekenhuis als de tijdelijke buslijn 551 vervalt bij de start van de Amsteltram. Ook wordt de wijk Groenelaan met de 199 beter aangesloten op
het OV-netwerk in Amstelveen en met
Schiphol. “Dat is een grote verbetering
van de wijkbediening door het openbaar vervoer in Amstelveen”, aldus Ellermeijer.

HALTE GROTE BEER BLIJFT
Bushalte Grote Beer blijft in stand, ook
nadat eind dit jaar de nieuwe Amsteltram (lijn 25) gaat rijden. Vanaf 13 december rijdt lijn 199 door naar ziekenhuis Amstelland en busstation Amstel-

veen. De halte Grote Beer werd eind
vorig jaar tijdelijk in ere hersteld tot
groot genoegen van omwonenden en
de gemeente. “In het vervoerplan 2021
staat nu dat de halte gehandhaafd
blijft”, zegt wethouder Ellermeijer. Met

AANPAK PROBLEEMJEUGD
De gemeente is gestart met een nieuwe aanpak van jongeren tot 23 jaar die
overlast geven en strafbare feiten plegen: de Lokaal Persoonsgerichte Aanpak (LPGA). Doel van de nieuwe aanpak is het realiseren van een blijvende
positieve gedragsverandering bij deze
jongeren om te voorkomen dat ze opnieuw overlast veroorzaken of in de criminaliteit terecht komen. “Gelukkig

Beste lezers
Mede door de financiële gevolgen van het zich lang voortslepende coronavirus heeft een aantal adverteerders in de Gondelkoerier zich teruggetrokken. En van de in totaal 25 winkels in onze wijken – waarvan enkele grote
- adverteren er slechts vier in deze krant. De redactie is van mening dat de
‘wegblijvers’ een initiatief als de Gondelkoerier in hun wijk juist zouden
moeten ondersteunen met een advertentie.
Hoe dan ook, door de ontwikkelingen heeft het bestuur van De Meent moeten besluiten om het aantal pagina’s te reduceren tot zestien. Om opnieuw
het aantal van 20 of 24 te bereiken is het van groot belang dat de hoeveelheid advertenties weer toeneemt. U kunt ons daarbij helpen door winkeliers en bedrijven (ook buiten onze wijken) erop te wijzen dat de wijkkrant
zeer goed wordt gelezen en dat daarom een advertentie voor hen aantrekkelijk kan zijn. Stuur uw resultaten naar gondelkoerier@outlook.com en wij
zorgen ervoor dat de aspirant-adverteerders alle nodige gegevens in hun
bezit krijgen. Bedankt voor uw medewerking en veel plezier met het lezen
van deze Gondelkoerier.
De redactie.

er een divers aanbod aan recreatie, dat
jaarlijks wordt getoetst aan de verschillende behoeften van de bezoekers. Het kan dan gaan om een voedselbos, stadslandbouw, horeca, natuureducatie, ruimte om te sporten of hondenspeelplaatsen. Voor een betere bereikbaarheid zal er worden gezorgd
voor toegankelijke entrees en betere
bereikbaarheid voor fiets en openbaar
vervoer. Autogebruik wordt juist ontmoedigd en sluipverkeer door het Bos
wordt geweerd. Meer informatie over
de plannen is te vinden in de rubriek
‘De Wijken In’.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
112
06-38163652
0800 - 7000
0800 - 0888
020 - 6411474
020 - 6891859
0900 - 2003004
0900-8844
020 - 5633884
020 - 6438015
06 - 53315557
020 - 6431440
144
020 - 4443636
020 - 6801801
0800 - 9009
020 - 5404911
0900 - 8011
020 - 4444800
020 - 5404911
020 - 4562000

0800 - 0432
020 - 6015555
020 - 5404362
020 - 5404911
020 – 5430430
0900 - 8844
020-5404911
020 - 5434299
020 - 5698883
020 – 6438015
088 - 858 5100
020-6413333
0800 - 2000
020 - 7600054

Alarmnummer politie, brandweer, ambulance;
AA Anonieme Alcoholisten;
Anonieme tiplijn/misdaadmelding;
ANWB Wegenwacht;
Apotheek Middenwaard BENU;
BeterBuren
Bureau Jeugdzorg;
Buurtregisseurs
Crisiscentrum Geestelijke Nood;
De Meent ontmoetingscentrum;
Dierenambulance;
Dierenbescherming Amstelveen;
Dierenmishandeling (alarmlijn)
Eerste Hulp VU ziekenhuis
Eigen Haard
Gas & elektra (storingsnummer);
Gemeente Amstelveen
Gemeentevervoerbedrijf
Harthulp VU ziekenhuis;
Hondenoverlast;
Huisartsenpost dagelijks vanaf 17.00 uur tot
08.00 uur de volgende dag.
Vrijdagen 17.00 tot maandagmorgen 08.00 uur.
Kindertelefoon (gratis);
Melding geluidsoverlast Schiphol (Stichting BAS)
Milieutelefoon;
Openbare verlichting (klachten);
Participe Amstelland;
Politie (algemeen nummer);
Problemen in de openbare buitenruimte;
Riagg Amstelland/Meerlanden;
Stichting Meerwaarde (buurtbemiddeling);
Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven
Sportbedrijf Amstelveen
Team Amstelveenvoorelkaar
Thuiszorg Amstelring (gratis nummer);
Vrijwilligerscentrale

HET BOS BLIJFT VOOR IEDEREEN
Volgens wethouder Floor Gordon is na
bekendmaking van het Bosplan de indruk ten onrechte ontstaan dat Am-

gaat het met de meeste jongeren in
Amstelveen goed. Maar we mogen
onze ogen niet sluiten voor jongeren
die overlast veroorzaken en crimineel
gedrag vertonen”, zegt burgemeester
Poppens. “Bij veel jongeren is sprake
van onderliggende (zorg)-problematiek. Daarom ligt bij de nieuwe aanpak
de nadruk op preventie en de combinatie met zorg. Goede samenwerking
en tijdige signalering zijn hierbij cruciaal. We willen jongeren daarmee een
toekomstperspectief bieden.” Binnen
de Lokaal Persoonsgerichte Aanpak
werkt de gemeente nauw samen met
de politie, openbaar ministerie, het jongerenwerk, middelbare scholen en
partners in de zorg om jongeren tijdig
in beeld te krijgen en op de juiste manier te begeleiden.
A’DAMSE BOS OP DE SCHOP
Er komen jaarlijks zo’n 6 miljoen bezoekers in het Amsterdamse Bos. Omdat het steeds drukker is geworden
met verschillende gebruikers, wordt het
Bos in zones opgedeeld voor natuur,
rust en activiteiten. Op die manier kunnen honden in een bepaald gebied
vrijlopen, zonder dat sporters en bosdieren er last van hebben. Verder komt

sterdam en Amstelveen gebruikers van
het bos willen scheiden of dat hondenbezitters ten zuiden van de A9 niet
meer welkom zijn. “Dat betreuren wij
ten zeerste, want iedereen is en blijft
welkom, ook in de natuurzone.” Gordon is zelf een fervent gebruiker van
het Bos. “Ik zie dat het met name in de
weekenden erg druk kan zijn en dat
hardlopers, paarden en honden elkaar
in de weg kunnen lopen. “Er gebeuren
steeds vaker ongelukken en dat willen
we zoveel mogelijk voorkomen. Het
doel van het benoemen van een 'natuurzone' is om daar flora en fauna

beter te beschermen en de biodiversiteit te vergroten, door bijvoorbeeld omgevallen bomen te laten liggen en
ecologische verbindingen aan te leggen. Het wordt een minder 'aangeharkt' bos, maar er staat zeker geen hek
om. Het bos blijft primair een gebruikersbos.”
GRAFFITI OP NIEUWE TRAM
Een nieuwe 15G-tram die half juli de
eerste testrit maakte op het vernieuwde Amstelveenlijntraject in Amstelveen
Zuid, is door vandalen al volgekliederd
met graffiti. Waarschijnlijk hebben de
vandalen ’s nachts met een roze spuitbus toegeslagen bij de halte Westwijk.
Talloze testritten maakt de 15G-tram
de komende maanden nog en gaat
nog voor het eind van dit jaar dienst

doen als lijn 25, ofwel de Amsteltramlijn. Ook de nieuwe fietstunnel bij de
Ouderkerkerlaan werd de bewuste
nacht onder handen genomen door
graffiti-vandalen.
WONINGCONTROLE BLIJKT NEP
De politie benadrukt nog eens dat de
gemeente geen woningen controleert.
Bij de politie kwamen meerdere meldingen binnen van inwoners die vertelden dat er ‘medewerkers’ van de
gemeente hadden aangebeld om de
woning te controleren. Het ging echter
om een smoes om de woning binnen
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Born &
Amstelveense
Glashandel
Levering en plaatsing uit voorraad
Dubbele beglazing, veiligheidsglas
Alle soorten glas, spiegels
Winkelruiten, glas-in-lood
Eigen slijperij
Snelle service
Margriete van Clevelaan 5-7
(achter bij de garages)
1181 BC Amstelveen
020 643 10 81

ADVERTEREN?
JA
GRAAG
!INFORMATIE!
gondelkoerier@outlook.com

Grutterij 28
1185 ZW Amstelveen

J.PUNSELIE

SCHILDERSBEDRIJF

voor al uw vakkundig
buiten- en binnen schilderwerk

Schildersbedrijf J. Punselie
Korvet 35, 1186 WD Amstelveen
Tel: 020-3635747
06 51663907
E-mail j.punselie@live.nl

NOORDDAMMERWEG 64A
1187 ZT AMSTELVEEN
Tel. 020 - 647 82 07

Jacqueline’s
Hairstyling

U kunt altijd zo binnenkomen!
De koffie staat klaar!
maandag: gesloten
Geopend:
dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur
zaterdag 08.00 - 15.30 uur

Parlevinker 31
1186 ZB Amstelveen
020 - 34 50 240
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te komen en mogelijk goederen te stelen, aldus de politie. Het blijkt dat niemand van de gemeente opdracht heeft
gekregen om deur aan deur woningen
te controleren. Mensen die ermee te
maken krijgen wordt aangeraden om
buren te waarschuwen, de Whatsapp-

groep te gebruiken en 112 te bellen. De
politie wil graag weten wie deze zogenaamde controleurs zijn.
OPTREDEN VELDHUIS & KEMPER
Veldhuis & Kemper openen vrijdag 4
september het nieuwe theaterseizoen
van Schouwburg Amstelveen met twee
voorstellingen van hun programma
‘Zonder Meer’.

Zonder Meer is een heerlijk dik uur verhalen én de mooiste liedjes in hun
puurste vorm. Luchtig, indringend én
komisch voor het maximaal aantal toeschouwers dat is toegestaan. Uiteraard
op 1,5 meter afstand, maar misschien
wel dichterbij dan ooit. Geen opsmuk,
weinig toeters, nauwelijks bellen, maar
zonder meer Veldhuis & Kemper!
Info en reserveren: www.schouwburgamstelveen.nl.
STOP NACHTVLUCHTEN
De fractie van GroenLinks Amstelveen
wil een absoluut einde aan alle nachtvluchten vanaf en naar Schiphol en
diende namens ‘alle Amstelveners die
een gezonde nachtrust willen’ een
klacht hierover bij minister Van Nieuwenhuizen. Samen met tientallen andere gemeenten en enkele provincies
deed de gemeente dat eerder ook al,
als reactie op de door de minister uitgebrachte luchtvaartnota. Die zienswijze ging volgens GroenLinks niet ver
genoeg. In de laatste vergadering van
de gemeenteraad voor het zomerreces
kwam GroenLinks-raadslid Lennart de

Looze (foto) met de motie ‘Sluit Schiphol in de nacht’, die hij samen met Burgerbelangen en SP indiende en waarin
werd voorgesteld als Amstelveen een
eigen zienswijze te sturen, waarin het
einde van nachtvluchten werd bepleit.
Maar de motie werd verworpen door
de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en
ook door CDA, AVA en SBA.
FLITSPALEN OP BENELUXBAAN?
PvdA-gemeenteraadslid Arnout van
den Bosch noemt de buitensporig hoge
snelheidsovertredingen op de Beneluxbaan crimineel. Dit in reactie op
hardrijders die er meer dan 50 km te
hard rijden. Van de Bosch noemt der-

gelijk gedrag ‘bizar’ onverantwoordelijk en levensgevaarlijk. “Maar het roept
ook vragen op”, zegt hij. “Hoe is het
mogelijk dat zulke hoge snelheden gehaald kunnen worden op de Beneluxbaan? Dit probleem heeft twee kanten.
In de eerste plaats de handhaving van

de maximumsnelheid. Het is aan de
politie om snelheidscontroles uit te
voeren en de ergste wegpiraten van de
weg te halen.” De PvdA ziet bovendien
wel iets in het plaatsen van flitspalen.
Het plaatsen van verkeersdrempels of
versmallingen in zo’n belangrijke verkeersader is volgens de partij niet handig. Wethouder Ellermeijer zal de mogelijkheid van het instellen van een
groene golf voor verkeer dat 50 kilometer per uur rijdt, zodat het geen zin
meer heeft om harder te rijden. Ook
wordt overwogen om de maximumsnelheid, waar dat nu 70 kilometer per
uur is, terug te brengen naar 50 kilometer per uur.
BEZOEK HET SCHINKELBOS!
Ga naar het Schinkelbos, want het is er
nog erg mooi. Het bos staat prachtig in
bloei, de vogels laten zich goed zien en
horen en de hooglanders en paarden
zorgen voor een bijzondere sfeer. Ge-

niet van de dodaars (foto) en de kruidknoop, ga op een bankje zitten en laat
het geheel op je inwerken. Het Schinkelbos is aangelegd in 1999. Dit stukje
polder werd ongebouwd tot een stukje
bos ter compensatie voor de Vietnamweide die in 1994 plaats moest maken
voor een nieuw tennispark. Het gebied
wordt steeds leuker en geeft een aardig beeld hoe het Amsterdamse Bos er
in haar beginjaren moet hebben uitgezien. IVN Amstelveen heeft een wandeling met toelichting beschreven. Je
vindt het op de facebook pagina van
IVN Amstelveen en op de website. En
als je het wel/niet leuk vond, iets miste
of juist extra boeiend vond…. laat het
weten op facebook op de pagina van
IVN Amstelveen.
GEEN DRAAGVLAK NOTA
De Luchtvaartnota 2020-2050 van het
kabinet kan in de huidige vorm niet rekenen op de steun van vier provincies
en 56 gemeenten in de Schipholregio,
waaronder Amstelveen. De provincies
en gemeenten zien veel knelpunten in
de nota. Daarin lijkt te zijn gekozen
voor groei, zonder vaststelling van de

randvoorwaarden. Daarmee lijkt de afweging tussen groei en leefbaarheid
uit balans, want er wordt gesproken
over groei onder voorwaarden, terwijl
veel bestaande knelpunten nog niet

zijn opgelost. “Het gebrek aan concrete
uitwerking, samenhang en integraliteit
vormt de kern van onze zorg. We willen
dat Schiphol heldere, meetbare en afdwingbare doelen krijgt opgelegd die
de overlast daadwerkelijk verminderen
en het leefklimaat verbeteren. Wij zijn
niet tegen luchtvaart, maar de verhouding tussen de luchtvaart als banenmotor en de overlast voor bewoners is
uit balans”, vindt wethouder Herbert
Raat.
BROERSEPARK IN PARKTOP 10
Het Amstelveense Broersepark is uitgeroepen tot een van de 10 meest gewaardeerde parken van Nederland.
Het park bezet de vijfde plek op de
ranglijst, die wordt aangevoerd door
het Amsterdamse Vondelpark. Over het
Broersepark wordt geschreven: 'De
heerlijke slingerpaadjes voeren je op je
gemak langs vijvers en bruggetjes. Het
is het oudste park van Amstelveen en
wordt ook veel gebruikt voor sportactiviteiten voor jong en oud.' Ook de twee

oorlogsmonumenten in het park worden genoemd. Het Broersepark scoort
gemiddeld 4,7 van 5 sterren, even
hoog als koploper Vondelpark. Het
enige verschil is dat het Broersepark
net iets meer dan 100 reviews heeft
gekregen en het Vondelpark meer dan
36.000. Op plek 2 in de lijst beste parken staan de Rijksmuseumtuinen in
Amsterdam, op 3 en 4 gevolgd door
het Wilhelminapark in Utrecht en de
Historische Tuin Schoonoord in Rotterdam.
WAPENSTOK VOOR BOA’S
Als de burgemeester, politie en justitie
het nodig vinden kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)
voortaan een wapenstok krijgen. De
boa’s dringen al lange tijd aan op extra
verdedigingsmiddelen omdat zij steeds
vaker te maken krijgen met agressie.

Hoewel hij eerst tegen was, stemde justitieminister Grapperhaus in mei jl. in
met de eis van de boa’s en volgt hij het
oordeel van de 'lokale driehoek' van
burgemeester, politie en justitie. In de
toekomst wordt van tevoren bekeken
voor welk doel boa's worden ingezet.
Als de risico's van tevoren niet genoeg
kunnen worden afgedekt, kan de uitrusting worden uitgebreid. Sommige
boa's zouden zich ook graag willen bewapenen met pepperspray, maar daar
zitten volgens Grapperhaus nogal wat
haken en ogen aan. Boa's die een wapen gaan dragen, moeten op termijn
dezelfde selectie en training ondergaan als agenten.
BELEEF AMSTELVEEN!
Op 1 juli lanceerde Amstelveen de
nieuwe website beleefamstelveen.nl
als onderdeel van het gemeentelijke
Promotieplan. Het platform biedt een
podium voor al het mooie aanbod van
Amstelveen op het gebied van toerisme, sport, cultuur, recreatie, horeca
en winkelen. Prominent onderdeel is
de Uitagenda, waarin u per dag of pe-
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riode kunt zien wat er te doen is in de
stad. Daarnaast is er ruimte voor lokale
initiatieven van organisaties en ondernemers. Musea, bioscopen, theaters,
restaurants en culturele instellingen
zijn weer open met inachtneming van
de 1,5 meter afstand. Veel mensen blijven deze zomer in Nederland, maar
willen wel graag op pad en weer dingen ondernemen. Daarom wil de gemeente activiteiten in Amstelveen actief onder de aandacht brengen via genoemde website, die de verschillende
ondernemers en instellingen, van restaurant tot bowlingbaan en museum
tot speelboerderij in de etalage zet en
inspiratie biedt aan inwoners van Amstelveen om de stad te (her)ontdekken.
AANPAK INBRAKEN SUCCESVOL
Amstelveen haalde op 13 juli het NOS
Journaal vanwege de lokale aanpak
om het aantal inbraken blijvend terug
te dringen. Die aanpak is namelijk behoorlijk succesvol. De gemeente Amstelveen heeft de afgelopen jaren een
enorme serie maatregelen getroffen on
het grote aantal inbraken te beteugelen. Aanvankelijk werd gemiddeld twee
keer per dag ingebroken in Amstelveen,
naar nog voor de coronacrisis daalde
dat aantal al spectaculair door de ge-

troffen maatregelen. Een anti-inbrakenteam van oud-politieagenten werd geformeerd, camera's werden opgehangen om kentekens te registreren en
ook tal van subsidies worden verstrekt
om woningen veiliger te maken.
EXTRA HALTE PARNASSUSWEG
De Amsteltram, die eind dit jaar operationeel moet worden, krijgt voorlopig
een extra halte aan de Parnassusweg
in Amsterdam Zuid. Reden daarvan is
dat de bouw van het Zuidasdok en
daarmee de geplande eindhalte van de
nieuwe tram aan de Arnold Schönberglaan is vertraagd. De nieuwe Amsteltram (lijn 25) rijdt straks alleen tussen Westwijk en Amsterdam-Zuid en
gaat dus niet zoals voorganger lijn 51
naar het Centraal Station. Later wordt
de tram vanuit Amstelveen nog doorgetrokken naar Uithoorn. De tijdelijke
halte Parmassusweg maakt de overstap voor reizigers die op de trein willen
overstappen korter. De Vervoerregio
zoekt voor de langere periode een oplossing voor de eindhalte van de Amsteltram totdat Zuidasdok gereed is.

OPSCHOONDAG 2020
Dit jaar vindt de landelijke Opschoondag plaats op zaterdagmorgen 19 september van 10 tot 12 uur. De startlocatie voor onze wijken is De Meent.
Uiteraard wordt voor koffie, thee en
versnaperingen op de locaties gezorgd.
Wat betreft de veiligheid wordt u verwezen naar de instructies van de landelijke organisatie (zie: www.neder-

landschoon.nl/preventiemaatregelencorona). Mocht u graag willen meedoen, dan kunt u zich aanmelden
(graag met uw voorkeurslocatie) via
jrvquarles@gmail.com.
VVD: “VERKEERDE ZUINIGHEID”
Het college heeft vorig jaar 264.000
euro minder uitgegeven voor openbare
orde en veiligheid dan begroot was.

Dat betekent volgens VVD-fractieleider
Kees Noomen dat er veel geld is blijven liggen. “Dit terwijl er in Amstelveen
nog steeds wordt ingebroken. Subsidies zijn dus nog steeds hard nodig. Bij
veel huizen is het hang- en sluitwerk
nog steeds niet goed geregeld.” Noomen wil dat de gemeente beter communiceert met inwoners en bedrijven
over subsidiemogelijkheden voor het
verhogen van de veiligheid. En hij pleit
voor het inventariseren van waar in
Amstelveen vooral behoefte aan is.
Burgemeester Tjapko Poppens heeft
beloofd meer met het beschikbare geld
te gaan doen voor veiligheid. Binnenkort houdt hij een themasessie met de
raad om de mogelijkheden te verkennen.
VERBOD OP WEGWERPPLASTIC
Nederland neemt komend jaar maatregelen tegen wegwerpplastic. Het sluit
zich daarmee aan bij de Europese afspraken om de plastic soep in zee aan
te pakken. De eerste maatregelen worden volgend jaar van kracht. Dan worden plastic eetgerei, rietjes en plastic
roerstaafjes verboden. Doppen en deksels moeten vanaf 2024 vastzitten aan
plastic flessen en drankpakken. Ook
moeten producenten meer werk maken van het inzamelen, vervoeren en
recyclen van plastic producten. In Nederland werden in 2016 al gratis plastic tasjes verboden. Dat leidde tot een
afname van ruim 60 procent in de afvalstroom.
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Bloemsierkunst

NOORDMAN

COR VERHOEF

Deze ondernemers
nodigen u
van harte uit
in Winkelcentrum
Middenhoven

PRIMERA LUNA

Winkelcentrum Middenhoven • Brink 34
Tel. 020-645 94 26 • www. Primera.nl

• Sigaretten

• Wenskaarten

• Zoetwaren

• E-sigaretten

• Postzegels

• Cadeaukaarten

• Shag

• Staatsloten

• Gifts

• Rokersbenodigdheden

• Nederlandse Loterij

• OV chip servicepunt

• Tijdschriften

• Beltegoed

• PostNL Pakketpunt

• Kranten

• Kantoorartikelen

• Pasfoto Service

SERKAN
HAARMODE
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ZIE JE ZE VLIEGEN?
‘Zie je ze vliegen?’ is de titel van de
openluchtexpositie met 19 fascinerende close-upfoto’s van vliegen (van slakkendoders en spillebeenvliegen tot het
knuppeltje en de korsetzweefvlieg) die
voorkomen op Vogeleiland in het Amsterdamse Bos. De foto’s worden tot 1
november getoond op de plek waar fo-

tograaf Jur Heijnen ze heeft geschoten,
zodat de kans groot is dat de bezoeker
ook levende exemplaren van de vliegen kan waarnemen. Vogeleiland, ongeveer 7 minuten lopen van de Geitenboerderij Ridammerhoeve, is een
heemtuin die bestaat uit een verzameling minibiotopen. Heuvel-, riet-, moeras- en boslandschappen zijn hier in
het klein terug te vinden. Elk landschap
kent eigen bloemen en planten en dus
ook hun eigen bewoners. Vogels en
eekhoorns in de bomen, een enkele
haas op de heuvelrug, kikkers in het
riet en insecten op de bloemen en
planten. Kijk voor de locatie van Vogeleiland op www.amsterdamsebos.nl/
natuur/natuurgebieden/vogeleiland.
VLIEGTICKETS NÓG GOEDKOPER
De verwachting dat vliegtickets na de
lockdown wel eens flink duurder zouden kunnen worden, komt voorlopig
niet uit. Sterker nog: tickets naar de
meest populaire vakantiebestemmingen zijn gemiddeld zelfs twintig procent goedkoper dan vorig jaar. Zo is
vliegen naar Frankrijk en Turkije 25
procent goedkoper, terwijl reizen naar
Italië 30 procent en Athene 40 procent
goedkoper is. Wie naar Spanje gaat betaalt 171 euro, vóór de crisis was dat

205 euro. De prijsdaling kwam vooral
in juli en augustus voor, omdat in die
periode nog veel stoelen in korte tijd
moesten worden verkocht.
SUBSIDIE OP BEVEILIGING
De gemeente biedt subsidies voor Amstelveners die maatregelen willen treffen om hun woning te beveiligen. Kijk
op de website van de gemeente bij
subsidieregelingen via: www.amstel-

Vliegtuiglawaai leidt voor velen in de
regio rond Schiphol tot grote ergernis.
Het start-up bedrijf DeNoize uit Delft
werkt momenteel aan een oplossing
die gebaseerd is op antigeluid dat in
ramen wordt ingebouwd. Dat moet het
vliegtuiglawaai voor 90 procent reduceren. Het bedrijf hoopt midden volgend jaar met het systeem op de markt
te komen. Het systeem van DeNoize

richt zich op de qua geluid meest gevoelige plekken van woningen. Dat
zijn de ramen, want die laten het
meeste lawaai naar binnen. Het komt
er in de praktijk op neer dat er in het
raam een systeem wordt ingebouwd
dat geluiden van buiten registreert en
vervolgens een gelijke tegentrilling
produceert, waarbij het vliegtuiggeluid
en de tegentrilling elkaar opheffen. Het
systeem vereist geen zware constructies en ook geen extra dik glas, zoals
dat bij traditionele vormen van geluidsisolatie wordt toegepast.
TWEE TON VOOR DIEREN
De provincie Noord-Holland ondersteunt opvangcentra voor wilde dieren
met 200.000 euro. Het beschikbare
budget wordt gebruikt om opvangcentra te ontlasten en de educatie over
wilde dieren te verbeteren. Het is voor
het eerst dat de provincie geld beschikbaar stelt voor de opvang van
onder andere vogels en egels. De provincie stelt 100.000 euro beschikbaar
voor een externe adviseur, die de opvangcentra rechtstreeks kan helpen
met het opstellen van formats voor diverse wettelijk verplichte protocollen
over protocollen voor hygiëne, verzorging, quarantaine en euthanasie. De

opvangcentra worden ontlast en kennis kan sneller gedeeld worden. De andere helft van het budget wordt gebruikt voor educatie door de opvangcentra aan derden. Hierbij kan gedacht
worden aan het ontwikkelen van lesen spreekbeurtpakketten, informatiefolders, deelname aan beurzen en
markten en voorlichting aan diverse organisaties.
ANWB WIL MEER FIETSPADEN -1De ANWB wil meer fietspaden in Nederland en dat elektrische fietsen een
snelheidslimiet krijgen. Zo moeten
drukke fietsroutes veiliger en rustiger
worden, want de snelheden zijn te
hoog. Handhaving is lastig omdat fietFoto: het Parool

veen.nl/regelen-aanvragen.
Op www.amstelveen.nl/veilig vindt u
ook andere handige informatie over
veilig wonen, zoals het herkennen van
babbeltrucs, WhatsApp buurtpreventie
en brandveiligheid.
SYSTEEM REDUCEERT LAWAAI

sen hebben geen snelheidsmeters of
kenteken hebben. Als het echt nodig is,
zou op drukke punten wel gehandhaafd kunnen worden. Een ANWBwoordvoerder: "Zodra er op bepaalde
plekken veel meldingen binnenkomen,
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kun je politieagenten laten controleren." Volgens de ANWB is het gevaarlijk dat er voertuigen met verschillende
snelheden op hetzelfde fietspad rijden.
Vooral op stukken waar tweerichtingsverkeer is. "Het moet daarom voor alle
verkeersdeelnemers duidelijk zijn wat
de regels zijn."
ANWB WIL MEER FIETSPADEN -2In tegenstelling tot de ANWB ziet de
Fietsersbond een maximumsnelheid
niet zitten. "We vragen ons af of het
echt iets oplost en of de snelheid het
daadwerkelijke probleem is. Wel zijn
we positief over het feit dat de ANWB
pleit voor meer fietspaden. De toename
van het aantal verkeersdeelnemers is
namelijk wel een probleem", zegt Wim
Bot van de bond. "Fietspaden zijn vaak
te smal, maar wij zetten juist in op het
verlagen van de snelheid van auto's.
Zo ben je in staat om fietsers en snorfietsers op de rijbaan mee te laten rijden en fietsers meer ruimte te geven."
ZORGEN OVER BUSVERVOER -1Connexxion dreigt in 2021 te stoppen
met het busvervoer in Amstelveen en
omgeving als er geen honderden miljoenen op tafel komen. Door de coronacrisis zijn de reizigersaantallen, en
daarmee de inkomsten van de vervoerder, flink gedaald. PvdA-gemeen-

teraadslid Arnout van den Bosch heeft
vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio. Hoewel er
sprake is van enig herstel, is de verwachting dat het nog jaren kan duren
voordat het oude niveau weer bereikt
is. Voorlopig leidt dat nog niet tot problemen omdat dit jaar de verliezen grotendeels worden gecompenseerd door
het Rijk. Het is echter nog niet bekend
wat er volgend jaar gaat gebeuren,
maar de kans lijkt niet groot dat Connexxion alle miljoenen krijgt waar ze
om vraagt.
ZORGEN OVER BUSVERVOER -2Raadslid Arnout van den Bosch (PvdA)
riep eerder in het Parool de Vervoerregio al op om het stuur te pakken en de
concessie van Connexxion open te
breken. “Duizenden mensen zijn iedere
dag afhankelijk van het busvervoer:
om naar school of werk te gaan, maar
ook bijvoorbeeld voor een doktersbezoek of voor sociale contacten. Wat de
PvdA betreft is het openbaar vervoer
een basisvoorziening die niet in gevaar
mag komen. Wij willen dat iedereen
zeker kan zijn van goed openbaar vervoer. Niemand mag in een isolement
komen. Het is een lastige opgave: er
zijn minder inkomsten, maar we willen
wel dat iedereen het openbaar vervoer
kan blijven gebruiken. Ik wil van het
Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio
weten hoe ze dit probleem gaan oplossen. Er moet een plan komen voor
volgend jaar. Ik roep de Vervoerregio
op om snel in actie te komen!”
BOUW NIEUWE WONINGEN
IN GEVAAR
De bouw van honderdduizenden woningen loopt gevaar als de geluidsnormen rond vliegvelden strenger worden.

Daarvoor waarschuwde de bouwsector
in een brandbrief aan het kabinet. Alleen al rondom Schiphol wordt de
bouw van 380.000 woningen onmogelijk, vrezen bouwers, makelaars en
vastgoedbeleggers. De oorzaak van
het probleem is het plan van het kabinet om de geluidsnormen rond vliegvelden aan te scherpen. Dat betekent
dat in meer gebieden rond luchthavens
niet gebouwd kan worden. En dat is
veel te drastisch vinden de bouwers.
“Wij vinden dat je huizen moet bouwen op plekken waar mensen graag
willen wonen. Dan praat je ook over de
gebieden waar de vliegvelden liggen.”
De bouwsector wijst op het enorme tekort van 330.000 woningen. Dat tekort is alleen maar verder opgelopen
het afgelopen jaar. Eerst kregen de
bouwers te maken met stilgelegde projecten als gevolg van strengere stikstofen PFAS-regels. “En daar kwam de coronacrisis nog overheen”, aldus de
woordvoerder
MEER OPENBARE TOILETTEN
Het CDA kreeg eind juni in de gemeenteraad unanieme steun voor
meer openbare toiletten in onder meer
winkelcentra, stadswijken en het Amsterdamse Bos. CDA-raadslid Sandra
wil dat de maximale afstand tot een
toilet niet meer dan 500 meter bedraagt. Volgens haar staat Amstelveen
in de top tien van minst gastvrije toiletgemeenten in Nederland. “Dat moet
absoluut anders. De aanwezigheid van
meer toiletten kan gezondheidsproblemen voorkomen. Bovendien is het

dit systeem minder kracht hoeft te zetten bij het remmen en omdat de remweg korter is. Naast deze technische
mogelijkheden kan de fietser zelf ook
bewust fietsen. Denk hierbij aan het
aanpassen van de snelheid, het ver
vooruit kijken, hand uitsteken, uit de
dode hoek blijven en bijvoorbeeld een
helm dragen. Dit laatste kan letsel beperken.
VVN wil de veiligheid van fietsend Nederland bevorderen. Meedoen is makkelijk en de fietser is voornamelijk zelf
aan zet. Veilig Verkeer Nederland biedt
e-bikers daarom online via haar bestaande ‘Opfriscursus Fiets’, tips en
tricks aan. Zie www://opfriscursus. vvn.
nl/v/test/intro.
LUCHTVERVUILING IN A’VEEN -1De belangrijkste bron van luchtvervuiling in de regio Amsterdam-Amstelland
is het verkeer. Ook de uitstoot van
houtverbranding, industrie en lucht-

vaart vervuilt de lucht.
De voorzichtige conclusie van de GGD
Amsterdam is dat de corona-maatregelen een positief effect lijken te hebben op de luchtkwaliteit in de hoofdstad. De samenleving wil een schone
leefomgeving, maar wat is schoon?
Het bepalen van de luchtkwaliteit
wordt vanuit steeds meer verschillende
invalshoeken ingezet. Wat kunnen we
hier over leren? U krijgt het tot in detail uitgelegd op komende 28 september in Amsterdam. Deskundigen vanuit
verschillende organisaties presenteren
dan de laatste ontwikkelingen op dit
gebied. Maar ook de lokale (meet)initiatieven in Limburg, IJmond, Rijnmond
en natuurlijk in Amsterdam komen aan
bod.
LUCHTVERVUILING IN A’VEEN -2Nauwelijks vliegtuigen in de lucht en
veel minder auto’s op de weg. Dat
maakte de lucht tijdens de coronacri-

ontbreken van voldoende toegankelijke openbare toiletten voor veel inwoners een forse drempel om de deur
uit te gaan. Daarom is het wenselijk
dat meer winkeliers en horecaondernemers dan nu het geval is, hun toilet
openstellen."
OPFRISCURSUS FIETS
Uit balans raken, tegen een paaltje fietsen, vallen bij het op- en afstappen of

te snel door de bocht. Allemaal enkelvoudige ongevallen met een e-bike die
we willen voorkomen. Schijfremmen
leveren ook een belangrijke bijdrage
aan meer fietsveiligheid, omdat je met

sis schoner. Maar voor CDA-raadslid
Sandra van Engelen was de vraag:
hoeveel schoner precies? “Het lijkt dat
we weer van alles kunnen ruiken, weer
schonere lucht kunnen inademen en
zelfs de vogels maken luid fluitend
kenbaar hoe fijn het wonen en fladderen in Amstelveen is”, zei ze in juni nog.
Of dat op dit moment nog het geval is,
laten we aan het oordeel van onze lezers over.
ZONNEBLOEMLOTERIJ 2020
Op 2 juni ging de Zonnebloemloterij
2020 officieel van start. Met de opbrengst organiseert de vereniging activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking en is het streven dat
ook zij zonder extra zorgen kunnen
deelnemen aan de maatschappij. De
verkoop van loten à twee euro is een
belangrijke jaarlijkse bron van inkomsten voor de Zonnebloem om haar activiteiten mee te financieren. Online
kunnen loten gekocht worden via
www.zonnebloem.nl/loten/p/ de-zonnebloemafdeling-amstelveen. Op zonne-
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CARVO UITVAARTSERVICE
UW AFSCHEID ONZE ZORG
LOODGIETERSBEDRIJF
www.fa-regelink.nl

J.W.F. BORN
Voor al u loodgieters- en
installatie werkzaamheden

VERF, GLAS, BEHANG

020-6431320
www.jwfborn.nl
info@jwfborn.nl
Marko van Kesteren Uitvaartverzorger • Jupiter 206 Amstelveen • Tel. 06 14426143
info@carvouitvaartservice.nl • www.carvouitvaartservice.nl

FIETSENDIERPLEZIER
Dierenspeciaalzaak
Verkoop & reparatie van fietsen

Gebr. Gorter b.v.
Parlevinker 55
Waardhuizen – Amstelveen
020-6406932

Bloemsierkunst H. Noordman
Uw Fleurop bloemist in Amstelveen
voor al uw bloemwerk
NIEUW in Amstelveen
Kijk op onze nieuwe website
in samenwerking met
Ronald Keijzer
(groenten en fruit speciaalzaak)
WC Middenhoven
Ga naar www.bloemennoordman.nl

Brink 38 • Tel/fax 020 - 64 78 250 • Winkelcentrum Middenhoven

SPA Voeten Enzo
Voetreflexzonetherapie
Voetreflexzonetherapie verlicht veel klachten, werkt pijnverlagend,
heeft een positieve uitwerking op uw gezondheid en draagt bij aan uw
gevoel van vitaliteit.
Een behandeling bestaat uit een voetreflex-massage.
Laat u verzorgen via uw voeten, gun uzelf een voetreflex-massage en
ervaar zelf de positieve uitwerking.
Bel of email met de therapeute Yvonne Schaffels
06 36311837 • yvonneschaffels@live.nl • www.spavoetenenzo.nl
voor meer informatie, een folder of een afspraak
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bloem.amstelveen@gmail.com kunnen papieren loten besteld worden. De
trekking van de loterij vindt plaats op
12 oktober 2020. In de prijzenpot zitten vele mooie prijzen, zoals een IPad,
een E-reader en een elektrische fiets. Of
één van de 45 cadeaubonnen of een
leuk geldbedrag. Op www.zonnebloem.nl/loterij staat een overzicht van
de prijzen en nog meer informatie.
ERGERNIS OVER HARDRIJDERS
Het aantal Nederlanders dat overlast
ervaart in het verkeer is de afgelopen
jaren licht toegenomen. In 2019 zei

ruim 82% van hen last te hebben van
hardrijders, bumperklevers en foutparkeerders. In 2017 was dat nog 81%,
meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2019. Overlast door te
hard rijden kwam het vaakst voor: één
op de vijf heeft hier last van. Terwijl
een op de zes zich ergert aan parkeerproblemen, zoals parkeren op de stoep.
Zes procent heeft last van agressie.
ROUTES IN DE VORM VAN DIEREN
Sinds de Coronacrisis is Sander Gabel
met instagram account www.insta-

gram.com/Runbrandt hardloop routes
gaan plannen en lopen in de vorm van
dieren. Zo loopt hij solo en door het op
social media te delen krijgt het toch
een sociaal aspect en verrassend veel
positieve reacties. Naast het delen van
zijn eigen werk hoopt Sander anderen
te motiveren ook eens met een andere
blik naar de kaart van de wijk te kijken
en nieuwe plekken te ontdekken. Zo
heeft de wijk al van speeltuinen die hij
op deze manier heeft ‘ontdekt’. Kijk op
http://instagram.com/Runbrandt.
BABBELTRUCS NIET UITGEWERKT
De afgelopen maanden ontving de politie diverse meldingen van inwoners
over zogenaamde medewerkers van
de gemeente die aanbelden en beweerden dat ze namens de gemeente
Amstelveen een veiligheidscheck kwamen uitvoeren. Ook toen ging het weer
eens om een babbeltruc van onverlaten die de woning proberen binnen te
komen om goederen te stelen. Goed
om te weten dat medewerkers van de

gemeente nooit onaangekondigd of
zonder afspraak bij u langs komen. Als
dat toch gebeurt, meld dit dan onmiddellijk bij de politie via 0900-8844 of
bij de gemeente. Laat onbekenden
nooit binnen en vraag altijd om een legitimatiebewijs. Voorzichtigheid is geboden, open de deur niet helemaal en
gebruik de kierstandhouder of deurketting. Medewerkers van de gemeente, thuiszorg, banken of verzekeringsmaatschappijen komen nooit zonder
afspraak.
Geef nooit uw bankpas of pincode af.
Een bank vraagt daar nooit om. Vertrouwt u de situatie niet, bel dan meteen de politie op 112. Bent u toch
opgelicht, doe dan altijd aangifte bij de
politie.
BINNENBAD DE MEERKAMP -1B en W willen een extra binnenbad
toevoegen aan zwembad De Meerkamp. “De bevolking van Amstelveen
is gegroeid en er is een tekort aan
zwemwater”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Het toevoegen van een extra bad heeft bij de vernieuwing van de

Amstelveense zwemvoorziening prioriteit.” De Meerkamp is in 1994 gebouwd voor een gemeente met ruim
75.000 inwoners. Inmiddels groeit het
aantal inwoners richting de 100.000.
De ouderdom en capaciteit van het
huidige zwembad waren aanleiding
voor een onderzoek naar de toekomst
van het zwembad. Dat onderzoek
richtte zich op scenario’s voor de toekomstige zwemvoorziening in Amstelveen, rekening houdend met de behoeften van de inwoners. Gekeken is
naar mogelijkheden voor nieuwbouw,
renovatie en uitbreiding.
BINNENBAD DE MEERKAMP -2Inmiddels zijn er lange wachtlijsten
voor zwemles, terwijl het aanbod voor
verenigingen en doelgroepen als gevolg van te weinig zwemwater beperkt
is. “Het is belangrijk dat onze kinderen
tijdig zwemles kunnen krijgen in Amstelveen. Extra zwemwater is daarom
hard nodig”, zegt Ellermeijer. Het huidige zwembad ligt op een goed bereikbare en centrale plek in Amstelveen. Als de sporthal bij De Meerkamp
wordt verplaatst kan op die plek een
extra bad komen. Nader onderzoek
moet uitwijzen of dit plan haalbaar is.
Ook wordt onderzocht of dit te combineren is met ruimte voor maatschappelijke functies die een logische relatie
met het zwembad hebben. Ellermeijer:
“Een volledige renovatie of nieuwbouw
vergt een forse investering. Momenteel
wordt onderzocht of het huidige bad
met een aantal aanpassingen nog langer meekan”.
PRIMA BALLERINA
IN SCHOUWBURG
Prima ballerina Igone de Jongh danst
donderdag 24 september in ‘Openbare
Repetitie’ de mooiste choreografieën
uit haar omvangrijke carrière. Locatie:
Schouwburg Amstelveen. De prima
ballerina, gelauwerd en bejubeld voormalig eerste soliste van het Nationale
Ballet, gaat de theaters in. In de Open-

bare Repetitie vertelt zij tussen het dansen door over haar leven als danseres.
Een leven van lunchen met een blaadje
sla, moordende repetities, kapotte voeten, maar ook van premières in het pluche met koningen en koninginnen. Een
exclusief kijkje in het leven van de
prima ballerina! Een dezer dagen presenteert de schouwburg haar plannen
voor september tot en met december.
Info en reserveren: www.schouwburgamstelveen.nl.
LUCHTVAARTPLAN GEKRAAKT
Tien natuur- en milieuorganisaties hebben, mede namens 16.000 burgers,
bezwaar gemaakt tegen de lange ter-

mijnplannen die het kabinet voor de
luchtvaart in petto heeft. “Klimaat, natuur en welzijn komen op de laatste
plaats en het blijft vaak bij loze woorden” aldus directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu. Die organisatie heeft het bezwaarschrift samen

met Greenpeace, Milieudefensie en de
Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland opgesteld. Andere organisaties
hebben zich aangesloten. Volgens de
tegenstanders moet het aantal vluchten afnemen, want alleen dan kan de
uitstoot van broeikasgassen door de
luchtvaart zodanig dalen dat die in lijn
komt met het klimaatakkoord van Parijs. “Dat is heel goed mogelijk, want
nu is ongeveer één op de tien vluchten
korter dan 1000 kilometer. Op zo'n afstand is de trein een realistisch en
duurzamer alternatief.”
SENIOREN EN OPPASHONDEN
Senioren willen graag de gezelligheid,
maar niet de constante zorg van een

huisdier. Voor hen is ruim zeven jaargeleden een zeer succesvol initiatief
gestart: 55-plussers die interesse hebben in een oppashond kunnen zich
vrijblijvend aanmelden bij de stichting
OOPOEH om samen in de buurt op
zoek te gaan naar een geschikte hond.
Een oppashond is niet alleen gezellig,
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maar zorgt ook voor meer beweging,
een frisse neus, sociale contacten en
een ideale stok achter de deur om
samen van het mooie weer te genieten.
Stichting OOPOEH (Opa’s en Oma’s
Passen Op Een Huisdier) is in het leven
geroepen om honden en ouderen
meer van elkaars gezelschap te laten
genieten. In Amstelveen en omgeving
is de stichting op zoek naar 55-plussers
die af en toe gezelschap van een oppashond willen en baasjes die op zoek
zijn naar een oppas voor hun hond. Zij
kunnen zich aanmelden op www.oopoeh.nl of bellen naar 020-7853745.
OVERZICHTSKAART INBRAKEN
Inwoners van Amstelveen kunnen via
een digitale kaart bekijken waar en hoe
er in Amstelveen is ingebroken. De digitale kaart is te vinden op www.amstelveen.nl/wonen-leven. Met de kaart
wil Amstelveen inwoners alert maken
op woninginbraken in hun wijk. De
kaart laat alle woninginbraken van afgelopen maand zien, met daarbij ook
informatie over hoe er is ingebroken:
bijvoorbeeld door inklimming of het
openboren van een cilinderslot. De gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie tekenden eind april een convenant waardoor de politie conform de
privacywetgeving meer informatie kan
delen met de gemeente. De informatie
helpt handhavers ook om gerichter
toezicht te houden en ook bij preventie
en nazorg.
D66 WIL TRAMHALTE IN ZUID
Op initiatief van D66 wil de gemeenteraad van Amstelveen een tramhalte
op het nieuw te realiseren bedrijventerrein (BTAZ) in Amstelveen-Zuid, daar
waar de toekomstige Uithoornlijn komt
te lopen. “Er is daar wel ruimte gere-

serveerd voor een halte, maar dat wil
nog niet zeggen dat die er ook komt”,
aldus D66-raadslid Tawros Aslanjan,
indiener van de motie. “De halte moet
er wel vroeg komen, want als reizigers

eenmaal voor de auto hebben gekozen, dan is de overstap naar openbaar
vervoer vaak te groot.” Ook stelt Aslanjan dat voor bedrijven op het huidige
bedrijventerrein Legmeer, die overwegen om naar het nieuwe BTAZ te verhuizen, een goede bereikbaarheid per
openbaar vervoer belangrijk is voor
zowel werknemers als bezoekers.
CU: NAAR 125.000 INWONERS
ONREALISTISCH
De ChristenUnie (CU) vindt de gemeentelijke Perspectiefnota, waarin
wordt uitgegaan van de groei naar
125.000 inwoners in 2040, onrealistisch. In die nota beschrijven B en W

twee scenario’s. Het ene gaat uit van
100.000 en het tweede van 125.00 inwoners. Fractievoorzitter Bert de Pijper
van de CU vindt alleen het eerste realistisch. Dat B en W zich steeds op de
groei naar 125.000 inwoners hebben

gericht komt volgens De Pijper de leefbaarheid niet ten goede. “Een dergelijke bevolkingsgroei is niet realistisch
en ook ongewenst. Het legt grote druk
op de leefbaarheid van de Amstelveense samenleving. Ter wille van de
groei moeten er steeds meer woningen
binnenstedelijk worden gebouwd,
maar ook is moeilijk vol te houden dat
dan de polders rond Amstelveen, zoals
de Bovenkerkerpolder, gespaard blijven.”
KNELPUNTEN OP FIETSPADEN -1De coronacrisis heeft de afgelopen
maanden geleid tot meer drukte op de
Amstelveense fietspaden. Raadslid Jacqueline Solleveld Olthof van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is benieuwd
of de lokale fietspaden op dit moment
en ook na de coronacrisis daarop berekend zullen zijn als mogelijk meer
mensen gebruik maken van de fiets.
Het raadslid: “Uit onderzoek van de
ANWB blijkt dat 27 procent van de ondervraagden overweegt vaker met de
fiets te gaan. Zij vroeg het college om
een inventarisatie van knelpunten in

het plaatselijke fietspadennetwerk en
desnoods de aanleg van pop-upfietspaden. Volgens verkeerswethouder
Rob Ellermeijer is er op korte termijn
echter geen reden voor het aanleggen
van extra fietspaden of het nemen van
andere maatregelen.
KNELPUNTEN OP FIETSPADEN -2Burgerbelangen Amstelveen (bbA)
kreeg meer dan zestig reacties op de
publicatie van het rapport over een
eigen onderzoek naar de kwaliteit van
de fietspaden (zie boven).
“Tientallen Amstelveners gaven ons
concrete voorbeelden van gevaarlijke
of onveilige situaties”, zegt de lokale
partij. “Een dame uit Middenhoven
kwam met de originele benaming ‘het
abortuspad’, waarmee ze het fietspad
tussen Gondel en Turfschip bedoelt.
Ook de onderdoorgang bij De Meent
beoordeelde zij als onveilig”. Burgerbelangen constateert dat haar onderzoek niet volledig was, maar ook die
pretentie niet had. “We hebben het provisorische onderzoek ingesteld, omdat
de partij van mening is dat wethouder
Rob Ellermeijer de kwaliteit van de
fietspaden veel te zonnig voorstelde,
toen hij daarover in de gemeenteraad
vragen van bbA beantwoordde.”
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Sociaal beheerders: Eddy Springer
(e.springer@participe.nu)
Suzanne de Jong
(s.dejong@participe.nu)
Assistenten: Richard Deimann

ontmoetingscentrum

(r.deimann@participe.nu)
Jolanda Splinter
(j.splinter@participe.nu)

CURSUSSEN IN DE MEENT
Participe Amstelland - email: cursus@participe.nu
Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen
Tel. 020-5430430 – e-mail: info.amstelland@participe.nu
Cursusinformatie tel. 020-5430441/5430442.
Voorwaarden aan deelname van cursussen in De Meent
Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en gaat bij voldoende
deelnemers van start. Als u deel kunt nemen
aan de cursus, ontvangt u uiterlijk een week
voor de start van de cursus een bevestigingsbrief. Mocht de cursus vol zijn, dan krijgt u
hierover bericht en wordt u op de wachtlijst
geplaatst. Gaat de cursus onverhoopt niet
door, dan ontvangt u uiteraard ook bericht.
Betaalwijze
Betaling van het cursusgeld vindt plaats middels een eenmalige machtiging tot afschrijving
(incasso). Hiervoor geeft u toestemming bij het
invullen van uw inschrijfformulier. Het cursusgeld wordt geïncasseerd aan het begin van de
maand, volgend op de maand van aanvang
van de cursus.
Het verschuldigde cursusgeld kan in maximaal
vier termijnen worden voldaan (bij cursussen
van meer dan 25 lessen). Dat betekent echter
niet dat u na de eerste termijn met de cursus
kunt stoppen. Als u niet volgens de geldende
regels heeft opgezegd worden alle termijnen
bij u in rekening gebracht.
Opzegging
Inschrijving geldt voor een hele cursus. Bij
voortijdige beëindiging van deelname aan een
cursus wordt in de regel geen restitutie van
cursusgeld verleend. Uitzonderingen zijn: verhuizing naar een woonplaats buiten Amstelveen of op grond van een medische indicatie
die voortzetting van deelname onmogelijk
maakt. Wanneer de opzegging wordt geaccepteerd, wordt het resterende cursusgeld teruggestort minus € 10,00 administratiekosten.
Amstelveenpas
Er wordt een korting van 50% op cursusprijzen
verleend als u in het bezit bent van een Amstelveenpas. Let op: deze korting is niet van
toepassing op materiaalkosten. Korting kan
pas worden verleend na ontvangst van een
kopie van de voor- en achterzijde van uw geldige Amstelveenpas.

Indien u onverhoopt ontevreden bent over een
cursus, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen gericht aan de directeur van de Participe
Amstelland. De klacht wordt behandeld door
directie en binnen twee kalenderweken schriftelijk afgehandeld.

Wijkcoach WaardhuizenMiddenhoven en Nes a/d Amstel
Laila Meliani
(l.meliani@participe.nu)
Orion 3 – 1188 AM Amstelveen
E-mail: demeent@participe.nu
Tel. 020-6438015

prettig gevoel van ontspanning. Kom in gemakkelijk zittende kleding en neem een badlaken of dunne deken mee.
Maandag 18.45-20.00 – Start 7 sept.
Lessen: 36 – code 812.041.003
Kosten: € 284,Maandag 20.15-21.30 uur - Start 7 sept.
Lessen: 36 – code 812.041.004
Kosten: € 284,YOGA
Een gezonde geest in een gezond lichaam!
Yoga brengt uw lichamelijk en geestelijke conditie op peil, waardoor er een verbetering optreedt van uw soepelheid, evenwicht en
concentratie. Door het aannemen van bepaalde lichaamshoudingen, train je ieder deel
van je lichaam. Je wordt fitter, sterker, leniger,
slanker, kortom: gezonder. Graag gemakkelijke
kleding aandoen en een badlaken meenemen.
Dinsdag 19.15-20.30 – Start 25 aug.
Lessen: 38 - code - 812.041.005
Kosten: € 300,-

beginners is het leuk te zien wat het kan worden, welke materialen er zoal mogelijk zijn en
hoe die worden gebruikt. Er wordt o.a. gewerkt met aquarel, acryl, H2 oil-verf, (pastel)krijt, potlood of inkt.
Dinsdag 10.00-12.00 uur – start 15 sept.
Lessen: 31 – code: 812.040.106
Kosten: € 356,50

Donderdag 13:00 - 15:00 u – start: 17 sept
Lessen: 30 – code: 812.040.103
Herhaling: Elke week tot 20-05-2021
Prijs: € 345,BODYFIT
BodyFit is een combinatie van aerobic, pilates,
stretching en bewust bewegen. Het programma is afwisselend omdat er met muziek,
materialen en verschillende technieken gewerkt wordt. In deze cursus wordt aandacht
besteed aan houding, coördinatie, lenigheid,
kracht en ontspanning. Het tempo van de lessen is gemiddeld. Een goede manier dus om
de conditie weer op te bouwen of te behouden!

Dinsdag 20.45–22.00 – start 25 aug.
Lessen: 38 – code: 812.041.006
Kosten: € 300,-

Woensdag 20.30-21.30 uur – start 26 aug.
Lessen: 40 – code: 812.040.812
Kosten: € 248,50

ZUMBA
Zumba is een combinatie van dans en fitness,
gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dansen als
de salsa, merengue, axé, samba en cumbia.
Bij zumba doe je fitnessoefeningen op muziek,
vergelijkbaar met aerobics. Zumba is ook genieten, lol maken, dansen en op hetzelfde moment aan je lichaam werken. Dit is de workout waar iedereen blij van wordt.

PILATES
Pilates is een bijzondere bewegingsmethode,
die er van uitgaat dat je door kracht-, rek- en
strekoefeningen van je hele lichaam weerstand, kracht en flexibiliteit opbouwt. Het uitgangspunt is met oefeningen de spieren
zodanig te belasten dat u zich bewuster wordt
van coördinatie, ademhaling, beweging en
houding.

Dinsdag 19.45-20.45 – start 1 sept.
Lessen: 36 – code 812.040.408
Kosten: € 224,-

Woensdag 19.30-20.30 – start 26 aug.
Lessen: 40 – code: 812.040.811
Kosten: € 248,50

MEER BEWEGEN OUDEREN 65+
Meer Bewegen voor Ouderen doen we gymnastiekoefeningen waardoor botten en spieren sterker worden, de coördinatie verbetert
en het heeft een gunstige invloed op diverse
aandoeningen. Maar het is vooral ook leuk en
gezellig, zeker als u het in groepsverband
doet. Doet u gemakkelijk zittende kleding en
schoenen aan en neemt u een badlaken mee?
Dinsdag 09.30-10.20 – start 1 sept.
Lessen: 36 – code: 812.050.804
Kosten: € 133,-

Woensdag 12.30-13.15 – start 9 sept
Lessen: 13 – code: 081.010.411
Kosten: € 61,PEUTER/DREUMESDANS 2-4 jaar
Leuke danslessen voor de allerkleinsten met
verschillende thema`s zoals kleuren, dieren
enz. Leuke dansjes leren op kinderliedjes,
dansspelletjes, verhaaltjes met of zonder muziek en leuke opdrachten. Het is ook heel goed
voor de fijne motoriek en de kinderen leren
ook meteen al heel veel. Omdat de kids zo
klein zijn zou het ook heel erg fijn zijn als de
ouders of grootouders meedansen.
Woensdag 11.15-12.00 - start 9 sept.
Lessen: 13 – code: 812.010.410
Kosten: € 61,-

Woensdag 18.30-19.30 – start: 26 aug.
Lessen: 40 – code: 812.040.815
Kosten: € 248,50
STREETDANCE 4-6 jaar
In deze les leren de kinderen lekker bewegen
op leuke muziek. Ze leren een echt dansje te
maken, op de maat te bewegen en met materialen iets uit te beelden op de muziek. Zo

OVERZICHT CURSUSSEN
YOGA
We doen Hatha Yoga en eenvoudige meditatieoefeningen waarbij je je aandacht richt op
de ademhaling. In een rustig tempo wisselen
verstilde- en dynamische houdingen elkaar af.
Deze hebben een gunstige werking op lichaam en geest en vergroten het lichaamsbewustzijn. Ze wekken energie op, helpen je om
je aandacht te focussen en geven een algeheel
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SCHILDEREN &TEKENEN
Voor deze cursus is ervaring niet vereist, enthousiasme en inzet des te meer. Beginners en
gevorderden zitten bij elkaar, want juist voor

leren ze op een leuke manier en vooral ook
met plezier te dansen. De kinderen werken
veel in groepjes of met z'n tweeën.

BODYFIT 60+
Donderdag 19.00-20.00 - start 27 aug.
Lessen: 39 – code: 812.040.817
Kosten: € 242.50
CONDITIETRAINING
Iedereen die regelmatig aan lichaamsbeweging doet, voelt zich niet alleen fitter, maar
houdt de conditie op peil of verbetert die. En
een goede lichamelijke conditie zorgt ervoor
dat u minder vatbaar bent voor verkoudheden

CONDITIETRAINING DAMES 65+
Iedereen die regelmatig aan lichaamsbeweging doet, voelt zich niet alleen fitter, maar
houdt ook de conditie op peil of verbetert die.
En een goede lichamelijke conditie zorgt ervoor dat u minder vatbaar bent voor verkoud-

en andere ongemakken. Er wordt gewerkt aan
uw conditie, maar ook lenig makende en
spierversterkende oefeningen komen aan bod.
Donderdag 19.45-20.45 – start 10 sept.
Lessen: 36 – code: 812.040.817
Kosten: € 224,-

heden en andere ongemakken. Er wordt
gewerkt aan de conditie, maar ook lenigmakende en spierversterkende oefeningen komen
aan bod.
Woensdag 19.30-20.30 – start 9 sept.
Lessen: 37 – code: 812.050.807
Kosten: € 137,INTERNATIONAAL DANSEN
(jong programma)
In deze cursus maakt u kennis met verschillende dansstijlen. Ook de populaire country linedance vindt u in de internationale dans
terug. Het dansen is bovendien leuk, gezellig,
afwisselend en ontspannend. U bent in beweging, u verbetert uw conditie, u ontmoet
mensen, u maakt kennis met andere culturen.
Aan Internationaal dansen kunt u ook deelnemen als u alleen bent.
Woensdag 09.30-11.00 – start 9 sept.
Lessen: 36 – code: 812.050.417
Kosten: € 242,50
TÁI CHI CHUA’N
T'ai Chi Chu'an is een taoïstische bewegingsleer, die traditioneel een lang leven in goede
gezondheid beoogt. De bewegingen bestaan
uit vloeiende, ronde, in elkaar overgaande bewegingen die op een langzame, ontspannen
wijze worden uitgevoerd. Dat maakt dat deze
sport geschikt is voor elke leeftijd, ongeacht
de conditie.
Donderdag 10.15-11.15 – start 10 sept.
Lessen: 15 – code: 812.040.837
Kosten: € 93,50

Dinsdag 10.30-11.30 uur – start 1 sept.
Lessen: 36 – code 812.050.805
Kosten: € 133,-

kracht en ontspanning. Het tempo van de lessen is gemiddeld. Een goede manier dus om
de conditie weer op te bouwen of te behouden!
Donderdag 20.00-21,00 – start 27 aug.
Lessen: 39 – code 812.040.814
Kosten: € 194,-

BODYFIT 40+
BodyFit is een combinatie van aerobic, pilates,
stretching en bewust bewegen. Het programma is afwisselend omdat er met muziek,
materialen en verschillende technieken gewerkt wordt. In deze cursus wordt aandacht
besteed aan houding, coördinatie, lenigheid,

CONDITIETRAINING HEREN 65+
Iedereen die regelmatig aan lichaamsbeweging doet, voelt zich niet alleen fitter, maar
houdt de conditie op peil of verbetert die. Een
goede lichamelijke conditie zorgt ervoor dat u
minder vatbaar bent voor verkoudheden en
andere ongemakken. Af en toe maken we gebruik van klein materiaal zoals ballen, stokken,
touwtjes en haltertjes.
Donderdag 19.45-21.00 – start 10 sept.
Lessen: 36 – code: 812.050.808
Kosten: € 166,INTERNATIONAAL DANSEN 65+
(rustig programma)
In deze cursus maakt u kennis met verschillende dansstijlen. Een mooie Israëlische dans
is totaal anders dan een Amerikaanse mixer en
anders dan een Roemeense stampdans of virtuoze Russische dans. Internationale dans is
bovendien leuk, gezellig, afwisselend en ontspannend. U bent in beweging, u verbetert
uw conditie, u ontmoet mensen, u maakt kennis met andere culturen. Aan Internationaal
dansen kunt u ook deelnemen als u alleen
bent.
Vrijdag 09.30-10.45 – start 18 sept.
Lessen: 35 – code: 812.050.418
Kosten: € 194,YOGA
Een gezonde geest in een gezond lichaam!
Yoga brengt uw lichamelijk en geestelijke conditie op peil, waardoor er een verbetering optreedt van uw soepelheid, evenwicht en
concentratie. Door het aannemen van bepaalde lichaamshoudingen, train je ieder deel
van je lichaam. Je wordt fitter, sterker, leniger,
slanker, kortom: gezonder.
Vrijdag 09.30-10.45 – start 18 sept.
Lessen: 34 – code: 812.041.007
Kosten: € 268,50
Vrijdag 11.00-12.15 – start 18 sept.
Lessen: 34 – code: 812.041.008
Kosten: € 268,50
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ACTIVITEITEN IN DE MEENT
OPENSTELLING
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 00.00 uur
WELKOM IN DE MEENT
Ontmoetingscentrum De Meent bestaat uit
een aantal grote en kleine zalen en een grote
sporthal. Op de begane grond en op de eerste
verdieping bevinden zich negen zalen, waarin
u aan allerlei cursussen en andere activiteiten
kunt deelnemen. Elke zaal heeft zijn eigen karakteristiek en kleurstelling.

De ontmoetingsruimte op de begane grond is
het centrale punt, waarin zich de gezellige ontmoetingsruimte, een informatiebalie, een bar
en twee biljarttafels bevinden. Ook is er de beschikking over een lift, Wi-Fi netwerk en een
automatische externe defibrillator (AED).
Wilt u een ruimte huren? Neemt u dan contact
op met beheerder Eddy Springer (e.springer@participe.nu) of Suzanne de Jong (s.dejong@participe.nu) in De Meent.

Andere bladen, waaronder de Libelle en Margriet, ontbreken ook niet. Dagelijks liggen de
Volkskrant en de Telegraaf op de leestafel.
INZAMELPUNT GEBRUIKT VET
In de voorhalletje van De Meent bevindt zich
een gele container, waarin u alle gebruikte vetten en oliën uit de keuken kunt deponeren.
Wel vragen we u om deze producten aan te
leveren in de originele of in een andere afsluitbare verpakking. Kijk ook op www.vetrecyclehet.nl.
VITRINEKAST
Hebt u een leuke hobby die u in de vitrinekast
in de ontmoetingsruimte wilt uitstallen? Neem
dan contact op met baliemedewerkster Willy
(06-15486436) of kom in het ontmoetingscentrum bij haar langs op woensdag tussen
13.00 en 17.00 uur.
PEUTERSPEELZAAL ‘TEDDY’
Voor de opvang (peuters 2 t/m 4 jaar) op de
eerste verdieping. Iedere werkdag van 08.45

geleider. Zij mogen niet zonder begeleiding
naar huis.
SPORTINSTUIF KINDEREN
Voor kinderen van 6 tot12 jaar die van lekker
sporten houden, maar zich (nog) niet aan één
sport willen binden, is de sportinstuif in De
Meent een leuke manier om kennis te maken
met een heleboel verschillende sporten. Elke
keer komt een andere sport- of beweegactiviteit aan bod. Aan het eind wordt er afgesloten
met een gezamenlijk eindspel.
De sportinstuif is er elke week op woensdag
van 13:30 tot 15:30 uur en gaat ook door in
de kleine vakanties, zoals de herfstvakantie.
Alleen in de zomer- en kerstvakantie is er geen
instuif.
De kosten zijn € 3,00 per keer, € 2,50 met een
strippenkaart en gratis met een ‘sport- en cultuur abonnement’. Kijk op www.sportencul-

DE BALIE
In het ontmoetingsgedeelte van De Meent bij binnenkomst gelijk links - zijn dagelijks baliemedewerksters actief om u als bezoeker te
voorzien van allerlei hulp en informatie. Deze
medewerkers zijn in de regel aanwezig op
werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.
BOEKEN LENEN IN DE MEENT
Op de 1e verdieping zijn volop boeken te leen,
momenteel ruim 2000 stuks. De collectie, bijeen gebracht door wijkbewoners, bestaat uit
romans, (literaire) thrillers, detectives, streekromans, literaire romans: boeken om lekker te
lezen. Om het aanbod zo actueel mogelijk te
houden, stellen we het op prijs dat er vooral
recent verschenen boeken worden aangeleverd.
Voor meer informatie: tel. 020-6438015.
EXPOSEREN IN DE MEENT
Heeft u als hobby schilderen en zou u graag
een keer willen exposeren? Loop dan een keer
binnen in de Meent, dan ziet u welke moge-

lijkheden er zijn. U bent van harte welkom.
De baliemedewerkers informeren u graag over
hoe een en ander in zijn werk gaat.

tot 11.45 uur. Een lift is aanwezig. Voor informatie: De Meent, tel. 020-643801; buiten
openingstijden: Sandra de Gijsel, tel. 0641383733 of e-mail:

tuuramstelveen.nl voor meer informatie over
het abonnement.

VRIJ BILJARTEN
In De Meent staan twee biljarts waarvan u gebruik kunt maken als er op dat moment geen
vereniging op speelt. De kosten € 2,50 per
uur. Op maandagmiddag en -avond, dinsdagmiddag en woensdagavond wordt er in clubverband gespeeld.

TAALCAFÉ IN DE MEENT
Mijn naam is Jolanda Splinter, vrijwilliger en
assistent beheerder in De Meent. Daar kom ik
vaak mensen tegen die nog maar net in Amstelveen wonen en moeite hebben om een gesprekje te voeren of in het Nederlands een
kopje koffie te bestellen. Er zijn genoeg taaltrainingen, maar er is maar één TaalCafé in
Amstelveen. Omdat ik het leuk vind dat er ook
in De Meent een TaalCafé is, heb ik de training
taalvrijwilliger gevolgd van Taal voor het Leven.
Het TaalCafé is een gezellige plek om Nederlands te oefenen. Het is geen taalles, maar een
plek om samen Nederlands te oefenen, fouten
te maken, te lachen en te proberen. Er is altijd
koffie en thee. Je bent elke donderdagochtend
van 09.30 tot 11.00 uur van harte welkom om
aan te schuiven in de ontmoetingsruimte van
De Meent. Je kunt gewoon langs komen, aanmelden is niet nodig!

VANAF SEPTEMBER…
Van een aantal grote activiteiten (o.a. dansen,
bridgeclub Brivea, Buurtborrel en Pubquiz)
was bij het ter perse gaan van deze wijkkrant
nog niet bekend of, wanneer en onder welke
voorwaarden deze terugkomen in De Meent.
Te hopen valt dat de coronamaatregen na september weer wat worden versoepeld, zodat
het wijkcentrum weer als vanouds kan draaien. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met De Meent, tel. 020-6438015.
ACTIVITEITEN
KINDEREN
ACTIVITEITEN
KINDEREN

ZAKKEN VOOR PLASTIC
In De Meent zijn gratis plastic zakken verkrijgbaar om uw plastic afval, blik en drankverpakkingen in te verzamelen. Door de zakken
te gebruiken blijft uw container schoner. Het
gaat om pakketjes van tien zakken.
LEESVOER IN UW CENTRUM
In de leeshoek van De Meent ligt voor volwassenen het maandblad PLUS en voor kinderen wekelijks de nieuwe Donald Duck.

BLITS FLITS DISCO
Onder voorbehoud!
Meestal is er de eerste vrijdag van de maand
van 19.00 tot 21.30 uur de Blits Flits Disco in
De Meent voor alle leerlingen uit de groepen
7 en 8. Kaartjes kosten € 2,50 en kunnen gekocht worden aan de balie van De Meent en
– als er over zijn – bij aanvang aan de deur.
Na afloop moeten de kinderen binnen in De
Meent worden opgehaald door een ouder/be-

ACTIVITEITEN
VOLWASSENEN
ACTIVITEITEN
VOLWASSENEN

TAALRIJK IN DE MEENT
Taalrijk werkt met kinderen van wie de ouders
het Nederlands niet als eerste taal gebruiken.
Taalrijk wil deze kinderen helpen om hun
woordenschat te vergroten.
Vrijwilligers helpen de kinderen (uit groep 3
t/m 8) één op één door samen te lezen of voor
te lezen. Naar aanleiding daarvan worden vragen gesteld voor het begrip en veel gepraat.
Ook worden spelletjes gedaan. Dit gebeurt op
de woensdagmiddag in twee sessies: van
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13.15 tot 14.00 uur en van 14.15 tot 15.00
uur.
Voor ouders die hun kind willen aanmelden
ligt bij de receptie van De Meent een aanmeldingsformulier klaar. Bovendien is er de mogelijkheid voor de wachtende ouders om
samen deel te nemen aan lessen Nederlands.
We zijn ook op zoek naar betrokken vrijwilligers die graag met deze kinderen willen werken. Zij werken op de woensdagmiddag als
taalcoach tijdens de eerder genoemde sessies
met een kind.
Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven
als vrijwilliger mailt u dan naar: taalrijk.in.de.
meent@gmail.com. Op woensdag 18 september bent u welkom tijdens het Open Huis.
DUTCH LESSONS IN DE MEENT
At this moment we have the possibility to
admit some new students. The lessons are
meant for foreigners, who want to learn to
speak and understand the Dutch language. It
is not an integration course, but it can help
you getting integrated better. Conditions for
entering this class:
* You live in Waardhuizen or Middenhoven.
* You have basic knowledge of the Dutch
language or you speak English
How is it organized?
We work in 3 groups: starters level, advanced
level and ‘improving my Dutch’. If a group is
full, there is a waitinglist, we will put you on.
Classes are taught by skilled volunteers. Rates
are € 2,00 each lesson. This amount must be
paid in class every week.
These classes are every Tuesdaymorning from
10:00 to 11:30 AM in De Meent. During
schoolholidays there will be no classes.
How and where can I sign up for these
lessons?
You can add your name, address, e-mailaddress and phonenumber to the registrationlist
at the reception of De Meent. Ask for the list
‘Nederlands in De Meent’. Please be sure to
write down your e-mailaddress very clearly.
We will contact you.

NEDERLANDSE LES IN DE MEENT
Elke dinsdagmorgen wordt in De Meent Nederlandse les gegeven voor buitenlanders die
Nederlands willen leren spreken en begrijpen.
Op dit moment zijn er weer enkele plaatsen
beschikbaar voor nieuwe cursisten.

Om deel te kunnen nemen moet je in Waardhuizen of Middenhoven wonen en al enige
kennis van het Nederlands hebben of Engels
spreken.
Wachtlijst
We werken in 3 groepen: beginners, gevorderden en ‘mijn Nederlands verbeteren’. Als
een groep vol is, kom je op de wachtlijst. De
lessen worden gegeven door geschoolde vrijwilligers. De kosten zijn € 2,- per les en moeten elke week cash betaald worden.
De lessen zijn elke dinsdagmorgen van 10:00
tot 11:30 uur. Tijdens de schoolvakanties is er
geen les.
Je kunt je voor deelname opgeven bij de receptie van De Meent door je naam, adres, e-

mailadres en telefoonnummer op de inschrijflijst van ‘Nederlands in De Meent’ te zetten.
Schrijf vooral het e-mailadres alsjeblieft heel
goed leesbaar. Wij nemen dan contact met je
op.
BINGO OP MAANDAG
De Meent organiseert elke eerste maandag
van de maand een bingo! Tussen 19.30 en
20.00 uur ben je welkom om je kaartenboekje
te kopen en om 20.00 uur rolt de eerste bal uit
het apparaat. Er wordt op een avond 5 rondes gespeeld en een kaartenboekje kost €
3,50. Natuurlijk zijn er leuke en verrassende
prijsjes te winnen! De bingo zal begeleid worden door Ellen Dekker. Aanmelden is niet
nodig, kom gewoon gezellig binnen lopen.
Schrijf in je agenda de bingo-avonden op 7
september, 5 oktober, 2 november en 7 december. Voor meer informatie en vragen kun je
contact opnemen met Suzanne de Jong via
s.dejong@participe.nu..
FRUTSELCLUB
De Frutselclub in De Meent is al meer dan
twintig jaar op elke woensdagochtend van
09.45 tot 11.45 uur creatief bezig in De
Meent. Ook u bent van harte welkom om gezellig creatief bezig te zijn. De deelneemsters
breien, haken, maken (wens)kaarten en zijn
met nog veel meer creatieve dingen bezig. Begeleidster Wies Herni zorgt, samen met de andere deelneemsters, steeds voor een gezellige
sfeer. Wipt u gerust eens langs op woensdagochtend om te kijken wat er allemaal gebeurt.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor
meer informatie of deelname kunt u contact
opnemen met Wies Herni, tel. 020-6409966.
WANDELEN OP DINSDAG
Elke dinsdag wordt er van 10.00 tot 11.00 uur
gewandeld met als startpunt ontmoetingscentrum De Meent en u bent van harte welkom

om aan te sluiten bij deze gezellige wandelclub! In dat uur wordt er tussen de 3 en 4 kilometer gewandeld door de wijk en de
polders. Na afloop wordt er gezamenlijk een
kopje koffie gedronken.
Voor meer informatie en vragen kunt u contact
opnemen met De Meent, tel. 020-6438015.
NETWERKCAFÉ
Het Netwerkcafé in De Meent is er op iedere
eerste maandag van de maand van 10.30 tot
12.00 uur voor mensen die zijn ingeschreven
bij het UWV. Onder het motto ‘Werken voor
elkaar’ wordt getracht 50-plussers uit Amstelveen en omgeving te inspireren om samen
meer uit hun vakkennis, beroeps- en levenservaring te halen.
BADMINTON
Wie graag badminton speelt, maar zich niet
wil binden aan een club, kan op woensdagavond van 21.00 tot 22.30 uur in de sporthal
van De Meent terecht. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met Jaap Tillema, tel.
020-4560452 (na 11.00 uur). De nadruk van
het badminton in de sportzaal van De Meent
ligt op het samen spelen.
Er wordt geen les gegeven door een docent,
dus enige ervaring is wel gewenst. Inschrijving is alleen mogelijk in overleg met Jaap Tillema. Nieuwe leden zijn zeer welkom.
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BILJARTCLUB DE MEENT
Biljartclub De Meent speelt elke maandagavond vanaf 19.30 uur in het ontmoetingscentrum. Binnen de club spelen we alleen een

onderlinge competitie. We zijn namelijk niet
prestatiegericht, maar houden wel van het
spelletje. Ontspanning en een goede sfeer
komen bij ons dan ook op de eerste plaats.
Hebt u belangstelling, neem dan, uitgezonderd maandag, ’s avonds na 18.00 uur contact op met Dirk den Haan, tel. 06–51136018.

Het Dozijn speelt elke maandagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur op twee biljarts in de ontmoetingsruimte van De Meent.
Interesse? Neem dan contact op met Jan
Wijstma, tel. 020-6436080 (na 18.00 uur).
BREICAFÉ DE MEENT
Het breicafé in De Meent is er op elke maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Naast
breien helpen en stimuleren de deelneemsters
elkaar en babbelen natuurlijk heel wat af. De
dames haken en borduren samen aan de leestafel in de ontmoetingsruimte. Voor informatie
kunt u bellen met Connie Lagendijk, de contactpersoon voor coördinatie en aanmelding,
tel. 020-6415728.

BILJARTCLUB HET DOZIJN
Biljartclub Het Dozijn heeft af en toe plaats
voor nieuwe leden. Binnen de club spelen we
alleen een onderlinge competitie en staat ontspanning en een goede sfeer op eerste plaats.

DE WIJKEN IN... en uit
door Jan Demming
WAMI ZET ZICH IN VOOR WELZIJN
Stichting Ontmoeting Waardhuizen Middenhoven (afgekort WaMi) is het orgaan
dat in de wijken Waardhuizen en Middenhoven verantwoordelijk is om het
welzijn voor de bewoners - daar waar
mogelijk - te optimaliseren.
Jaarlijks stelt de gemeente Amstelveen
een budget ter beschikking waarmee
wijkactiviteiten medegefinancierd kunnen worden. Het kunnen activiteiten
voor de wijk, ouderen of jongeren zijn.

aan het bestuur van de Stichting WaMi,
Orion 3,1188 AM Amstelveen. Het mag
ook elektronisch gestuurd worden naar
wami.amstelveen@gmail.com.
Indien er een financiële onderbouwing
is bijgevoegd, dan kan uw idee wellicht
ondersteund en gerealiseerd worden
door ons activiteitenbudget.
Het Bestuur van Stichting Ontmoeting
Waardhuizen Middenhoven.

wordt gehouden. De Gondelkoerier
(van en voor bewoners) verschijnt vier
keer per jaar en wordt - naast de opbrengsten uit advertenties - uit het beschikbare budget gefinancierd.
Financiële onderbouwing
Wellicht denkt u bij het lezen van dit
bericht: ‘Ik weet iets dat het welzijn van
de bewoners van Waardhuizen Middenhoven ten goede komt en ik wil dat
best organiseren.’ Richt uw idee dan

WELKOM BIJ HCC!AMSTERDAM
De Hobby Computer Club (HCC) is een landelijke
Vereniging voor computergebruikers en bestaat
uit Regio’s en Interesse Groepen. HCC regio Amsterdam houdt 3 keer per maand bijeenkomsten
in De Meent.
Elke 2e en 4e woensdagavond van de maand
is er vanaf 20:00 uur een algemene bijeenkomst in de grote zaal van De Meent. De
leden kunnen daar terecht om problemen,
nieuwe ontwikkelingen en andere computerzaken met elkaar te bespreken. Bezoekers kunnen op deze avonden hun laptop/computer
meenemen. Er is een draadloos én bekabeld
netwerk aanwezig. Er is ook een uitgebreide
leestafel met computertijdschriften uit binnenen buitenland.
Op de 2e woensdagavond van de maand zijn

en veiligheid, oftewel het veilig en leefbaar houden van Amstelveen, hebben
we een aantal prioriteiten benoemd:
minder woninginbraken, de aanpak
van de problematiek rond verwarde
personen en de aanpak van woonfraude. Daarnaast zijn diefstal, veilig
wonen, veiligheid op straat, veilig ondernemen, veilig opgroeien en het tegengaan van (jeugd)overlast belangrijke thema’s.

ACTIEPLAN VEILIGHEID 2020-2021
Het gemeentelijke Actieplan integrale veiligheid 2020-2021 moet bijdragen aan
een veilige stad voor inwoners, ondernemers en bezoekers.
Belangrijke speerpunten daarbij zijn
het veilig houden en de aanpak van
ondermijning. Burgemeester Tjapko
Poppens: “Amstelveen is een relatief
veilige gemeente en wil dat graag blij-

Als bekendste wijkactiviteiten noemen
we: de Speelstuif en het Huttendorp
(foto), maar ook de beschikbare biljarttafels in De Meent, het Repaircafé en
de beroemde Buurtborrel.
In De Meent vinden vele middag- en
avondactiviteiten voor alle leeftijden
plaats. In 2018 is de Pubquiz gestart,
een activiteit die elke 2e vrijdag van de
maand van 19:30 uur tot 22:30 uur

PELITA IN DE MEENT
Op 11 september en 3 november zijn er kleinschalige bijeenkomsten. Bijdrage 3 euro per
persoon. Aanmelden is gewenst. Contact: Sylvia Hiert, sociaal dienstverlener, tel. 0610991336 of s.hiert@pelita.nl.

ven. Dit Actieplan geeft een helder
beeld van wat wij gaan doen en wie
wat doet. Het stelt ons in staat gerichter actie te nemen, meer vooruit te kijken en beter te anticiperen op (nieuwe)
situaties en trends.”
Het actieplan geeft volgens Poppema
aan wat de komende twee jaar gedaan
wordt om criminaliteit terug te dringen,
onveilige situaties te voorkomen en het
veiligheidsgevoel van inwoners te vergroten. “Voor een effectieve aanpak
werken wij aan een versterking van
onze informatiepositie en werken wij
intensief samen met veiligheidspartners, zoals politie, brandweer en woningcorporatie. Inhoudelijk ligt de focus op twee actieprogramma’s: openbare orde en veiligheid en aanpak ondermijning.”
Ondermijning
De burgmeester: "Voor openbare orde

Een andere prioriteit is de aanpak van
ondermijning. Ondermijning is een
veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld en de onderwereld
vervagen. Poppema: “Onder ondermijning wordt criminaliteit verstaan die
gebruik maakt van de overheid of het
bevoegd gezag. Ondermijning nestelt
zich sluipenderwijs in de lokale samenleving. De gemeente wil barrières
opwerpen tegen ondermijning en voorkomen dat goedwillende ondernemers
de dupe worden van criminele activiteiten.
“Een van de doelstellingen is het ontmoedigen van crimineel gedrag, bijvoorbeeld door woningen te sluiten na
het vinden van drugs en de inzet van
cameratoezicht. Verder stimuleren wij
gedrag en maatregelen die de veiligheid bevorderen. Denk aan subsidies
voor en voorlichting over inbraakbeveiliging. We doen dit samen met politie en onze andere veiligheidspartners.
Ontvangen post:
EN TOEN GEBEURDE HET…
Rustig in de tuin na een dag hard werken, even een glaasje en dan samen de
dag doornemen. Ten gebeurde het
ineens.
Vanuit mijn ooghoeken zie ik wat
‘bruins, door de tuin lopen. Is het misschien een egeltje? Nee gatver, het is
een bruine rat. Brutaal kijkt hij me aan
als hij zeggen wil: “Hé dit is ook mijn
tuin.” Als ik opsta kiest hij alsnog eieren
voor zijn geld en duikt onder de schut-
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ook de Digitale fotoclub hcc!Amsterdam en de
hcc!3D printing werkgroep aanwezig.
Op de 4e woensdagavond van de maand zijn
de hcc!apple werkgroep Amsterdam, de
hcc!3D printing werkgroep en de Liberty Basic
programmeergroep aanwezig.
Naast de woensdagavonden verzorgt HCC!
Amsterdam maandelijks in samenwerking met
De Meent op de derde dinsdagmiddag een senioreninloop. Tijdens deze bijeenkomsten (van
14:00 tot 16:00 uur in zaal 1 op de eerste verdieping) worden lezingen over actuele onderwerpen gegeven.
Meer informatie over onze bijeenkomsten is te
vinden op de website van HCC!Amsterdam:
https://amsterdam.hcc.nl. U bent van harte welkom op onze bijeenkomsten.
Theo Nicola
VERENIGDE AMATEUR
NATUURFOTOGRAFEN (VAN)
De leden van de Verenigde Amateur Natuurfotografen (VAN) houden zich bezig met verantwoorde natuurfotografie. Voorop staat
respect voor de natuur. Nestfotografie hoort
daar niet bij. Er wordt gefotografeerd op individuele basis, in groepsverband of tijdens ge-

ting naar de buren toe. Het gebeurt de
laatste tijd vaker dat wij ze zien of
horen knagen. Eigenlijk te vaak! Uit gesprekken met de buren blijkt dat er veel
ratten in de buurt zitten. Buurman Jan
zag ze in de vijver, bij buurman Henk in
de regenpijp en regelmatig ziet men ze
‘wandelen’ door de tuinen.
Ongediertebestrijding
De overlast van ratten in de omgeving
Punter en Turfschip is de laatste jaren
een regelmatig terugkerend probleem.
Eigenlijk sinds de gronddijken tegenover onze woningen zijn afgevoerd ten
behoeve van woningbouw. Daarnaast
hebben door de coronacrisis veel horecazaken noodgedwongen moeten
sluiten en hierdoor zijn de ratten zich
ook verder gaan verspreiden in de
buurt op zoek naar voedsel. Uitermate
vervelend als je in de tuin zit en ze
komen langs. Maar ook onder de huizen zijn ze erg actief in kruipruimten.

Dat brengt me bij de volgende vraag:
Wie is verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten? Een telefonische
rondvraag leert dat de bestrijding in de
openbare ruimte een zaak is van de gemeente Amstelveen. Voor de heel Amstelveen is er een dierplaagspecialist
aangenomen. Gelet op de grootte van
de gemeente zal deze medewerker het
wel superdruk hebben. Toch heeft hij
ook in onze buurt actie ondernomen
en al diverse ratten in de openbare
ruimte weten te vangen en op te ruimen. Dus voor de openbare ruimte is
de gemeente verantwoordelijk, zie de
website www.amstelveen.nl en tik in het
zoekveld ‘ongediertebestrijding’.
Rattengif
Op het eigen perceel last hebben van
ratten moet je zelf zien te regelen met
een ongediertebestrijder. Wij zijn eerst
gaan kijken bij de plaatselijke tuincentra voor rattengif, maar dat wordt niet
meer verkocht. Muizengif wel, maar
geen rattengif. Rattengif strooien is o.a.
verboden omdat er ook andere dieren
dood aan gaan. Denk aan de egels, vo-

organiseerde foto-excursies. De eerste maandelijkse clubavond in het nieuwe seizoen is op
vrijdag 4 september en vervolgens op de eerste vrijdagavond van iedere maand. U bent
welkom vanaf 20.00 uur in ontmoetingscentrum De Meent. Meer informatie op de web-

site: www.vanfoto.nl of bij Walter Hollenkamp:
walterhollenkamp@gmail.com. Bijgaande
foto (een Lakenvelder met kalfje )is gemaakt
door Walter Hollenkamp.

De redactie van de Gondelkoerier zoekt
adverteerders die willen dat de wijkkrant in financieel opzicht ook na zijn
40ste jaar in stand kan worden gehouden. Voor informatie: gondelkoerier@
outlook.com

gels, katten en honden. Voor het gebruik van gif moet je een licentie hebben, anders krijg je het dus niet.
Na enig bellen met woningbouwvereniging Eigen Haard is er voor het
woonblok aan de Punter 55 tot en met
65 actie ondernomen. Een professioneel bedrijf heeft op de kop van de
woonblokken vallen gezet en kastjes
met gif geplaatst. Dit leidde ertoe dat
de overlast afnam en de laatste weken
is de overlast zelfs beduidend minder.
Wat kunnen we zelf doen
Zijn er dan zelf nog dingen die we kunnen doen? Absoluut. We praten dan
over wat ik dan maar ‘buurthygiëne’
noem. Feitelijk betekent dit dat we
vooral onze rotzooi moeten opruimen
en niks moeten laten slingeren wat eetbaar is. Dat betekent dat vuilniszakken
niet bij de container moeten worden
gedumpt als deze vol blijken te zijn.
‘t Is lastig, ik weet het, maar een losse
vuilniszak trekt vogels aan. Die pikken
de zak open en daarna is het slechts
een kwestie van tijd voordat ook onze
bruine vrienden zich melden. Dus gewoon geen afval dumpen bij de containers, ook als er geen etensresten in
zitten. Want zien dumpen is doen dumpen. Hou het netjes bij de containers.
Dat kan u ook nog eens 95 euro boete
schelen.
Een ander bron van voedsel voor ratten is hondenpoep. Gelukkig hebben
we in Amstelveen heel veel locaties
waar we gratis hondenpoepzakjes kunnen pakken. Hiermee kunnen we de
openbare ruimte en onze tuin schoonhouden. Mijn advies is dan ook om dit
zoveel mogelijk te doen en de zakjes
dus niet in rioolputten, maar in de
daarvoor bestemde prullenbakken te
gooien.
Een andere tip is om geen etensresten
door het riool weg te spoelen. Bruine
ratten leven namelijk in het riool en het
voedsel dat we wegspoelen is voor
deze beesten eigenlijk een feestmaaltje. Ook het voeren van vogels kan ratten aantrekken. Probeer het voeren van
vogels zodanig te doen dat ratten er
niet bij kunnen en doe dit alleen in de
winterperiode. Prima als u onze gevederde vrienden helpt (doe ik ook), maar
laten we ervoor zorgen dat we geen
rattenplaag opstarten.
De laatste tijd zie ik verder regelmatig
dat de afvalbakken in de openbare
ruimte te vol zitten en de gemeente ze
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niet komt legen. Laten we afspreken
dat we de gemeente hierop aanspreken en ze verzoeken om dat wél te
doen.
Tot slot. Waarom bestrijden we ratten
ook alweer? Ratten hebben knaagtanden die hun hele leven lang blijven
groeien. Daarom moeten ze blijven
knagen. Dat knagen veroorzaakt schade aan uw huis of opstallen. U wordt
er niet vrolijk van als ze aan uw elektriciteitskabels zitten te knagen. Ze
brengen ook ziektes over, zoals de ziekte van Weil. Die zit vooral in rattenkeutels en -urine.
Door met zijn allen alert te zijn kunnen
we ratten mede bestrijden. Als blijkt
dat we weer een rattenplaag hebben,
neem dan contact op met de gemeente en/of de woningbouwvereniging.
M. Diependaal
BEZORGDHEID OVER OUDEREN
Het aantal misdrijven in Amstelveen is
de laatste jaren weliswaar afgenomen,
maar aantal woningbraken is nog altijd groot.
Ouderen voelen zich vanwege zowel
genoemde inbraken als van straatroof
en babbeltrucs vaak het slachtoffer. De
fracties van VVD, D66 en ouderenpartij SBA maken zich daar zorgen over en
hebben er schriftelijke vragen over gesteld aan de burgemeester. De fracties
verwijzen naar enkele straatovervallen
in mei en babbeltrucs door vrouwen
die zich voordoen als thuiszorgmedewerkers en vervolgens kostbaarheden
uit de woning van het slachtoffers wegnamen.
Veiligheid vergroten
De fracties vinden het ontoelaatbaar
dat Amstelveense ouderen het slachtoffer worden van straatovervallen, oplichting, cybercriminaliteit en andersoortige misdrijven. Zij willen weten he
veiligheid van ouderen beter kan wor-

den gewaarborgd. Het college van B en
W heeft gezegd dat het bevorderen
van het welzijn van ouderen een belangrijke prioriteit is, maar de drie partijen willen wel eens weten hoe het dat
denkt klaar te spelen. Zij vragen onder
meer om inzicht in het aantal ouderen
dat vorig jaar door criminaliteit is getroffen, welke soort dat was en welke
maatregelen het college nam en zal
nemen om hun veiligheid te vergroten.
Ook willen zij weten of het college bereid is extra veiligheids- en/of voorlichtingsmaatregelen voor ouderen te
nemen en wanneer de gemeenteraad
en de ouderen daarover geïnformeerd
kunnen worden.
Ontvangen post:
MYRA GEBRUIKT LEGAAL
PRODUCT
Henk Schmidt uit Middenhoven las tot
zijn verbazing en ergernis een artikel in
de Gondelkoerier van juni over het gebruik van biociden door hockeyclubs.
“Met het artikel is niet duidelijk geworden welke verenigingen bedoeld worden, waardoor ook de verdenking kan
vallen op verenigingen die hun best
hebben gedaan om goed om te gaan

met het bestrijden van algen. Verder is
de genoemde inventarisatie onder alle
sportverenigingen gehouden op initiatief van de gemeente, maar de bevindingen zijn nimmer teruggekoppeld.
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ding is. Verder verzoek ik de Gondelkoerier om eerst aan ‘fact checking’ te
doen.
Met vriendelijke groet, Henk Schmidt
van de Stichting Hockeypark Myra.”
NACHTVLUCHTEN VERBIEDEN
De GroenLinksfractie in de Tweede Kamerfractie wil via een wettelijk verbod
een eind maken aan alle nachtvluchten op Schiphol.

Ik heb dit onderwerp in 2018 uitgezocht voor hockeyvereniging Myra. Ik
ben o.a. naar een bijeenkomst geweest
bij Scharwijde waar o.a. het college
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CBTG) uitleg heeft gegeven inzake de regelgeving en zijn verschillende deskundigen
aan het woord geweest. HV Myra gebruikt producten van Algcontrol. Deze
was in 2018 de enige leverancier met
een goedkeuring door het CBTG. Hun
product staat bij het CBTG geregistreerd onder nr. 14112 en de goedkeuring geldt tot 1/6/2023.”
Weinig inspanning
“Het product is een biocide en deze
valt buiten de GreenDeal, die met ingang van 1 april 2020 is ingegaan.
Producten gebaseerd op enzymen
waren in 2018 nog niet goedgekeurd
en dat geldt voor alle andere varianten,
zoals het gebruik van waterstofperoxide door verenigingen in onze regio.
Veel partijen hebben goede hoop op
producten die gebaseerd zijn op basis
van enzymen. Het is goed te weten dat
van enzymen alleen bewezen dat ze
dood materiaal goed opruimt, maar
geen levende algen.

In het verleden hebben wij geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, waardoor
de velden onbespeelbaar werden en
we voor vele duizenden euro's diverse
reinigingen hebben laten uitvoeren.
Zowel het CBTG als de toezichthouder
NVWA hebben weinig inspanning geleverd om dit onderwerp heel goed uit
te zoeken. Ook bij de KNHB is het erg
stil over dit onderwerp. Dit is bevreemdend omdat in Nederland alleen al
voor de hockeywereld vele honderden
kunstgrasvelden aangelegd zijn. Eenzelfde problematiek zie je bij de recycling van kunstgras; er is slechts één
kleine partij die zorgt voor hergebruik
van afgeschreven toplagen.”
Vingerwijzen
“Van de overheid mogen we verwachten dat er duidelijk richtlijnen zijn en
dat er overleg plaatsvindt met de
branche (lees: kunstgrasleveranciers en
leveranciers van bestrijdingsmiddelen).
Het vingerwijzen naar hockeyverenigingen die al bedolven worden onder
de vele regelgevingen vind ik niet op
zijn plaats. Bovendien vind ik het wel
zo netjes dat bij een inventarisatie door
de gemeente eerst overleg plaatsvindt
met alle betrokken partijen in plaats
van publicatie in de media.
Mijn voorstel is daarom zo spoedig
mogelijk met alle hockeyverenigingen
om tafel te zitten en de verenigingen
uit te leggen wat de beste algenbestrij-

Er moet volgens de partij een einde
komen aan de vergunning voor
32.000 jaarlijkse nachtvluchten. Vooral
vakantie- en vrachtvluchten maken gebruik van start- en landingsrechten tussen 23.00 en 7.00 uur. Volgens GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger is een
verbod goed mogelijk als je het aantal
nachtvluchten van Schiphol vergelijkt
met de beperkingen die bij luchthavens in Frankfurt, Londen en Parijs zijn
opgelegd. In Frankfurt zijn nachtvluchten verboden, terwijl bij Londen Heathrow en Parijs Charles de Gaulle de
grens rond 5.000 vluchten per jaar ligt.
Loze beloften
Volgens het GroenLinks Kamerlid hebben honderdduizenden mensen last
van Schiphol. “En de nachtvluchten
vinden zij het allerergst. Het is heel
makkelijk om daar een einde aan te
maken en ik ga er alles aan doen om
deze wet door de Kamer te loodsen”,
aldus Kröger.

openbaar vervoer, bescherming van de
natuur, het benutten van het bos voor
kleinschalige ontwikkelingen, natuureducatie en sport.
Amsterdams wethouder Laurens Ivens
(Openbare Ruimte en Groen): “Het Amsterdamse Bos is een prachtige plek
voor de dieren en de bezoekers en dat
moet zo blijven. We zien dat steeds
meer mensen ons mooie bos weten te
vinden en met dit plan zorgen we ervoor dat er toch meer ruimte komt voor
rust en natuur, zodat het bos ook echt
een bos blijft.”
Natuurgebied
Het Amsterdamse Bos is inmiddels een
belangrijk natuurgebied in de regio. In
het bos leven heel veel planten en dieren door het ecologisch beheer en met
het grote aantal bomen speelt het een
grote rol in het opvangen van stikstof.
Om ook de toekomstige generaties
ervan te laten genieten, wordt er allereerst gezorgd voor het beschermen en
versterken van de natuurwaarde en
wordt er meer geïnvesteerd in het onderhoud van het bos.
Stijgende bezoekersaantallen
Amstelveens wethouder van Openbare
Ruimte en Groen, Floor Gordon: “Voor

Ze wijst op een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarin
geluidsnormen aan de kaak worden
gesteld. Die zouden moeten worden
aangescherpt omdat het geluid van
vliegtuigen kan leiden tot onder meer
hart- en vaatziekten, stress en leerproblemen. De nachtelijke vluchten hebben volgens het rapport de grootste
impact op de gezondheid.
Kröger heeft geen goed woord over
voor minister Van Nieuwenhuizen van
Infrastructuur en Waterstaat: “Al jaren
doet de minister loze beloften. Telkens
zegt ze de situatie voor omwonenden
te verbeteren, maar er gebeurt geen
moer. Mensen worden met een kluitje
in het riet gestuurd. Maar als de minister niet opkomt voor de belangen van
deze mensen dan doen we het gewoon zelf.”
In de Luchtvaartnota van de minister
staat onder andere dat groei voor
Schiphol mogelijk blijft.
A’DAMSE BOS: MEER RUIMTE
VOOR RUST EN NATUUR
Amsterdam en Amstelveen hebben gezamenlijk het ‘Bosplan 2020-2030 - onderweg naar 100 jaar Amsterdamse Bos’
gepresenteerd.
Het Amsterdamse Bos is eigendom van
Amsterdam, maar ligt vrijwel geheel op
grondgebied van Amstelveen. Omdat
het soms lastig is om uit te leggen welke van de twee gemeenten over wát
gaat, versterken zij de samenwerking
ten aanzien van het Bos. Amsterdam
en Amstelveen willen dat natuur en recreatie in balans is. Met een toenemend aantal bezoekers richt het Bosplan zich onder andere op het verbeteren van de bereikbaarheid per fiets en

Amstelveners is het bos een belangrijke plek om te sporten, de hond uit te
laten en te spelen. De bezoekersaantallen stijgen er, ook vanuit Amsterdam
en de omgeving. Met die toenemende
druk is het belangrijk keuzes te maken.
Alleen door te kiezen kunnen de zoekers zowel van vertier als van rust blijven genieten. Het is goed dat we daarbij oog hebben voor de natuurwaarde
van het bos. Het afgelopen jaar hebben
we bijzonder prettig met Amsterdam
en de bosorganisatie samengewerkt
aan dit Bosplan. De balans tussen natuur en recreatie is daarin een belangrijk uitgangspunt. Dit maakt het een
Stadsbos van de toekomst.”

Omdat gebleken is dat veel mensen
niet weten waar ze beschermende middelen tegen corona kunnen weggooien, wil Milieu Centraal hen helpen om
de juiste afvalbak te vinden. Veel handschoenen en mondkapjes belanden op

straat, in het riool of bij het plastic afval. Terwijl het heel gemakkelijk is:
mondkapjes, handschoenen en gebruikte tissues horen allemaal bij het
restafval, ongeacht het materiaal waarvan ze gemaakt zijn.
Als je mondkapjes en handschoenen
in de verkeerde afvalbak gooit, verstoort dat de recycling en lopen de
mensen die het afval sorteren onnodig
risico op besmetting. Textiel bijvoorbeeld wordt door medewerkers handmatig gecheckt. Het is voor hen dan
niet prettig om gebruikte mondkapjes
eruit te moeten vissen.
Afvalscheidingswijzer
Ika van de Pas, directeur Milieu Centraal: “Je afval goed weggooien, is belangrijk voor ons milieu. Spoel handschoenen, mondkapjes en ander afval
niet door de wc, want dan kan het riool
verstoppen met alle viezigheid van
dien. Het hoort ook niet bij het plastic
afval en al helemaal niet op straat.
Gooi beschermingsmiddelen na gebruik in de restafvalbak, dat is de enige
juiste plek. Is er geen prullenbak in de
buurt, hou het dan even bij je in een
apart zakje tot je het wel kunt weggooien”.
De Afvalscheidingswijzer geeft voor elk
product de juiste afvalbak. Handschoen, mondkapje, zakdoekje en nog
duizenden andere producten vind je er.
Sinds eind april wordt er in de Afvalscheidingswijzer veelvuldig gezocht op
hoe mondkapjes en handschoenen
weggegooid moeten worden.
VERDUBBELING WEG UITGESTELD

MONDKAPJES BIJ RESTAFVAL

De verdubbeling van de Bovenkerkerweg
wordt uitgesteld tot 2023. Tijdens de
voorbereiding is gebleken dat de weg in
z’n geheel vernieuwd moet worden als
deze wordt verbreed.

Sinds 1 juni is het dragen van een nietmedisch mondkapje verplicht in het
openbaar vervoer.

“Deze extra kosten wilden we tijdens
de coronacrisis niet maken,” zegt wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer). “Het
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is beter te wachten totdat we in beeld
hebben wat de financiële gevolgen van
de crisis zijn.”
Aanvankelijk zou de Bovenkerkerweg
in 2021 worden verbreed vanwege
toenemende drukte in de spits. Tijdens
de voorbereiding en een onderzoek
naar de fundering en ondergrond bleek
dat bij verbreding de weg in z’n geheel
moet worden vernieuwd. Anders kunnen er mogelijk nieuwe scheuren en
verdere verzakkingen ontstaan.
Grootschalige reconstructie
Een gevolg van het uitstel is dat het
kruispunt met de Nesserlaan en De
Kegel niet op korte termijn aangepakt
wordt. Het plaatsen van verkeerslichten op deze kruising kan alleen in
combinatie met een grootschalige reconstructie en het toevoegen van extra
opstelvakken. Anders komt het de
doorstroming en de verkeersveiligheid
niet ten goede, aldus de wethouder.
Om de verkeersdruk op het kruispunt
tijdelijk te verlichten, wordt er wel vast
een vrije strook voor rechtsaf-verkeer
aangelegd naar de nieuwe parkeergarage bij het in aanbouw zijnde nationaal tenniscentrum. Ook onderzoekt
de gemeente of er alsnog een volwaardige autobrug van en naar de
Bouwerij kan worden aangelegd. Verkeer naar het noorden kan dan over de
kruising Bovenkerkerweg-Zagerij, die
wel verkeerslichten heeft.
PLANNING AMSTELVEENLIJN
OP SCHEMA
De planning voor de Amstelveenlijn ligt
ondanks de coronacrisis nog steeds op
schema. Eind juli moet was het laatste
nieuwe kruispunt Beneluxbaan/Sportlaan klaar en begon de fase van testen
en opleiden van het trampersoneel.
Als alles volgens schema blijft gaan
wordt de nieuwe Amstelveenlijn op 13

december in gebruik genomen. Daniëlle Opdam, communicatieadviseur
van de Amstelveenlijn, verwacht dat er
dan voldoende tramstellen van het
type 15G aanwezig zullen zijn om met
de testritten en aansluitend de nieuwe
dienstregeling te kunnen starten. De
productie van de nieuwe trams voor de
Amstelveenlijn vindt plaats bij CAF in
Spanje, maar heeft vertraging opgelopen door de maatregelen die daar genomen zijn tegen het coronavirus. "De
fabriek is dicht geweest, maar is nu
weer open. We verwachten dat het wel
gaat lukken." Voor de coronacrisis uitbrak, had het GVB ook al zeven nieuwe
trams van het type 15G binnen.
Overstappen
De Amstelveenlijn komt in plaats van
de voormalige lijn 51, die begin maart
2019 na bijna dertig jaar voor het
laatst op het traject reed. Vernieuwing
was noodzakelijk omdat die lijn storingsgevoelig was, de trams vaak overvol zaten en het oude materieel aan
vervanging toe was. De nieuwe lijn
krijgt tot teleurstelling van veel reizigers geen rechtstreekse aansluiting
meer op het metronet in Amsterdam,
maar moet gaan zorgen voor een betrouwbare en snelle tramverbinding
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tussen Westwijk en station Amsterdam
Zuid. Daar kunnen reizigers onder
meer op de nieuwe Noord/Zuid-lijn
overstappen.
De vernieuwing van de Amstelveenlijn
vindt plaats in opdracht van Vervoerregio Amsterdam. Ter verhoging van de
veiligheid en een betere doorstroming
van auto- en tramverkeer hebben de
betrokken partijen gekozen voor ongelijkvloerse kruispunten op de Beneluxbaan. De ombouw van de Amstelveenlijn werd daardoor een ingrijpende
operatie die ook de nodige hinder voor
het verkeersoverlast en omwonenden
met zich meebracht.
300 bestuurders in opleiding
Dit jaar staat in het teken van de afronding. Op 9 maart werd de eerste

omgebouwde tramhalte Kronenburg in
gebruik genomen. Sinds die tijd stopt
daar tramlijn 5 die tijdens de ombouwperiode grotendeels kon blijven
rijden. Tegelijkertijd werd ook de
nieuwe rotonde boven de halte, waar
de Beneluxbaan kruist met de Rembrandtweg, opengesteld voor het verkeer. De tweede verdiepte halte, Zonnestein, werd op 25 mei in gebruik genomen. Ook daar is het bovenliggende
kruispunt vervangen door een rotonde.
Doorgaand verkeer wordt net als bij
Kronenbrug en de Sportlaan via een
tunnel voor het tram- en autoverkeer
onder de kruising door geleid.
Nadat eerst de technische infrastructuur is getest, start het GVB vanaf oktober met het opleiden van bijna driehonderd trambestuurders op het nieuwe traject. Dan wordt onder andere geoefend met twee 15G-trams die aan
elkaar gekoppeld zijn en met verstoringen die in de praktijk voor kunnen
komen.
Amstelveenlijn/Uithoornlijn
De Amstelveenlijn krijgt lijnnummer
25. De nieuwe trams krijgen de R-net
kleurstelling, omdat de Amstelveenlijn
een hoogwaardige tramverbinding
wordt onder de vlag van R-net.
De Amstelveenlijn wordt de komende
jaren verder doorgetrokken naar Uithoorn. Die werkzaamheden gaan volgend jaar van start. Vervoerregio Amsterdam heeft voor de uitvoering Dura
Vermeer als aannemer geselecteerd.
De Uithoornlijn moet volgens de planning in het najaar van 2024 gereed
zijn.
Bron: Amstelveens Nieuwsblad

terie van Infrastructuur behoren tot opdrachtgevers van onderzoeken door
dat bureau.

Vorig jaar waren er volgens het onderzoek nog 112.500 ernstig gehinderde
omwonenden. Dat aantal daalde tot
20 mei naar 1800. Tussen 1 april en
20 mei 2020 waren er 7.928 vluchten
op Schiphol; een jaar eerder waren dat
er 70.708. Er werd 40 tot 100 procent
minder geluidsoverlast gemeten, 72
procent minder CO2, 74 procent minder stikstof en 83 procent minder fijnstofuitstoot.
Kaag- en Polderbaan
De Noord-Hollandse milieufederatie
roept nu de 34 Schiphol-wethouders
van de gemeenten rondom Schiphol
op om in Den Haag harde afspraken af
te dwingen over hindervermindering.
“Nu het aantal vliegbewegingen lager
is, kunnen en moeten Schiphol en
luchtvaartminister Van Nieuwenhuizen
de lawaaioverlast en gezondheidsschade voor omwonenden daadwerkelijk verminderen”, aldus directeur
Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. “Niet het afhandelen van zoveel mogelijk vliegtuigen
op één dag, maar de bescherming van
bewoners dient vanaf nu leidend te
zijn.”
Minister Van Nieuwenhuizen (foto) wil
dat groei voor Schiphol mogelijk zal
blijven. Aan de andere kant heeft het
kabinet als doel om in 2070 alle vliegtuigen in Nederland niets meer te laten
uitstoten. In 2030 moet de luchthaven
zelf, dus exclusief de vliegtuigen, al klimaatneutraal opereren.
De milieuorganisaties in Nederland
zijn helemaal niet blij met de toekomstplannen van de minister. Zo wil-

len ze dat de luchtvaartsector - en dus
inclusief Schiphol – voldoet aan het klimaatakkoord van Parijs, en zodoende
in 2050 al klimaatneutraal zijn. Bovendien willen de milieuclubs een
nachtsluiting van Schiphol tussen
23:00 en 07:00 uur en dat de luchthaven het start- en landingsbaangebruik
aanzienlijk gaat beperken en zich concentreren op de Kaag- en Polderbaan
die voor de minste hinder zorgen.
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hard nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor urgentie. Het
voorstel voor een nieuwe verdeling is
door de 15 colleges van B en W in de
regio vrijgegeven. In het voorstel wordt
een puntensysteem geïntroduceerd
waarbij naast inschrijftijd ook actief
zoeken en specifieke omstandigheden
een rol gaan spelen. Daarmee willen
gemeenten en corporaties recht doen
aan woningzoekenden die een extra
steun in de rug nodig hebben.

Amsterdams wethouder Laurens Ivens,
voorzitter van het bestuurlijk overleg
van de regio, is tevreden met dit resultaat: “Het is mooi dat we met 15 gemeenten en 14 corporaties tot een andere verdeling van de sociale huurwoningen zijn gekomen en dat alle inwoners hebben kunnen meedenken over
de groepen mensen die voorrang zouden moeten krijgen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de sociale huurwoningen vaker terecht komen bij de
mensen die de woning het hardst nodig hebben.”

VAN BOS NAAR PRETPARK?
Voormalig fractievoorzitter Linda Roos
van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is
als fervent bezoeker van het Amsterdamse Bos tegen de Nota Bosplan 20202030, waarover elders in deze krant
meer.
In een uitvoerige notitie somde Linda
Roos haar bezwaren tegen het nieuw
Bosplan op en deed ze zelf diverse
voorstellen die tegemoet komen aan
o.a. de duizenden ondertekenaars van
een petitie tegen het nieuwe Bosplan.
In die petitie staat: ‘Wij, liefhebbers van
het Amsterdamse Bos in zijn huidige
vorm, verzoeken de gemeenten Amsterdam en Amstelveen haar Bosplan
2020-2050 in te trekken en het bos te
laten blijven zoals het is: een fijne plek
voor jong en oud en voor vele verschillende gebruikersgroepen om prettig met en naast elkaar te genieten van
de natuur, de rust, de faciliteiten en de
mogelijkheden die het Amsterdamse
bos biedt.’

Zoek- en situatiepunten
Het nieuwe systeem werkt met punten.
De huidige inschrijftijd wordt omgezet
naar wachtpunten. Wachtpunten blijven altijd behouden tot het moment
dat een nieuwe huurwoning gevonden
is. Nieuw zijn straks de zoekpunten en
situatiepunten. De bedoeling van zoekpunten is meer kans geven aan mensen die actief zoeken. Daarmee hebben ze zelf meer invloed op het verkrijgen van een woning. Situatiepunten bouwt iemand alleen op bij specifieke dringende omstandigheden.
Iedereen die ingeschreven staat op
WoningNet of Woonmatch bouwt
straks punten op met inschrijftijd, zoekduur en omstandigheden. Dit puntenaantal is bepalend voor de woningtoewijzing. Degene met het hoogste
aantal punten krijgt de woning. Alle
informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.
nl.
Voor wie niet actief zoekt nemen de
zoekpunten ook weer af. Dat gaat in
hetzelfde tempo als opbouwen. Het
systeem met urgentie blijft bestaan.
Daar zijn echter strikte regels aan verbonden. Als een woningzoekende snel
een woning nodig heeft, maar te weinig inschrijftijd heeft en niet in aan-

Loslopende honden
Linda Roos stelt dat het verwijderen
van de parallelle paden, zoals in het
Bosplan wordt voorgesteld, geen goed
idee. Het verwijderen van paden zal
leiden tot krapte bij (meer) bezoekers
en ook de bruikbaarheid en verscheidenheid van het bos neemt daarmee
af, stelt zij. Ook vindt ze het volstrekt
onduidelijk of en in hoeverre er sprake
is van conflicten met loslopende honden, zoals in het Bosplan wordt gesuggereerd. Dit geldt ook voor de
schade aan flora en fauna die honden
zouden veroorzaken.
Bij het beleid ten aanzien van het losloopgebied is volgens Roos de ruimte,
waar ook nog restricties gelden, onvoldoende. “Daarbij weegt mee dat vele
bezoekers met hond een gemengd ge-

merking komt voor urgentie, komt het
huidige systeem in de knel. De toetsing
op inkomen en gezinsgrootte verandert ook niet. En sommige doelgroepen blijven voorrang houden, zoals
ouderen, grote gezinnen en eigen inwoners van een gemeente.

bruik van het bos maken door er te
wandelen, te fietsen en te recreëren.
Voor delen waar honden tot overlast
kunnen zijn bestaat nu al de april/oktober regeling, zoals bij de grote vijver.”
De voormalige politica doet het uitdrukkelijke verzoek om de bestaande

De voormalig politica, die de petitie
van harte ondersteunt en ook heeft ondertekend, heeft officieel haar zienswijze gedeeld op de bosplannen, die
tot jl. 30 juli ter inzage lagen. Roos ging
voorafgaand aan haar reactie op de
plannen in gesprek met diverse vaste
gebruikers van het bos en vindt onder
andere dat in de nieuwe Nota diverse
niet onderbouwde beweringen staan.

NIEUW PUNTENSYSTEEM
HUURWONING

MINDER LAWAAI EN STIKSTOF
Het aantal omwonenden van Schiphol
dat ernstig wordt gehinderd door het
vliegverkeer is tussen 1 april en 20 mei
tijdens de coronacrisis met 98 procent
gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Dat meldt Natuur en Milieufederatie
Noord-Holland, dat een onderzoek liet
uitvoeren door luchtvaartadviesbureau
To70. Ook Schiphol zelf en het minis-

Als het voorstel wordt aangenomen zal
de woonruimteverdeling voor sociale
huurwoningen in vijftien gemeenten in
de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaan
veranderen.
De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens
meer kans te geven op een woning.
Het voorstel houdt beter rekening met
woningzoekenden die een woning
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gebieden en bestaande mogelijkheden
voor loslopende honden niet te wijzigen. De voorgestelde speelplaatsen
voor honden zijn volgens haar absoluut geen alternatief. Het zouden te
veel honden op een te klein oppervlak
worden. De al doorgevoerde wijziging
om alle paden voor zowel voetganger,
fietsers en (loslopende) honden open
te stellen leidt volgens Roos tot veel irritaties en onveilige situaties. Gezien de
hiermee opgedane praktijkervaring
dient deze maatregel te worden teruggedraaid, vindt zij.
Niet hufterproof
Roos vraagt zich af of een andere vorm
van meubilair in het bos mogelijk is,
omdat de houten bankjes niet hufterproof blijken te zijn en regelmatig worden vernield of in brand gestoken. 'Is
hier een andere vorm van meubilair
mogelijk?
Pretpark Amsterdamse Bos
Met meer evenementen, voorzieningen
als boomhutten, skatebaan, crossbaan
(foto) en voedselbos vindt Roos dat het
Amsterdamse bos in de richting van
een pretpark gaat. “Dit heeft ernstige
consequenties voor met name de rust,
sport en de recreatiemogelijkheden
waarvoor het bos zo centraal staat in
de omgeving. Met mij opteren vele
bosgebruikers er voor het Bos laten
zoals het is en de nota in te trekken,”
zegt Roos.

woonkosten in Amstelveen en de regio
nu eenmaal hoog zijn in vergelijking
met andere delen van Nederland.
Vooral de middeninkomens zijn de
klos als die inkomens dalen.”

De gemeente beseft dat inwoners of
gezinnen vaak net te veel verdienen
om in aanmerking te komen voor sociale huur en de huurtoeslag. De
woonkosten kunnen dan oplopen tot
wel 1.500 euro per maand of meer.
Een grote groep inwoners kan deze
hoge woonlasten vaak niet meer betalen als de inkomsten teruglopen of
zelfs stoppen. “Door de enorme krapte
op de woningmarkt is verhuizen naar
een goedkopere woning ook al geen
optie. Vooral de (lagere) middenklasse
is de pineut als we niets doen. Zij hebben vaak hoge woonkosten, konden
daardoor weinig sparen en kunnen nu
geen kant op. Wij willen hen in deze
moeilijke periode helpen”, aldus Ballegooijen.
Dramatisch
Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat
door de coronamaatregelen 20% van

HULP BIJ WOONLASTEN
Huishoudens waarvan het inkomen
door de coronacrisis sterk is gedaald
kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke tijdelijke woonkostentoeslag
tot maximaal duizend euro per maand.

MINDER LOSLOOPPLEKKEN
IN BOS?
Namens 22 hondenuitlaatservices, die
actief zijn in het Amsterdamse Bos, zijn
eind juni massa’s handtekeningen overhandigd aan de wethouders Floor Gordon (Amstelveen) en Laurens Ivens
(Amsterdam).

Door de hoge woonlasten kunnen die
inwoners anders niet meer rondkomen, zegt wethouder Marijn van Ballegooijen (foto). “Iedereen weet dat de
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ANPR-CAMERA’S SUCCESVOL -2Vorig jaar heeft de politie een aantal
voertuigen van verdachten van inbraak aangehouden. De cameraregistratie hielp ook bij de aanhouding
van een verdachte van een ernstig
geweldsmisdrijf. Ook werden diverse
personen aangehouden met openstaande boetes. Burgemeester
Tjapko Poppens is positief over de
inzet van ANPR-camera’s. “De camera’s dragen bij aan een veiliger Amstelveen en helpen de politie effectief
om te gaan met de beschikbare capaciteit. Criminelen komen letterlijk
eerder in beeld. En daar houden ze
niet van. Amstelveen wordt zo minder aantrekkelijk voor criminelen. Dat
is precies wat we ermee willen bereiken.” Het ANPR-project is een voorbeeld van succesvolle samenwerking
tussen gemeente en politie. De gemeente maakte de aanschaf en installatie mogelijk. De politie is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van de camera’s.
ENERGIEBESPARING BELOOND
De gemeente wil haar bewoners helpen bij het besparen van energie. Zij
kunnen een cadeaubon ter waarde
van € 44,- ontvangen en daarmee
zelf een pakket van energiebesparende maatregelen samenstellen. Zo

de inkomens bij huishoudens achteruit
is gegaan. Ook nu de lockdown-maatregelen worden afgebouwd zijn er nog
altijd inwoners die te maken hebben
met een fors inkomensverlies.
Op 1 juni versoberde Den Haag de inkomenssteun voor zelfstandigen - de
Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige
Ondernemers (Tozo). Als de partner
een inkomen heeft, krijgt men nu geen
steun meer. De wethouder: “Dat is dramatisch voor huishoudens met hoge
woonkosten, want dan is één inkomen
niet genoeg om alle rekeningen te kunnen betalen”. Honderden inwoners vallen zelfs terug naar bijstandsniveau:
€ 1.052 voor een alleenstaande en
€ 1.503 voor een meerpersoonshuishouden. Het aantal aanvragen per
maand voor bijstand is sinds de lockdown verdubbeld (van zo’n 20 naar
ongeveer 40). Op basis van de forse
toename van WW-uitkeringen in de
regio is de verwachting dat dit aantal
nog verder zal stijgen. Daarnaast vult
de gemeente momenteel het inkomen
van ruim 400 zelfstandigen aan tot bijstandsniveau met de versoberde Tozo
2-regeling. Het bestaande budget voor
het minimabeleid is onvoldoende om
deze kosten op te vangen. Daarom
wordt de regeling gefinancierd uit het
door de Gemeenteraad ingestelde
Noodfonds Corona.
Wie denkt in aanmerking te komen
voor de toeslag kan contact opnemen
met het Amstelveenloket. Op www.amstelveen.nl/minima staan de voorwaarden.
Bron: Amstelveenblog.nl

wordt er bespaard op energie en kunnen de inwoners profiteren van een
lagere energieregeling. Deelnemers
kunnen zelf kiezen hoeveel en welke
energiebesparende maatregelen zij
willen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een brievenbusborstel, ra-

diatorfolie of zelfklevende tochtstrips
(foto). Er is een beperkt aantal cadeaubonnen beschikbaar en per
adres kan maximaal één bon worden gebruikt. Na het aanvragen van
een bon via www.webshop.regionaalenergieloket.nl of door te bellen
met 088-5254110 kunnen inwoners
hun een eigen actiepakket samenstellen. Vervolgens worden de energiebesparende producten thuisbezorgd.
FIETSPADEN WEER IN GEBRUIK
Sinds half augustus kan er volledig
gebruik worden gemaakt van alle
fietspaden langs de Beneluxbaan.

Dat betekent dat fietsers tussen Amsterdam en het tunneltje ter hoogte
van Marne weer volledig aan weerskanten van de Beneluxbaan kunnen
rijden. De fietspaden waren tijdelijk
dicht vanwege de werkzaamheden
aan de Amstelveenlijn. Sinds 17 juli
kunnen fietsers ook gebruik maken
van de nieuwe fietstunnel bij het viaduct Ouderkerkerlaan. Bij de Keerpuntweg is een volledig nieuw fietspad aangelegd vanwege o.a. werkzaamheden aan de A9. Omdat de
fietspaden langere tijd niet toegankelijk waren, worden er op sommige
plekken nog wel onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, waaronder
het snoeien van groen en herstellen
van de bestrating.
WONINGBOUW ALSNOG TABOE?
De provincies en gemeenten verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) hebben in juni jl. een

brandbrief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gestuurd
in reactie op een aanpassing in de
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De uitlaatservices vrezen, net als veel
particuliere hondenbezitters, naar aanleiding van het nieuwe Bosplan 20202030 voor een beperking van het

meerdere partijen - en dus ook de hondenuitlaatservices - zeker betrokken
worden en input kunnen leveren bij de
verdere uitwerking van de plannen.

aantal (losloop)gebieden voor honden.
In het nieuwe Bosplan wordt onder andere gesproken over één aaneengesloten zone waar honden mogen
loslopen. Volgens wethouder Gordon
is gebiedszonering voor honden echter
geen onderdeel van het Bosplan en
volgt er nog een apart participatietraject voor het hondenbeleid in het bos.
De vertegenwoordigers van 'Woef!' en
'Outlet!' overhandigden namens de uitlaatservices de grote hoeveelheid verzamelde handtekeningen aan wethouder Gordon.

“Het Bosplan gaat vooral over het benutten van kansen die nu onbenut blijven. Naast uitdagingen zoals achterstallig onderhoud door Amsterdam,
slechte bereikbaarheid per OV en drukte op piekdagen, blijven er vooral te
veel kansen onbenut. Ik denk daarbij
bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van
een cultuureiland, het vergroten van biodiversiteit en ruimte voor nieuwe recreatieve voorzieningen', aldus de wethouder.
De uitlaatservices zitten dankzij de
handtekeningenactie in ieder geval
aan tafel als over dat hondenbeleid gesproken gaat worden. Wethouder Gor-

Uitwerking
De opmerkingen in het plan over honden hebben volgens Gordon een hoop
verwarring en onduidelijkheid veroorzaakt. De wethouder, zelf frequent bezoeker en liefhebber van het bos, gaf
aan dat het nieuwe Bosplan feitelijk
niet over hondenzoneringen gaat,
maar over beheer van het bos. Het Bosplan is volgens haar vooral bedoeld
om ervoor te zorgen dat het Amsterdamse Bos er voor volgende generaties
prachtig bij blijft liggen en volop benut
kan blijven worden.
Wethouder Gordon (foto) gaf aan dat

nieuwe Omgevingswet betreffende
rekenregelen voor geluidsoverlast.
Lawaai veroorzaakt door luchtvaart
wordt, als het aan minister Ollongren
ligt, veel zwaarder in de wet geluidhinder meegeteld dan voorheen.
Hierdoor gaat de gehele Schipholregio in feite op slot voor woningbouw.
BRS wil hierover met de minister in
gesprek.
HONDEN VALLEN PAARDEN
LASTIG -1Een aantal loslopende honden in het
Amsterdamse Bos zorgt voor grote
problemen voor de paarden en hun
berijders op de ruiterpaden. Het is
volgens Ingrid van de Aalsmeerse
manege Funny Horse bijna elke dag
raak. Paarden worden achterna gezeten door honden en daarbij raken
sommige van hen gewond. Ingrid
doet daarom een oproep om alleen
met aangelijnde honden in de buurt
van de ruiterpaden te komen. Op de
foto is te zien hoe zo’n achtervolging
uit de hand kan lopen. Ingrid vertelt
dat veel hondeneigenaren na een
bijtincident de benen nemen, waardoor de ruiter voor de dierenartskosten opdraait.
HONDEN VALLEN PAARDEN
LASTIG-2Niet alleen de honden en hun baasjes zorgen voor problemen in het
Amsterdamse Bos. Er wordt op nog
veel meer manieren buitensporig ge-

don gaf aan dat meerdere partijen en
dus ook de hondenuitlaatservices,
zeker bij de besluitvorming betrokken
worden en input kunnen leveren.

bruik gemaakt van het ruiterpad. “Er
wordt gebarbecued langs het ruiterpad. Kinderen zitten vlakbij te spelen,
er wordt gevliegerd. Dat kan allemaal gevaarlijke situaties opleveren.”
Ingrid van de Aalsmeerse manege
Funny Horse vindt dat honden verplicht aangelijnd moeten worden,

behalve op losloopplekken die omheind zijn. Ingrid hoopt dat haar oproep een eye-opener is. Het is dan
wel essentieel dat er door de boswachters gecontroleerd wordt op
zo’n aanlijngebod. “Als dat niet gebeurt, ja, dan hebben mensen er gewoon schijt aan.”
DE MEENT GROOT SCHAAKSPEL
Voor de wijkbewoners heeft de Stichting (WaMi) Waardhuizen-Middenhoven in juni van dit jaar een groot
schaakspel laten plaatsen op het
plein voor De Meent in gebruik genomen. Het spel is gratis te gebruiken bij betaling van 5 euro borg en
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de aanwezigheid van één verantwoordelijk persoon op het plein. De
scholen gaan het spel gebruiken voor
hun schaaklessen en wellicht ook
voor een kleine tussenschoolse competitie. De Stichting WaMi hoopt dat
meer bewoners in klein competitieverband wat met dit cadeau voor
jong en oud gaan doen, want juist in
deze tijd is een buiten- en denksport
als dit extra prettig!
BBA: FIETSPADEN VEILIGER -1Op vragen van bbA-raadslid Jacqueline Solleveld in de gemeenteraad
heeft wethouder Rob Ellermeijer laten weten dat de fietspaden in Amstelveen goed zijn. Volgens hem
wordt er al rekening gehouden met
een sterk toenemend gebruik van de
fietspaden en biedt de gemeentelijke

Mobiliteitsvisie voldoende garanties
voor een toekomstbestendig fietspadennet. Na een praktijkonderzoek
vindt Burgerbelangen dat nieuwe
paden in elk geval breder moeten.
“Wij kregen zeer gedetailleerde reacties van Amstelveners, die ons wezen
op diverse gevaarlijke plekken, bochten, versmallingen en achterstallig
onderhoud. We zijn toen zelf op onderzoek gegaan en daaruit bleek dat
er nog steeds gevaarlijke stukken
zijn, veroorzaakt door losse tegels,
verzakkingen en onoverzichtelijke
bochten.”
BBA: FIETSPADEN VEILIGER -2Jacqueline Solleveld (foto) van Burgerbelangen Amstelveen zegt dat de
zorgen van haar partij over de gevaren op fietspaden steeds groter worden omdat er nu al veel meer gefietst
wordt, het fietsverkeer steeds diverser wordt en snelheidsverschillen
steeds groter worden. “Op de fietspaden wordt het hierdoor niet alleen
drukker, maar ook onveiliger.”

Bij eenrichtingsverkeer moeten de
fietspaden tenminste een halve meter en bij verkeer in twee richtingen
zelfs een meter breder worden, vindt
haar partij. “Je ziet nu al steeds meer
typen fietsen die hun ruimte opeisen,
zoals bakfietsen, transportfietsen,
driewielers, lig- en vouwfietsen, fietsen met aanhangkarren, snelle en supersnelle elektrische fietsen en zelfs
elektrische steps.”
WETHOUDER:
ROTONDES VEILIGER
Het tweerichtingsverkeer voor fietsers
op de nieuwe rotondes van de Beneluxbaan is teruggedraaid. Volgens
wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer)
zijn er bovendien stopborden en
drempels voor het wegverkeer aangelegd als aanvullende maatregelen
op het originele ontwerp. De wethouder ziet daarin, net als de Fietsersbond, een goede oplossing voor het

vergroten van de veiligheid. Volgens
hem ondervindt het wegverkeer in
principe geen hinder van de glazen
wanden als de verkeersregels worden opgevolgd en er dus daadwerkelijk wordt gestopt voor het stopbord. Uit reacties blijkt echter dat
weggebruikers daar anders over denken, zeker bij slecht weer als er niet
door de glazen panelen heen kan
worden gekeken. Ellermeijer voelt
zich echter gesteund door de Fietsersbond, die de genomen en voorgestelde maatregelen steunt.

VVD N-H: 10 HECTARE BOS ERBIJ
Volgens Noord-Holland-gedeputeerde Esther Rommel (VVD) komt er de
komende tien jaar 350 hectare bos
bij in de provincie. De VVD in NoordHolland vindt het een kans om te investeren in recreatieve bossen dichtbij de stad. Bijvoorbeeld een Bosplan
2.0 vo Amstelland om de capaciteit
van het Amsterdamse Bos te vergroten en Amstelgroen alsnog uit te voeren. Op die manier wil de partij meer
ruimte geven aan recreanten die willen wandelen, hardlopen, fietsen,
paardrijden of hun hond uitlaten.
“Meer toeristen en evenementen
moeten niet ten koste gaan van de
vrijheid van de andere gebruikers.
Juist nu is er behoefte om dichtbij
huis te kunnen ontspannen”. De
Noord-Hollandse VVD fractie nodigt
bewoners van deze regio uit om hun
ideeën met hen te delen. Daarvoor
kan contact worden opgenomen met
Nick Roosendaal via e-mail: roosendaaln@noord-holland.nl
STADSSTRAND KRIJGT VORM
De plannen voor een stadsstrand aan
de Noordelijke Poeloever vorderen
krijgen vorm. “Juist in een tijd waarin
het voor veel mensen minder vanzelfsprekend is om naar het buitenland te gaan met vakantie is het be-

langrijk dat Amstelveen een fijne
strandplek te bieden heeft”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. Het is volgens hem nu nog niet duidelijk of we
volgende zomer ook nog te maken
hebben met corona. Wel duidelijk is
dat veel mensen de coronacrisis in
de portemonnee voelen. “Ook voor
deze mensen is het belangrijk dat we

de voorzieningen verbeteren.” De gemeente wil een zandstrand aan de
Noordelijke Poeloever met een afgebakend stuk zwemwater. “Dat is de
beste manier om zwemmen in De
Poel op korte termijn mogelijk te
maken en een impuls te geven aan
waterrecreatie in het gebied”, aldus
de wethouder. De plannen voor de
Noordelijke Poeloever zijn onderdeel
van de integrale plannen van het college voor het Oude Dorp. De gemeente wil aan de Noordelijke Poeloever meer ruimte voor recreatie,

sport en bewegen en horeca met respect voor de natuurlijke omgeving.
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VIDEOBELLEN VIA WHATSAPP
Wilt u wat vaker uw kinderen, kleinkinderen of vrienden zien? Ga dan
ook eens videobellen met WhatsApp
op de telefoon of Tablet. Videobellen
kan gratis via internet en werkt vrij
makkelijk. Het is niet ingewikkeld
maar je moet wel weten hoe het
moet. Bij Participe Amstelland hebben we een korte cursus samengesteld waarin u uitleg krijgt over het
gebruik en gaat u het samen oefenen. Het is een korte cursus van 2 x
2 uur les voor € 21,50, inclusief een
kopje koffie of thee. De cursus video-

bellen Tablet met Android, Apple enz.
wordt gegeven op dinsdag 8 en dinsdag 22 september van 10:00-12:00
uur in wijkcentrum Middenhof, Willem Dreesweg 155 in Middenhoven.
U kunt uzelf hiervoor inschrijven via
www.participe-amstelland.nu/cursussen. Wilt u meer weten of wilt u liever
een inschrijfformulier ontvangen? Bel
dan met het cursusbureau, telefonisch bereikbaar van maandag t/m
donderdag van 9:00 tot 14:00 uur
op 020-5430441/442 of stuur een email: cursus@participe.nu.
KOSTEN JEUGDZORG
De gemeente Amstelveen laat onderzoek doen naar de stijgende kosten van de specialistische jeugdzorg.

Daarmee wil ze deze kosten beter
kunnen beheersen en sturen. Het onderzoek moet antwoord geven op de
vragen waarom en waardoor deze
kosten blijven stijgen. In 2015 droeg
het Rijk de jeugdzorg over aan gemeenten en paste tegelijkertijd een
flinke bezuiniging op het budget toe.
Sindsdien zien bijna alle Nederlandse gemeenten jaarlijks de kosten van
de specialistische jeugdhulp stijgen.
De kosten voor Amstelveen zijn van
bijna 15 miljoen in 2018 naar meer
dan 18 miljoen in 2020 gestegen.
Het onderzoek moet antwoord geven op een aantal vragen, zoals de
vraag wat de oorzaak van de blijvende kostenstijging is, ligt dit aan
de opbouw van de Amstelveens bevolking of de ontwikkelingen in de
zorgmarkt? Wat is het beeld bij vergelijkbare gemeenten of landelijk;
wijken de kosten van Amstelveen
daarvan af? Ook wil de gemeente
weten welke struikelblokken er zijn
om de kosten nu beter te kunnen
voorspellen en beheersen.
BIJEN EN VLINDERS IN GEVAAR
Maar liefst 40 procent van de bijen,
vlinders en hommels in de wereld
wordt met uitsterven bedreigd. Met

de bijenpopulatie ging het al niet
goed, maar ook de vlinders zijn nu
ernstig in gevaar. De gevolgen hiervan voor de mens zijn groot. Ruim
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driekwart van onze landbouwproducten is afhankelijk van deze dieren, maar fruit, groenten, koffie,
cacao, noten en plantaardige olie
dreigen schaars te worden. Waarom
het slecht gaat met veel insecten is
niet duidelijk. Wetenschappers vermoeden dat het te maken heeft met
de intensieve landbouw. Bijen blijven
dan weg, omdat er te weinig voedsel
te vinden is. Ook het toenemend gebruik van pesticiden is een bedreiging voor insecten. Bestrijdingsmiddelen doden de dieren of zorgen ervoor dat hun voortplanting in gevaar
komt.
MEER VEILIGHEID
ROND SCHOLEN
De verkeerssituatie rond Amstelveense scholen, waaronder die aan Orion
in Middenhoven (foto), zijn deze zomer aangepast om een betere veilig-

VOORLEESEXPRES IN ACTIE
De scholen gaan weer beginnen! Wil
jij ons helpen om kinderen met een
taalachterstand een duwtje in de rug
te geven? Word dan (digitaal) voorlezer voor 20 weken. Wij zoeken voorlezers die één uur per week digitaal
(via videochat zoals Skype of Zoom)
aan kinderen tussen de 4 en 8 jaar
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kort. De gemeente gaat de werkzaamheden zelf uitvoeren en zal met
aannemer Vital hiervoor een geschikt
moment bepalen. De verwachting is
dat de aanleg na de zomer start en
dan begin 2021 gereed is.

die de deur niet uit kunnen. Wij hebben tijdelijk extra vrijwilligers nodig
die boodschappen willen doen. Dit
kan op de fiets of met de auto. Met
nieuwe vrijwilligers voeren wij een
(telefonisch) kennismakingsgesprek,
waarbij kan worden aangegeven
welke mogelijkheden men heeft.
Ook geven wij richtlijnen om besmetting met het coronavirus te
voorkomen.
Benzinekosten kunnen worden vergoed. Wil je helpen, neem dan contact met ons op. Iets voor jou? Of kun
je wat hulp gebruiken voor jezelf
voor iemand anders? Neem dan ‘s
ochtends contact op met team Amstelveenvoorelkaar 020-6413333. Of
stuur een mailtje naar team@amstelveenvoorelkaar.nl. Team Amstelveenvoorelkaar is een onderdeel van
www.Amstelveenvoorelkaar.nl, de online marktplaats voor vrijwillige hulp.
Benieuwd wat je nog meer kunt
doen? Kijk dan op onze website!

willen voorlezen of op 1,5 meter afstand bij mensen in de tuin. Zodra je
bent aangemeld, wordt er contact
met je opgenomen en wordt uitgelegd hoe je een en ander aanpakt via

SPEELBADJE IN MIDDENHOVEN
Het seizoen waarin de openbare badjes in de gemeente worden gevuld is
van 1 mei tot 1 september, tenzij de

zomerse dagen langer aanhouden.
Bij zonnig en rustig weer vanaf 20
graden kun je er heerlijk spetteren en
afkoelen in één van de zes speelbadjes in Amstelveen. In Middenhoven is zo’n badje te vinden in het
grote wijkpark. De badjes worden gevuld tussen 8.00 en 12.00 uur en geleegd vanaf 18.00 uur. Bij (kans op)
onweer worden de badjes uit veiligheidsoverwegingen niet gevuld.

VEEL E-BIKES GESTOLEN
De laatste tijd worden er veel elektrische fietsen gestolen in Amstelveen.
Het blijkt dat het merendeel van
deze fietsen niet is geregistreerd met
het framenummer van de fiets. Een
fiets kan heel eenvoudig geregistreerd worden via uw lokale fietsvideochat óf in de tuin. Om te zien
hoe leuk digitaal voorlezen kan zijn,
kun je het filmpje van onze voorlezer
Carien bekijken via YouTube met de
trefwoorden 'Coronaproof voorlezen
VoorleesExpress Amstelland.' Wel
voorlezer worden, maar liever niet digitaal? Laat dat ons dan weten als je
je aanmeldt. Dan nemen we contact
met je op zodra de Coronacrisis helemaal over is. Aanmelden kan via
amstelland@voorleesexpress.nl.

Beste puzzelaar
De winnaars van de kruiswoordpuzzel in
de editie van juni (oplossing: Baken en
Orion) komen beide uit Waardhuizen.
Rob Kooij en M. Spruyt hebben hun cadeaubon van 12,50 inmiddels ontvangen. Van harte gefeliciteerd.
In deze kruiswoordpuzzel vormen de letters in de gekleurde vakjes de namen van
twee straten in onze wijken. Om die te
vinden moeten de letters nog wel even in
de goede volgorde worden gezet. Uw oplossing zien we graag tegemoet vóór 1
november a.s. via gondelkoerier@outlook.com of in De Meent, Orion 3, 1188
AM Amstelveen. Vergeet niet uw adres te
vermelden. Veel puzzelplezier!

EXTRA PERRONBENADERING
AMSTELTRAM (Zie schets rechts)
Naar aanleiding van vragen over het
bereiken van de halte Meent vanaf
Waardhuizen-noord (Jol) antwoordt
de gemeente dat er voor reizigers
met de Amsteltram een extra benadering vanaf het noorden wordt aangelegd (zie schema). Hierdoor wordt
de loopafstand voor die reizigers ver-
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gendom zijn van de gemeente. Er
worden nog enkele andere locaties
onderzocht. Nader onderzoek moet
uitwijzen welke locatie het meest geschikt is. Met de aanleg van een
klein skatepark is een bedrag van
circa 300.000 euro gemoeid. Hiervoor is nog geen dekking in de gemeentebegroting. Maar de aanleg
kan als de gemeenteraad instemt in
het najaar meegenomen worden in
de begrotingscyclus. Als dit gebeurt,
krijgen berokkenen en omwonenden
van de beoogde locatie de mogelijkheid om mee te denken over het beoogde ontwerp.

verkoper. Zo is het ook makkelijk
voor de politie en handhaving om
gestolen fietsen terug te vinden met
hopelijk een verdachte erbij… Als u
iets verdachts ziet, bel dan gelijk met
112. Heeft het geen spoed? Bel dan
met 0900-8844.

BUURTBEWONER HULP BIEDEN?
Team Amstelveenvoorelkaar biedt
hulp voor praktische hulp en sociaal
contact. Met name boodschappenhulp is nu essentieel voor ouderen

KRUISWOORDPUZZEL

heid te bewerkstelligen. Het doel van
de gemeente is om de verkeersveiligheid rond scholen te waarborgen,
zodat kinderen veilig naar school
kunnen. Dit geldt zowel voor de 30
km/u-wegen als de 50 km/u-wegen
en in het bijzonder op plekken waar
veel kinderen oversteken. “Kinderen
zijn kwetsbare verkeersdeelnemers
en daarom moet de verkeerssituatie
rond scholen zo veilig mogelijk zijn”,
zegt wethouder Ellermeijer. “We zien
dat in het verkeerhet steeds drukker
wordt en het aantal leerlingen neemt
toe.” In de omgeving van scholen is
o.a. het woord ‘schoolzone’ op de
weg aangebracht om weggebruikers
te attenderen op de aanwezigheid
van een school en daarmee dus ook
een grotere hoeveelheid kinderen.
Ook zijn er adviessnelheden. Op 30
km/u-wegen is de adviessnelheid 15
km/u en op 50 km/u-wegen is dat
30 km/u. Dit in combinatie met een
waarschuwingsbord voor overstekende kinderen.

VEEL ANIMO VOOR SKATEPARK
Uit een peiling die de gemeente Amstelveen tussen eind april en eind
mei heeft gehouden, blijkt dat er behoefte is aan de komst van een skatepark in Amstelveen-Zuid. De peiling leverde 351 reacties op. Waarvan er 296 positief waren. Het col-

lege van B en W werd door de gemeenteraad gevraagd om mogelijke
locaties op een rij te zetten en een
schatting te maken die de aanleg van
de gewenste skatebaan met zich
mee zou brengen. Uit de peiling kwamen enkele mogelijke locaties naar
voren gekomen. Enkele genoemde
plekken vielen echter af omdat daar
andere ontwikkelingen op het programma staan of omdat ze geen ei-
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Horizontaal
2 gebouw in Amsterdam 9 luchtsprong,
11 graansoort 13 tijdperk 14 paard 16
model 17 Chinese munt 20 muzieknoot
21 plaats in Noord-Holland 27 familielid
28 domoor 30 roofvogel 31 offerte 32
kreet 33 plaats op de Veluwe 35 boom
37 computercommando 40 muzieknoo,
41 onmeetbaar getal 43 griezelig 45 gat
in het ijs 47 soort 48 verdieping 50 strijdperk 52 tijdelijk verblijven.
Vertikaal
1 eilandje in de Oostzee 2 groente 3 motorrace in Assen (afk.) 4 deel van het
hoofd 5 kunstwerk 6 zonnegod 7 platzak
8 uitroep 10 zangstuk 12 smook 15
vreemde munt 18 boom 19 lofdicht 22
maalderij 23 register 24 cowboyfeest 25
vrees 26 werkschuw 29 insect 34 schrijfgerei 36 durf 37 zeestraat 38 brandgang
39 tweetal 40 Europeaa 42 rivier in Duitsland 44 bitter vocht 45 verdwenen 46
wagen 47 boom 49 Japans spel 51 muzieknoot.

