
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112 Alarmnummer politie, brandweer, ambulance;

06-38163652 AA Anonieme Alcoholisten;

0800 - 7000 Anonieme tiplijn/misdaadmelding;

0800 - 0888 ANWB Wegenwacht;

020 - 6411474 Apotheek Middenwaard BENU;

020 - 6891859 BeterBuren

0900 - 2003004 Bureau Jeugdzorg;

0900-8844 Buurtregisseurs

020 - 5633884 Crisiscentrum Geestelijke Nood;

020 - 6438015 De Meent ontmoetingscentrum;

06 - 53315557 Dierenambulance;

020 - 6431440 Dierenbescherming Amstelveen;

144 Dierenmishandeling (alarmlijn)

020 - 4443636 Eerste Hulp VU ziekenhuis

020 - 6801801 Eigen Haard

0800 - 9009 Gas & elektra (storingsnummer); 

020 - 5404911 Gemeente Amstelveen 

0900 - 8011 Gemeentevervoerbedrijf

020 - 4444800 Harthulp VU ziekenhuis;

020 - 5404911 Hondenoverlast;

020 - 4562000 Huisartsenpost dagelijks vanaf 17.00 uur tot 

08.00 uur de volgende dag.

Vrijdagen 17.00 tot maandagmorgen 08.00 uur. 

0800 - 0432 Kindertelefoon (gratis);

020 - 6015555 Melding geluidsoverlast Schiphol (Stichting BAS)

020 - 5404362 Milieutelefoon;

020 - 5404911 Openbare verlichting (klachten);

020 – 5430430 Participe Amstelland;

0900 - 8844 Politie (algemeen nummer);

020-5404911 Problemen in de openbare buitenruimte;

020 - 5434299 Riagg Amstelland/Meerlanden;

020 - 5698883 Stichting Meerwaarde (buurtbemiddeling);

020 – 6438015 Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven 

088 - 858 5100 Sportbedrijf Amstelveen 

020-6413333 Team Amstelveenvoorelkaar

0800 -2000 Thuiszorg Amstelring (gratis nummer);

020 - 7600054 Vrijwilligerscentrale
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In deze rubriek behandelen we allerlei zaken die direct of indirect te
maken (kunnen) hebben met onze wijken. De meeste artikelen zijn geba-
seerd op berichten op www.amstelveenblog.nl, www.amstelveenweb.com,
www.amstelveenz.nl en www.rtva.nl.

door  Jan Demming

MAAK DOZEN KLEIN EN PLAT

De gemeente Amstelveen roept haar

inwoners op om kartonnen dozen

klein en plat te maken alvorens ze in

de papiercontainer te gooien. Hiermee

hoopt men het aantal verstopte con-

tainers en ernaast geplaatste karton-

nen dozen een halt toe te roepen. Bij

ongeveer de helft van de 227 onder-

grondse papiercontainers staat of

stond de tekst ‘Maak uw kartonnen

dozen klein en plat’. Uit onderzoek bij

andere gemeenten blijkt dat een der-

gelijke actie gedurende een korte peri-

ode meer effect heeft dan bijvoorbeeld

een blijvend bord of blijvende tekst.

MOBIEL VERVOER VOOR OUDEREN

B en W gaan onderzoek doen naar het

realiseren van Sociaal Mobiel Vervoer

in Amstelveen. Een motie hiertoe van

het CDA werd unaniem door de ge-

meenteraad gesteund. Sociaal Mobiel

Vervoer is een vorm van aanvullend

doelgroepenvervoer, waarbij vrijwillige

chauffeurs in een elektrische wagentjes

korte ritjes maken met ouderen en

mindervaliden naar bijvoorbeeld kap-

per, huisarts, supermarkt, ziekenhuis of

activiteiten in de buurt. Volgens CDA-

raadslid Sandra van Engelen is er grote

behoefte aan deze vorm van vervoer

omdat het een belangrijke bijdrage le-

vert aan het verkleinen of opheffen

van het sociaal isolement. De wagen-

tjes mogen maximaal 45 kilometer per

uur rijden.

OORLOG MET 

DE EIKENPROCESSIERUPS

Het Amsterdamse Bos heeft de oorlog

verklaard aan de eikenprocessierups,

die afgelopen zomer talloze bezoekers

veel overlast heeft bezorgd. Half de-

cember jl. werden 500.000 bloembol-

len geplant, bedoeld voor het lokken

van natuurlijke vijanden van de rups.

De bollen zijn o.a. geplant aan weers-

zijden van de Grote Speelweide: aan de

kant van het Bostheater en rondom het

kunstwerk Stèle van Ulrich Rückriem.

Het gaat om een mengsel van bollen

met onder meer sneeuwklokjes en

wilde hyacinten. De te lokken dieren

zijn onder meer lieveheersbeestjes en

sluipwespen. Ook kool- en pimpelme-

zen zijn dol op de eikenprocessierups

en daarom komen er in het Bos ook

driehonderd extra mezenkastjes. Daar-

naast zijn er nog enkele bestrijdings-

middelen ingezet. De boswachters vol-

gen nauwlettend het effect van de

maatregelen. Het gaat er vooral om de

rupsen uit te schakelen voordat zij hun

jeuk verwekkende brandharen ontwik-

kelen.

SPOORLIJN WORDT MONUMENT

De historische Museumspoorlijn tussen

Bovenkerk en het Amsterdamse Haar-

lemmermeerplein krijgt dit jaar moge-

lijk een monumentale status vanwege

de cultuurhistorische waarde. 

De spoorlijn is van grote cultuurhisto-

rische waarde als onderdeel van de

tussen 1912 en 1918 aangelegde Haar-

lemmermeerspoorlijnen. Dit zogehe-

ten 'lokaalspoornetwerk' maakte de

ontgonnen Haarlemmermeerpolder

bereikbaar voor personen en goederen.

“Het traject Amsterdam-Amstelveen-

Bovenkerk is één van de weinige be-

waard gebleven spoortracés van dit

lokale spoornetwerk”, zegt wethouder

Herbert Raat. ”Het is een prachtig stuk-

je lokale geschiedenis die er mede voor

gezorgd heeft dat Amstelveen zich

heeft kunnen ontwikkelen tot de ge-

meente die het nu is.”

VERBOD OP KNALVUURWERK 

EN VUURPIJLEN

Naar aanleiding van de incidenten

rond de jaarwisseling laaide de lande-

lijke discussie over een verbod op het

zelf afsteken van vuurwerk weer op. Er

gaan steeds meer stemmen op om

consumentenvuurwerk aan banden te

leggen. Begin januari heeft het college

van B en W in haar vergadering ook

Beste lezers
De bezorgers van de Gondelkoerier vroegen de redactie niet te vergeten om
de inwoners te bedanken voor hun goede gaven tijdens het rondbrengen
van de wenskaarten rond de jaarwisseling. Bij deze.

Dit is jaargang 38, editie één van de wijkkrant voor Waardhuizen en Mid-
denhoven. De cursussen in De Meent zijn in volle gang, zodat de redactie
zich beperkt tot de bestaande activiteiten in het ontmoetingscentrum. Ui-
teraard is er ook weer de nodige aandacht voor van alles binnen en buiten
onze wijken. 
Hoewel de reden bepaald niet tot blijheid stemt, staat de Gondelkoerier stil
bij het feit dat Jan-Willem Meij een flinke stap terug heeft moeten doen als
sociaal beheerder in De Meent. Een interview met hem staat elders in deze
krant.

Veel leesplezier en tot juni. De redactie. 

FLITSEN UIT HET NIEUWS

gesproken over een vuurwerkverbod.

Een algeheel vuurwerkverbod gaat het

college te ver. Wel wil het een verbod

op knalvuurwerk en vuurpijlen voor

particulier gebruik. Deze categorieën

vuurwerk geven veel overlast en bren-

gen een groot risico op persoonlijk let-

sel met zich mee. Het college ziet

graag dat de Tweede Kamer besluit om

de toelatingsregels voor particulier

vuurwerk aan te scherpen.

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING -1-

Om energiebesparende maatregelen te

treffen en aardgas in de ban te doen

verstrekt de gemeente vanaf dit jaar

subsidies aan huiseigenaren, huurders,

kleine particuliere verhuurders en Ver-

enigingen van Eigenaren (VvE’s). Vol-

gens wethouder Gordon zal Nederland

in 2050 geen aardgas meer gebruiken

om woningen en gebouwen te ver-

warmen. “De overgang naar aardgas-

vrij wonen leidt tot veranderingen in

huis. Als gemeente willen we inwoners

op allerlei manieren ondersteunen.

Met subsidieregelingen stimuleren we

activiteiten die leiden tot aardgasvrije

woningen.” 

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING -2-

Subsidies op te nemen energiebespa-

rende maatregelen worden verleend

voor: 

• Een ruimteverwarmingsinstallatie

aardgasvrij, zoals een warmtepomp; 

• Een aardgasvrije tapwaterinstallatie;

• Een aardgasvrije kookvoorziening,

zoals koken op inductie; 
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Parlevinker 31

1186 ZB  Amstelveen

020 - 34 50 240

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

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

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

Grutterij 28
1185 ZW Amstelveen

Voor: Yoga, Mindfulness, Reiki,
Counseling.

Henny Hulst
Bouwmeester 15
1188 DR Amstelveen
Tel.  06-14024962

Begeleiding/behandeling bij:
•  Stressreductie
•  Adem en Ontspanning
•  Slaapstoornissen
•  Chronische vermoeidheid
•  Burn-out
•  Depressie
•  Mindfulnesstraining
•  Reikicursussen

C O A C H  P R A K T I J K
Ruimte
om te zijn
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• Een thuisaccu voor het opslaan van

zonne-energie; 

* Een douche Warmte Terug Winning,

die de warmte van het wegstro-

mende douchewater gebruikt om

het koude douchewater alvast op te

warmen; 

* Een zonneboiler (afbeelding); 

* Een bodemenergiesysteem voor de

verwarming van woningen. 

De subsidieregelingen hebben een

looptijd van twee jaar, waarbij er voor

2020 en 2021 twee keer € 360.000

beschikbaar wordt gesteld om inwo-

ners te ondersteunen bij het verduur-

zamen van hun woning. 

POLITIEBUREAU BEPERKT OPEN

Het Amstelveense politiebureau aan de

Gerard Doulaan kent nieuwe ope-

ningstijden voor het publiek. Het bu-

reau is sinds de jaarwisseling niet

langer 24 uur per dag geopend, maar

dagelijks van 07.00 tot 22.00 uur. Er

wordt steeds meer van de politie ge-

vraagd, terwijl de bezetting en forma-

tie niet meegroeien. Daardoor is de

werkdruk zo hoog opgelopen dat in-

grijpende maatregelen nodig zijn,

aldus de politie. Door de beperkte ope-

ning van het politiebureau kunnen bij-

voorbeeld meer agenten op straat zijn.

De politie wijst erop dat inwoners altijd

24/7 telefonisch contact kunnen op-

nemen met de politie via 0900-8844,

of 112 bij spoed. Ook kan in veel ge-

valleen online aangifte worden ge-

daan. Voor meer informatie zie www.

politie.nl of download de politie-app.

VERBOD OP OPEN HAARDVUUR?

Ter verbetering van de luchtkwaliteit in

Amstelveen is het college van B en W

in gesprek met het Rijk over een

Schone Lucht Akkoord. Daarin worden

onder meer maatregelen voorgesteld

om houtstook (open haard, vuurkorf)

te verbieden. Volgens het college kan

dat een beperkte verbetering van de

luchtkwaliteit opleveren. In de race om

een betere luchtkwaliteit hebben B en

W ook al bij de minister gepleit voor

het verlagen van de snelheid op de A9

van 100 naar 80 kilometer per uur. Het

verbeteren van de luchtkwaliteit in Am-

stelveen is volgens B en W erg lastig,

omdat de gemeente op veel nadelige

factoren weinig tot geen directe in-

vloed op de luchtkwaliteit kan uitoefe-

nen. Als voorbeeld noemt het college

de groei van de het aantal vluchten op

Schiphol. In het eerste kwartaal van dit

jaar worden gemeenteraadsleden uit-

genodigd voor een informatieve sessie,

waar met een expert in gesprek wordt

gegaan over de te nemen stappen en

de mogelijke maatregelen die de Am-

stelveense luchtkwaliteit kunnen ver-

beteren.

KINDEREN MET MES OP ZAK

Net als in andere gemeente blijkt dat

ook in Amstelveen de politie af en toe

jongeren aantreft die een mes op zak

hebben. De politie waarschuwt ouders

voor dat gevaarlijke gedrag. Begin ja-

nuari werden in Buitenveldert vijf jon-

geren aangehouden in verband met

een straatroof. Zij bleken een groot

aantal messen bij zich te dragen. “Ook

wij treffen af en toe jongeren aan met

een mes op zak. En met jongeren be-

doelen we kinderen van 12 tot 18 jaar”,

aldus een Amstelveense politieagent.

Hij vindt kinderen die met zulke mes-

sen op straat rondlopen te bizar voor

woorden. “Dit wil niemand op straat

hebben. Ouders, tijd voor een goed ge-

sprek!”

ONDERZOEK NAAR ROTONDES

De gemeente stelt een extra onderzoek

in naar de verkeersveiligheid voor fiet-

sers op rotondes. Het aantal rotondes

in Amstelveen is de afgelopen jaren

sterk gegroeid; momenteelt zijn het er

negentien. Er vinden echter vaak on-

gevallen plaats waarbij fietsers zijn be-

trokken, terwijl de rotondes de ver-

keersveiligheid juist zouden moeten

bevorderen. Inmiddels zijn alle roton-

des bezocht en beoordeeld door me-

dewerkers van de gemeente. Begin dit

jaar worden de resultaten van het on-

derzoek bekend en dan zal blijken of

er eventuele extra maatregelen nodig

zijn, zoals de plaatsing van verkeers-

borden, haaientanden en verlichting.

“Het moet voor alle verkeersdeelne-

mers kraakhelder zijn wie er voorrang

heeft”, zegt wethouder Rob Ellermeijer

(Verkeer). Een goede zichtbaarheid van

verkeersregels en –deelnemers is vol-

gens hem essentieel voor de veiligheid

op rotondes. “Bij slecht weersomstan-

digheden en in donkere dagen is dat

een extra aandachtspunt. Dit geldt met

name voor kwetsbare verkeersdeelne-

mers, zoals fietsers.”

LENTEMARATHON OP 22 MAART

Op zondag 22 maart wordt weer de

AmstelveenZ Lentemarathon gehou-

den. Opnieuw zijn er verschillende af-

standen waaraan je deel kunt nemen,

namelijk de hele marathon (42,2 km),

de Stadshart Amstelveen Halve Mara-

thon (21,1 km), de estafettemarathon

(13 km, 12 km, 9 km, 7 km) en de

COOP Kidsrun  (1 km). Meedoen of vrij-

williger worden tijdens dit evenement?

Kijk dan snel op www.lentemarathon.nl.

PVDA: OV WORDT TE DUUR

De Amstelveense PvdA maakt zich zor-

gen over de forse prijsstijgingen van

het openbaar vervoer. Na de verhoging

vorig jaar met 5,75 procent, gaan de ta-

rieven op 1 juli a.s. met 2,23 procent

opnieuw omhoog. Per rit met tram of

bus valt dat nog wel mee, maar bij da-

gelijks gebruik telt dat op tot flinke be-

dragen. Volgens PvdA-raadslid Arnout

van den Bosch kunnen zulke prijsver-

hogingen financieel echt pijn doen,

zeker bij mensen die van het openbaar

vervoer afhankelijk zijn om naar school

of werk te gaan. De PvdA zegt het be-

langrijk te vinden dat de Vervoerregio

duidelijk stelling neemt om te voorko-

men dat de tarieven ook na 2020 zo

sterk blijven stijgen. Van den Bosch:

“Om het openbaar vervoer aantrekke-

lijk te houden, kunnen zulke prijsstij-

gingen niet blijven doorgaan. We moe-

ten juist meer mensen verleiden om

met de bus of tram te reizen. Hoge ta-

rieven passen daar niet bij.”

MUTATIE BIJ WIJKAGENTEN

Bij het politieteam Amstelveen is begin

dit jaar een aantal wijzigingen doorge-

voerd in de wijken waar de wijkagen-

ten hun werk verrichten. Hans Steen-

bergen, voorheen wijkagent in Waard-

huizen, is sinds 1 januari de nieuwe

wijkagent in Elsrijk. Hij werd opgevolgd

door Simone Seegers (foto), de nieuwe

wijkagent voor Waardhuizen. Deze

wijk wordt omsloten door de wegen

Turfschip, Gondel en Galjoen. Simone

Seegers was eerder wijkagent in West-

wijk-Oost. Tom IJff was en blijft de wijk-

agent voor Middenhoven. Deze wijk

wordt omsloten door de Beneluxbaan,

Bovenkerkerweg en Galjoen. De wijk-

agenten zijn te bereiken via 0900-

8844. Zie voor een overzicht van de

wijkagenten in Amstelveen: www.poli-

tie.nl.

CULTUURAGENDA 2020-2024

De gemeenteraad stelde eind vorig jaar

het nieuwe cultuurbeleid vast. Hierin

staat dat alle inwoners van Amstelveen

toegang moeten hebben tot kunst en

cultuur en dat de zichtbaarheid van

kunst en cultuur voor iedereen wordt

vergroot. Daarbij wordt ingezet op sa-

menwerking binnen het culturele veld

en met partijen uit andere sectoren. De

huidige culturele infrastructuur wordt

op peil gehouden en aangevuld met

nog ontbrekende voorzieningen. Op

initiatief van D66 nam de raad een

motie aan, waarin uitgangspunten zijn

opgenomen voor een transparant be-

leid voor toewijzing van beschikbare

ateliers aan kunstenaars. GroenLinks

vroeg in een motie om te regelen dat

bij bouwprojecten voortaan een per-

centage van de geraamde bouwkosten

wordt besteed aan beeldende kunst in

of bij die projecten. Deze motie werd

door de raad aangenomen.

DEMENTHEEK IN AMSTELVEEN -1-

In Nederland zijn tegenwoordig zo’n

265.000 mensen met dementie. Dit

aantal zal in 2030 tot 420.000 zijn ge-

stegen. Daaronder valt ook het aantal

mensen in Amstelveen met dementie.

Helaas is er nog geen effectief medi-

cijn tegen de ziekte, hoewel de tech-

nologie het leven voor dementerenden

makkelijker maakt. Daarom is in Am-

stelveen de allereerste ‘Dementheek’

van Noord-Holland geopend. Deze

voorziening is een uitleenservice van

technische producten voor mensen die

met dementie te maken krijgen. Inwo-

ners kunnen deze apparaten lenen,

zodat zij ze thuis kunnen proberen. 

DEMENTHEEK IN AMSTELVEEN -2-

De Dementheek zit in de Bibliotheek

aan het Stadsplein en is op maandag

van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van

10.00 tot 12.00 uur geopend. Hier

kunnen mensen die met die met de-

mentie te maken hebben allerlei pro-

ducten gratis lenen. De Dementheek.

Ook inwoners uit omliggende gemeen-

ten kunnen hier producten lenen. Wet-

houder Marijn van Ballegooijen is erg

blij met het initiatief. “Voor mensen

met dementie is het van belang om zo

lang mogelijk zelf de regie te houden.

De Dementheek laat inwoners op een

eenvoudige manier kennis maken met

de mogelijkheden van thuistechnolo-

gie en helpt hen met het maken van de

juiste keuze. Daar krijgen bezoekers in-

zicht in het leven met dementie en hoe

dit leven dankzij technologie ook ple-

zierig kan blijven.” 

NIEUWE KRUISPUNTEN GEOPEND

Dit voorjaar worden de nieuwe kruis-

punten van de Beneluxbaan met Kro-

nenburg en Zonnestein in gebruik

genomen. Op www.amstelveenlijn.nl

worden de werkzaamheden gedetail-

leerd uitgelegd. “Het ombouwen gaat

gepaard met veel wisselende verkeers-

situaties en helaas veel hinder voor het

verkeer”, meldt het projectbureau. Op

9 maart gaat kruispunt Kronenburg

helemaal open voor al het verkeer en

kunnen OV-reizigers gebruikmaken

van de nieuwe halte Kronenburg, waar-

na kruispunt/halte Zonnesstein op 4

mei aan de beurt is. 

OVERLAST LOSLOPENDE HONDEN

Omdat de gemeente de laatste tijd re-

gelmatig klachten van wandelaars ont-

vangt over loslopende honden buiten

het losloopgebied in wijkpark Midden-

hoven, vinden er sinds 17 februari ex-

tra controles plaats. De eerste twee we-

ken kregen hondenbezitters die zich

niet aan de regels hielden alleen een

waarschuwing, maar sinds 1 maart

wordt er gehandhaafd. Er zijn borden

geplaatst in de gebieden waar honden

aangelijnd moeten zijn. De honden-

kaart, waarop staat aangegeven waar

zij in deze gemeente mogen loslopen,

is te vinden op www.amstelveen.nl. In

het zoekveld typt u dan de tekst ‘hon-

denkaart Amstelveen’. 

DURE AANSLUITING 

OP WARMTENET

De eenmalige kosten die een huisei-

genaar betaalt voor aansluiting van

zijn woning op een warmtenet schie-

ten dit jaar omhoog van € 1.039 naar

maximaal € 4.510 (inclusief btw). In

veel gevallen komen daar nog duizen-

den euro’s per woning bij voor de aan-

leg van de hoofdleiding van het warm-

tenet in een woonwijk, aldus de Ver-

eniging Eigen Huis. “Zonder financiële

regeling zal de aansluiting op een

warmtenet voor veel huishoudens on-

betaalbaar worden. Wij pleiten daarom

voor een subsidie, zoals die er al is voor

een warmtepomp of zonneboiler. 

Daarmee kan je een drempel wegha-

len die anders voor veel mensen on-

overkomelijk is. Gebeurt dat niet, dan

neemt het draagvlak voor warmtenet-

ten als aantrekkelijk alternatief voor

verwarming op aardgas zeker af,” zegt

Cindy van de Velde, algemeen direc-

teur van Vereniging Eigen Huis. 

D66 EN CU: MEER FIETSENREKKEN

De fracties van D66 en ChristenUnie

willen dat B en W in overleg met OV-
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COR VERHOEF

Deze ondernemers 
nodigen u 

van harte uit 
in Winkelcentrum 
Middenhoven

Stomerij

OV chip servicepunt

Post.nl servicepunt

PRIMERA LUNA    Winkelcentrum Middenhoven • Brink 34

Tel. 020-645 94 26 • www. Primera.nl

NOORDMAN

Bloemsierkunst

SERKAN

HAARMODE
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aanbieders op zoek gaan naar maatre-

gelen om het tekort aan fietsenrekken

bij bushalten op te lossen en de capa-

citeit uit te breiden. Bij de invoering van

de nieuwe dienstregeling in 2017 ver-

dween er een aantal bushaltes. Hier-

door gingen meer mensen met de fiets

naar dezelfde bushaltes. Het aantal

fietsenrekken steeg echter niet evenre-

dig met de hoeveelheid fietsen mee,

waardoor deze vaak naast prullenbak-

ken en tegen bomen worden geplaatst.

D66 en de ChristenUnie vinden het be-

langrijk dat bewoners hun fietsen op

een veilige manier bij een bushalte

kunnen stallen. “Ook dat stimuleert im-

mers het OV-gebruik”, meent CU-bur-

gerraadslid Henk Stoffels.

KORENDAG AMSTELVEEN

Koren uit de regio: opgelet!!! 

Op 21 maart vindt voor de 8e keer de

Korendag Amstelveen plaats in de

Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstel-

veen. Ook uw koor kan hieraan deel-

nemen. Zingen in de Paaskerk is een

ervaring die je niet wilt missen. De

akoestiek in de kerk is prachtig! De Ko-

rendag Amstelveen biedt u de gele-

genheid om andere koren te horen,

inspiratie op te doen en nieuw reper-

toire te leren kennen. Als uw koor wil

deelnemen, dan kan dat zolang er nog

plaats is. U kunt uw koor aanmelden

door een inschrijfformulier aan te vra-

gen bij Elly Meekel via acko@xs4all.nl.

De kosten om mee te mogen doen όf

te komen luisteren zijn € 3,50 p.p. De

opzet is gezelligheid, voor elkaar en het

publiek zingen en vooral genieten van

de prachtige akoestiek in de Paaskerk!

Zaterdag 21 maart van 10.00 tot on-

geveer 17.00 uur.

HALF MAART 

NAAR 100 KM PER UUR

De verlaging van de maximumsnel-

heid naar 100 km/u vanwege de stik-

stofcrisis wordt per 16 maart van

kracht. Mocht de maatregel door bij-

voorbeeld slechte weersomstandighe-

den niet doorgaan, dan gebeurt dit tus-

sen 26 en 30 maart alsnog. De snel-

heidsverlaging is nodig om de uitstoot

van stikstof terug te dringen, zodat

weer ruimte ontstaat voor de bouw. Op

autosnelwegen waar lagere maxi-

mumsnelheden dan 120 km/u gelden

verandert niets. Ook blijven de maxi-

mumsnelheden tussen 19.00 uur ’s

avonds en 06.00 uur ’s ochtends gelijk

aan de huidige.

VAN OUD OP NIEUW: ONRUSTIG

Tijdens de jaarwisseling werden door

heel de gemeente diverse vernielingen

aangericht, containers in brand gesto-

ken, inbraken gepleegd en er was spra-

ke van vuurwerkoverlast. Burgemees-

ter Tjapko Poppens noemde het tijdens

zijn nieuwjaarstoespraak dan ook ‘te

bizar voor woorden’ dat de jaarwisse-

ling door sommigen ’relatief rustig’

werd genoemd. Poppens somde de in-

cidenten tijdens de jaarwisseling op.

Naast vernielingen van abri's en afval-

bakken waren er bijvoorbeeld ook 15

container- en buitenbrandjes. (foto

rechts) “Onnodige schade voor wat een

feestelijke avond had moeten zijn”,

concludeerde de burgemeester. Geluk-

kig zijn er geen meldingen binnenge-

komen van agressie tegen hulpver-

leners. Poppens vond het ook mooi om

te zien dat veel Amstelveners de moeite

hadden genomen na de jaarwisseling

zelf de vuurwerkresten op te ruimen. 

AVA BEZORGD 

OVER WATERKWALITEIT -1-

Actief voor Amstelveen (AvA) maakt

zich zorgen over de kwaliteit van het

oppervlaktewater in Amstelveen en

heeft hierover vragen gesteld aan het

college van B en W. Gonnie van Riet-

schoten (AvA) stelde vorig jaar tijdens

een commissievergaderingen al vra-

gen over de kwaliteit van het water in

Middenhoven. Inmiddels is het water

in Amstelveen van een verontrustende

kwaliteit, stelt AvA op basis van een uit-

zending van RTVA op 6 december,

waarin twee vissers hun zorgen uit-

spraken over afname van de visstand.

AvA wijst er net als de vissers op dat

dat niet alleen geldt voor de visstand

maar ook voor watervogels en eenden.

“Ondiep water dat te weinig zuurstof

krijgt omdat het te lang stil staat en het

afval dat in het water terecht komt, is

een bron van ziektekiemen zoals bo-

tulisme en andere desastreuze ziekten

voor planten en dieren,” aldus de par-

tij.

AVA BEZORGD 

OVER WATERKWALITEIT -2-

In antwoord op de vragen van Gonnie

van Rietschoten gaf het college aan

dat het waterschap verantwoordelijk is

voor de kwaliteit van het water in Am-

stelveen en dat het baggeren de taak

is van Waternet. Dit baggeren staat vol-

gens AvA echter pas op de planning

voor 2027. De partij vraagt aan het col-

lege of het op de hoogte is van de

slechte waterkwaliteit in Amstelveen en

of het bereid is om het uitbaggeren

eerder te laten plaatsvinden. Ook wil

de partij weten hoe vaak er watermon-

sters genomen worden om te kijken of

er voldoende zuurstof in het water is en

wat er gebeurt met de resultaten. AvA

vraagt het college tenslotte of het be-

reid is om het waterschap aan te spre-

ken over de verantwoordelijkheid voor

de waterkwaliteit.

GOEDE FIETSVERLICHTING 

BELANGRIJK

Fietsers op het Kazernepad bij het

Oude Dorp werden onlangs gecontro-

leerd op hun verlichting. Een tiental

fietsers zonder goede verlichting kreeg

geen boete, maar gratis lampjes van de

wijkagent. “Een publieksvriendelijke ac-

tie met een serieuze boodschap”, aldus

wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer) die

ook van de partij was. “Fietsers zijn een

kwetsbare groep in het verkeer.

Daarom is het belangrijk om hier het

hele jaar aandacht voor te vragen en

niet alleen in het najaar. De gemeente

blijft dan ook inzetten op controles en

voorlichting. Binnenkort staan er nieu-

we fietsverlichtingscontroles gepland,

waarbij wel boetes kunnen worden uit-

gedeeld”. De wethouder roept ouders

op erop te letten dat hun kinderen

goed verlicht de weg op gaan. “Kinde-

ren zijn extra kwetsbaar. Naast goede

verlichting kunnen ouders bijvoorbeeld

reflectoren op de fiets van hun kinde-

ren zetten. Dat is simpel en effectief.”

CU: PIANO’S IN WINKELCENTRA

Op voorstel van de ChristenUnie (CU)

staat er in het Stadshart een piano

waarop, zoals in diverse grote gebou-

wen in ons land ook het geval is, ie-

dereen kan spelen. “Op station Bijlmer

staat een piano. Als ik daar kom is er

meestal iemand op aan het spelen en

staan er mensen te luisteren", aldus

CU-fractieleider Bert de Pijper. Hij is blij

met de piano op het Stadsplein. “Mo-

gelijk kunnen er in de toekomst ook pi-

ano's komen in andere winkelcentra,

bijvoorbeeld in Amstelveen-Zuid. Wij

denken dat dit cultuur dichter bij men-

sen brengt." De gemeente heeft eind

2019 een vleugel aangeschaft die ac-

tief zal worden gebruikt in het raad-

huis.

POLITIESTERKTE ONDER DRUK -1- 

Dat het aantal misdrijven in Amstel-

veen van januari t/m september 2019

drie procent lager lag dan het jaar

daarvoor neemt volgens de gemeente

niet weg dat er onder inwoners nog

steeds een gevoel van onveiligheid

kan bestaan. Act!ef voor Amstelveen

(AvA) vindt de nachtelijke inzet van

maar één politie-surveillance auto door

de week en twee in het weekend vol-

strekt onvoldoende voor een gemeente

met meer dan 90.000 inwoners. AVA

spreekt over een toenemende crimina-

liteit en gevoelens van angst en onvei-

ligheid onder inwoners en onderne-

mers. Maar volgens de gemeente is

van een toenemende criminaliteit in al-

gemene zin geen sprake. Al wordt wel

erkend dat een overval of inbraak al-

tijd veel impact op mensen heeft. Am-

stelveen is nog steeds relatief veilig, al

staat volgens het college ook hier de

politiecapaciteit onder druk.

POLITIESTERKTE ONDER DRUK -2- 

De zorgen over onvoldoende agenten

op straat zijn al eerder geuit bij de po-

litie. Ook staat het capaciteitsvraagstuk

hoog op de agenda in het overleg tus-

sen de minister Grapperhaus van Vei-

ligheid en Justitie en burgemeesters. Er

zullen volgens de gemeente echter

geen eenvoudige oplossingen zijn,

omdat het capaciteitsvraagstuk ‘bij-

zonder complex’ is. Act!ef voor Am-

stelveen (AVA) vraagt ook om de aan-

stelling van meer ervaren BOA’s om

het veiligheidsgevoel op pleinen en in

de wijk te vergroten. Amstelveen heeft

volgens B en W ervaren BOA’s die wor-

den ingezet. Maar ook de aanwezig-

heid en zichtbaarheid van aspiranten

draagt volgens de gemeente bij aan de

veiligheid in de gemeente.

KRUISPUNT DE MEENT 

OP DE SCHOP

De gemeente heeft gesprekken ge-

voerd met omwonenden, instellingen

en een drietal scholen nabij de dr. Wil-

lem Dreesweg, Jupiter, Orion en Melk-

weg. De kruising tussen deze wegen

wordt aangepakt om de verkeersvei-

ligheid en doorstroming te verbeteren.

Het kruispunt ter hoogte van De Meent

is niet goed ingericht voor oversteken-

de fietsers die zich nu tussen de auto’s

moeten mengen. “Bovendien zijn er

veel scholen in de buurt. Het kruispunt

moet dus veiliger worden”, zegt wet-

houder Rob Ellermeijer (Verkeer). De dr.

Willem Dreesweg heeft bovendien

geen aparte opstelvakken voor af-

slaand autoverkeer naar De Meent, als

gevolg waarvan al het verkeer op de

Willem Dreesweg met een stoplicht

wordt stilgezet als de tram daar voorbij

komt. “Het verkeer staat dus onnodig

vaak en te lang stil”, aldus Ellermeijer. 

ZORGEN OM SLOOTWATER

Hengelaars maken zich zorgen over de

kwaliteit van het slootwater in Amstel-

veen. Wat hen betreft komt er zo snel

mogelijk een oplossing voor de vol-

gens hen bijna verdwenen onderwa-

terwereld. Twee vissers, die vroeger

veel hebben gevist in Amstelveen, zien

Vernielingen bij jongerenhangplek
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! • Centrale verwarming 

• Ventilatie

• Airconditioning 

• Zonneboiler 

• Zonnepanelen

• Onderhoud aan bovengenoemde installaties 

• 24uur per dag bereikbaar 

• Advies energiebesparing

• Opstellen van energielabel

Kuiperij 22 • 1185 XS  Amstelveen 

Postbus 29 • 1180 AA  Amstelveen

Tel. 020-643 12 71 • Fax. 020-441 75 51

Email: info@marwo.nl, informatie: www.marwo.nl

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

SPA Voeten Enzo
Voetreflexzonetherapie

Gebr. Gorter b.v.

VERF, GLAS, BEHANG

www.fa-regelink.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

J.W.F. BORN

Voor al u loodgieters- en 
installatie werkzaamheden

020-6431320

www.jwfborn.nl

info@jwfborn.nl

FIETSENDIERPLEZIER
Dierenspeciaalzaak 

Verkoop & reparatie van fietsen  

Parlevinker 55
Waardhuizen – Amstelveen

020-6406932

Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven

Kijk op de website voor alle aktiviteiten

www.stichting-wami.nl

Groenvoorziening • Leefbaarheid

Wegen en verkeer

Preventieve gezondheidszorg

Veiligheid

Welzijn

Wijkplatform
voor u, door u, maar vooral met u



een grote verandering in de sloten ver-

geleken met de afgelopen jaren. “Ik

ging vroeger vaak vissen met mijn

vrienden. Tegenwoordig is er heel veel

waterrecreatie voor jongeren en niet

meer voor ouderen, want er is geen vis

meer”, aldus een van de vissers. Be-

halve de vissen hebben ook eenden en

andere watervogels last van de water-

kwaliteit. “Zeker op de warme dagen

zie je veel dode of zieke eenden en wa-

tervogels liggen doordat het water

slecht wordt onderhouden,” zegt de

andere visser. Afgelopen zomer kreeg

de dierenambulance dan ook veel mel-

dingen van zieke eenden met botu-

lisme. Deze ernstige ziekte komt door

gifstoffen in het water en leidt tot ver-

lammingen.

LELYSTAD OPEN, MITS….

Lelystad Airport mag alleen open voor

vakantievluchten als de uitstoot van

stikstof omlaag gaat. Dat staat in een

advies van de stikstofcommissie-Rem-

kes over de luchtvaart aan het kabinet.

Remkes vindt het niet meer dan eerlijk

dat de luchtvaart ook een evenwichtige

bijdrage levert aan vermindering van

de uitstoot. Als dat niet gebeurt, zou

ook Schiphol niet meer mogen groeien.

Volgens Remkes is het aandeel van de

luchtvaart in de stikstofuitstoot be-

perkt, maar groter dan eerder gedacht.

Tot nu toe werd alleen gekeken naar

vluchten tot 3000 voet. Remkes wil dat

wordt gekeken naar alle vluchten.

GEEN WONINGEN IN DE POLDER

B en W blijven erbij dat er geen wonin-

gen in de Bovenkerkerpolder worden

gebouwd. Dit als reactie op een voor-

stel van makelaar Edwin Brockhoff om

een beperkt deel in het noorden van

de polder te gebruiken voor de bouw

van hoofdzakelijk eengezinswoningen.

Daar bestaat volgens hem grote be-

hoefte aan (zie artikel onder De Wijken

In), maar de bouwplannen van het col-

lege voorzien daar nauwelijks in. In het

noordelijk deel van de polder kunnen

volgens Brockhoff enkele duizenden

woningen worden gebouwd, terwijl in

de rest van deze polder door de vlieg-

routes van Schiphol de natuurwaarden

verhoogd zouden kunnen worden. De

gemeente reageerde met de opmer-

king dat het belangrijk is het groene

karakter van Amstelveen te behouden

en dat woningbouw in de Bovenker-

kerpolder dus niet wordt toege- staan. 

DEAL MET ZORG EN ZEKERHEID

Omdat het voor iedereen mogelijk

moet zijn om een betaalbare ziekte-

kostenverzekering af te sluiten, hebben

de wethouders Marijn van Ballegooij-

en (Amstelveen) en Robert van Rijn

(Aalsmeer) een overeenkomst met Zorg

en Zekerheid afgesloten. Op deze ma-

nier kunnen mensen met een laag in-

komen gebruikmaken van een goed-

kopere, collectieve ziektekostenverze-

kering. Mensen met gebruikelijke zorg-

kosten die in aanmerking komen voor

deze collectieve verzekering kunnen

kiezen voor de AV Gemeente Stan-

daard. Voor wie hogere zorgkosten

heeft, biedt de AV Gemeente Top-ver-

zekering ruime vergoedingen. Inwon-

ers kunnen deze pakketten met elkaar

vergelijken op www.gezondverzekerd.

nl. Hier kunnen zij zich ook aanmelden.

Aanvragen worden doorgestuurd naar

de gemeente. Die beoordeelt of de

aanvraag aan de voorwaarden voldoet

en of alle benodigde gegevens aanwe-

zig zijn. Als dit zo is, meldt de gemeen-

te de aanvrager aan bij Zorg en Ze-

kerheid.

LOKALE LASTEN 

5 PROCENT OMHOOG

Een gemiddelde huishouden in Am-

stelveen betaalt dit jaar bijna 5 procent

ofwel 35 euro meer aan lokale lasten.

Landelijk gezien betalen huiseigenaren

gemiddeld 734 euro. In Amstelveen,

waar de huizenprijzen relatief hoog

zijn, is dat nu 756,69 euro. Het woon-

lastenbedrag is opgebouwd uit 279

euro ozb, 274 euro afvalstoffenheffing

en 204 euro rioolheffing. Wethouder

Herbert Raat meldt dat de lastenstij-

ging met name wordt veroorzaakt door

een verhoogde afvalstoffenheffing die

door het Rijk is opgelegd. “We kunnen

daar weinig aan doen en het ook niet

mooier maken, maar we zijn blij dat we

ondanks de hoge huizenprijzen en ons

goede voorzieningenniveau niet aan

de kant van de duurste gemeenten

staan”. 

MEER DODEN DOOR VAL

Gemiddeld overlijden in Nederland

dertien mensen per dag door een val.

Ruim driekwart van hen is 80 jaar of

ouder, blijkt uit CBS-cijfers. In 2017

waren het er nog gemiddeld elf per

dag. Het gaat om ongelukken als strui-

kelen en uitglijden; ongevallen met

(brom)fietsen en andere voertuigen val-

len buiten deze cijfers. Het aantal

doden door een val stijgt al jaren, van

1675 in het jaar 2000 naar 4628 in

2018. Dat komt deels doordat er

steeds meer oude mensen zijn, maar

ook als daarvoor wordt gecorrigeerd is

er sprake van een stijging, vooral de

laatste vier jaar. Een oorzaak wordt

door het CBS niet genoemd.

AMSTELNIEUWS: 

NIEUW IN A’VEEN

De redacties van NH Nieuws en RTV

Amstelveen hebben de handen ineen

geslagen en vormen sinds januari

samen het nieuwsplatform Amstel-

nieuws. Een en ander moet leiden tot

meer nieuws- en achtergrondverhalen

uit Amstelveen en omgeving. NH

Nieuws is blij met de samenwerking.

“RTVA is een mooie en ambitieuze om-

roep, die diepgeworteld is in de sa-

menleving. Daar hebben we veel

respect voor”, aldus hoofd NH Nieuws

Jacky de Vries (foto). “Door de krachten

te bundelen kunnen we samen nog

meer en mooiere verhalen maken.” Be-

stuur en medewerkers van RTVA rea-

geren ook enthousiast. “De professio-

naliteit van NH en de lokale expertise

van RTVA kunnen samen zorgen voor

een prachtig nieuwskanaal waarin we

mooie, interessante en onderschei-

dende verhalen kunnen vertellen aan

de Amstelveners.” De samenwerking

met RTVA moet leiden tot een defini-

tieve constructie vanaf september. 

BABBELTRUC PLAAG VOOR 55+

Liefst één op de vier senioren wordt

lastiggevallen door oplichters met bab-

beltrucs. Uit schaamte doen slachtof-

fers nauwelijks aangifte, terwijl het van

groot belang is om dat meteen te

doen, want oplichters gaan de hele

buurt af op zoek naar het volgende

slachtoffer. Van de senioren die gecon-

fronteerd zijn met babbeltrucs, is ruim

een vijfde daadwerkelijk opgelicht. Met

talloze smoezen weten oplichters hen

geld afhandig te maken. Soms was er

sprake van (dreiging met) geweld. Di-

recteur Manon Vanderkaa van senio-

renorganisatie KBO-PCOB noemt de

cijfers ‘schrikbarend hoog’. Ze pleit

voor maatregelen van de politie en van

senioren zelf. Zo moeten wijkagenten

weer zichtbaarder zijn en in contact

staan met senioren. Daarnaast roept ze

slachtoffers op meteen aangifte bij de

politie te doen. Met babbeltrucs probe-

ren criminelen zich vaak de woning

binnen te praten. Ze zeggen bijvoor-

beeld dat ze de meterstand komen op-

nemen of een pakketje komen bren-

gen. Intussen proberen ze geld of waar-

devolle zaken zoals sieraden te ontfut-

selen. Senioren blijken een dankbare

prooi..

HALTE GROTE BEER DEFINITIEF?

Connexxion is in februari aan de slag

gegaan met het vervolmaken van het

Vervoerplan 2021, dat begin december

2020 in moet gaan. Amstelveen pleit

daarbij opnieuw voor fijnmaziger open-

baar vervoer in de gemeente. Op het

openbaar vervoer in Amstelveen is be-

hoorlijk wat kritiek. Het college van B

en W gaat in ieder geval samen met

Connexxion en de Vervoerregio Am-

sterdam door met de zoektocht naar

fijnmazigheidsoplossingen. Daarbij

wordt bijvoorbeeld gedacht aan een

wijkbus en initiatieven als sociaal mo-

biel vervoer. Voorts pleit Amstelveen

voor de definitieve terugkeer van Halte

Grote Beer. Die halte is nu, na bergen

kritiek van reizigers, weer tijdelijk in ge-

bruik, totdat Amsteltram 25 (de opvol-

ger van Lijn 51) weer gaat rijden. B en

W willen echter een definitieve terug-

keer van de halte, ook als Amsteltram

25 rijdt. Daarbij zien zij zelfs mogelijk-

heden voor een uitruil met de halte

Startbaan, waar dan alleen een spits-

bus zou kunnen rijden.

VEEL BOMEN LANGS A9 GERED 

De gemeenteraad van Ouder-Amstel

stemde in december met een minimale

meerderheid (7 voor en 6 tegen) in met

het bestemmingsplan ‘A9 verbreding

Ronde Hoep’. Dit maakt de verbreding

van de A9 mogelijk. Ook ging de raad

akkoord met een amendement van

VVD, D66, Natuurlijk Belang, CDA en

GroenLinks, waarin Ouder-Amstel

meldt dat zij alleen medewerking ver-

leent als wordt afgezien van het kap-

pen van bomen langs de A9 ten be-

hoeve van een verzorgingsplaats, in-

clusief tankstation. Een motie hiertoe

was eerder al aangenomen door de

Tweede Kamer. Wethouder Rineke Kor-

rel: “Het aannemen van de motie van

GroenLinks door de Tweede Kamer be-

tekent dat een groot aantal bomen niet

gekapt hoeft te worden. Een prachtig

resultaat dankzij de inspanningen van

onze inwoners, vooral van het Burger-

initiatief ‘Stop de bomenkap’, de on-

line-petitie en de petitie van leerlingen

van de Jan Hekmanschool.”

PLEIDOOI VOOR LOKALE BUSLIJN

Wijkplatform Bankras-Kostverloren wil

een nieuwe lokale buslijn die om het

half uur tal van belangrijke locaties in

Amstelveen aandoet. De bus moet in

een grote lus Amstelveense wijken en

winkelcentra van noord tot zuid met el-

kaar verbinden. De route moet gaan

lopen via het Busstation naar winkel-

centrum Bankrashof, wijkcentrum Alle-

man, winkelcentrum Kostverlorenhof,

om vervolgens de route via de Rem-

brandtweg (winkelstrip), de Amster-

damseweg en het raadhuis het Oude

Dorp te volgen. Vervolgens via het Bus-

station naar Amstelveen Zuid, waar Zie-

kenhuis Amstelland en achtereenvol-

gens de winkelcentra Groenhof, Waard-

huizen, Middenhoven en Westwijk

worden aangedaan. Na Westwijk rijdt

de bus volgens de plannen via Boven-

kerk, Handweg en opnieuw het raad-

huis terug naar het Busstation. Wordt

vervolgd.

AUTOLOZE ZONDAG IN A’VEEN -1-

Het college van B en W staat open voor

een kleinschalige deelname aan de

jaarlijkse autoloze zondag in septem-

ber. Daarbij wordt gedacht aan het

zichtbaar autovrij maken van een aan-

tal centrale plekken in Amstelveen, bij-

voorbeeld een gedeelte van het Stads-

hart en van het Oude Dorp. De exacte

plekken moeten samen met onderne-

mers en omwonenden bepaald wor-

den. Eerder hadden de fracties van

GroenLinks en ChristenUnie het col-

lege gevraagd of het bereid is om een

autoloze zondag mogelijk te maken. Ze

wezen daarbij op de voordelen van

een autoloze dag: schonere lucht, meer

ruimte om te spelen, sporten en te be-

wegen en verrassende nieuwe plekken

voor bijeenkomsten en evenementen.

Een hele dag het Stadshart en omge-

ving autovrij maken ziet het college

om meerdere redenen echter niet zit-

ten. 

AUTOLOZE ZONDAG IN A’VEEN -2-

Het college van B en W vindt het ook

belangrijk dat een autoloze zondag

onder regie van de gemeente georga-

niseerd wordt. “Voorkomen moet wor-

den dat er een ongecontroleerde wild-

groei aan afsluitingen ontstaat en dat

de bereikbaarheid van Amstelveen on-

der druk komt te staan. Ook moet wor-

den voorkomen dat hulpdiensten kris-

kras door Amstelveen moeten rijden

om hun doel te bereiken en dat het

openbaar vervoer niet door kan rijden.

Daarnaast dient rekening gehouden te

worden met eventuele geplande werk-

zaamheden in of nabij Amstelveen. Be-

woners en ondernemers mogen hun

straat aanmelden voor deelname, maar

de gemeente wil wel vanuit de bereik-

baarheidsregie de keuze kunnen ma-

ken welke straten wel of niet voor af-

sluiting in aanmerking komen. Afhan-

kelijk van dat aantal kan gekeken wor-

den of de gemeente bewoners en on-

dernemers hierbij kan faciliteren. 

ZORGEN OVER A’DAMSE BOS -1-

Burgerbelangen Amstelveen (bbA)

maakt zich zorgen over de toekomst

van het Amsterdamse Bos. Begin no-

vember jl. publiceerde het gemeente-

bestuur van Amsterdam een concept-
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plan voor het Bos, waarin werd aange-

geven dat twee derde van het gebied

bestemd wordt voor recreatie en een

derde voor groen en natuur. De oor-

spronkelijke bestemming was ‘groen’,

wat betekent dat het hele gebied be-

stemd was voor ontspanning in de na-

tuur. BbA-Raadslid Jacqueline Solleveld

(foto) over het gevaar van deze wijzi-

ging: “Wanneer je een gebied bestemt

tot recreatiegebied, geeft dat de ruimte

voor nog meer activiteiten als festivals,

bebouwingen, restaurantjes, maneges

en ga zo maar door. Recreatie is een

rekbaar begrip en de activiteiten zijn

dan niet meer in de hand te houden.

We zijn bang dat er dan nog maar wei-

nig van de oorspronkelijke natuur en

het groen overblijft. Met name festivals

kunnen door het lawaai het leven van

dieren en hun jongen behoorlijk ver-

storen. ”

ZORGEN OVER A’DAMSE BOS -2-

Amstelveense inwoners maken mas-

saal gebruik van het Amsterdamse Bos,

zegt raadslid Jacqueline Solleveld van

Burgerbelangen (bbA). “We zijn beslist

niet tegen recreatie, maar de activitei-

ten voor jong en oud moeten het bos

waardig zijn. Ze moeten aansluiten bij

de natuur, zoals picknicken, joggen,

wandelen, fietsen. Bovendien is het

een van de zeer weinige gebieden

waar eigenaren van honden hun huis-

dier los mogen laten lopen. Wij vinden

dat het Amsterdamse Bos vooral na-

tuurgebied moet blijven.” Het raadslid

vraagt B en W daarom alles te doen

wat nodig is om het karakter van het

Amsterdamse Bos te behouden en zo

nodig bij eventuele wijzigingen de Am-

stelveense bevolking bij de planvor-

ming te betrekken.

VVD: BRUG DICHT TIJDENS SPITS 

De Amstelveense VVD stoort zich aan

het feit dat de Bosrandbrug over de

Ringvaart (bij Schiphol Oost) ’s och-

tends en ’s avonds meerdere keren tij-

dens de spits voor de scheepvaart ge-

opend wordt. Vooral in de lente- en zo-

mermaanden moet al het verkeer van-

wege de vele plezierbootjes soms lan-

ge tijd wachten alvorens zij de brug

over kunnen. Volgens VVD-raadslid Ar-

jan Gerritsen is die situatie voor foren-

sen, die van of naar het werk gaan,

misschien wel het meest frustrerende

moment van de dag. “Vooral als je

moet aansluiten in een file die bij een

brugopening in rap tempo uitgroeit tot

een enorme lengte”. Zijn partij heeft

schriftelijke vragen gesteld aan B en W,

met het verzoek een brief te sturen

naar de provincie Noord-Holland die

verantwoordelijk is voor de brugbedie-

ning. Het raadslid: “Wat de VVD betreft

heeft deze brief één duidelijke bood-

schap: de Bosrandbrug niet meer om-

hoog tijdens de ochtend- en avond-

spits”. 

LIEF & LEED IN DE STRATEN

In december overhandigde wethouder

Van Ballegooijen (Zorg en Welzijn) de

eerste Lief- & Leedpotjes aan de gang-

makers van twee Lief & Leedstraten.

Andere straten of flats kunnen zich hier

ook voor opgeven en een Lief & Leed-

potje met 150 euro aanvragen. Dit

geld is bedoeld om iets aardigs voor el-

kaar te doen en daarmee het buurtge-

voel te versterken en eenzaamheid te

verminderen. Het idee achter Lief- &

Leedstraten is simpel en effectief: in

die straten wordt de onderlinge band

tussen bewoners in de straat bevordert

door kleine goed bedoelde buurtinitia-

tieven. Wethouder Van Ballegooijen

roept straten en flats op zich ook te

melden. Hij wil deze pilot doen met 20

straten of flats. De gemeente stelt op

jaarbasis 150 euro beschikbaar per Lief

& Leedstraat om dat soort kleine at-

tenties te bekostigen. De ideale grote

van een straat of flat is rond de 75 per-

sonen. Enthousiaste bewoners die een

potje willen beheren, kunnen zich aan-

melden via lief&leed@amstelveen.nl.

Het liefst in twee- of drietallen, om uit

te proberen wat werkt. Zij hoeven al-

leen de bonnen te bewaren.

E-RIJDER BETAALT PARKEREN

Gratis parkeren op laadplekken voor

elektrische auto’s in gebieden waar be-

taald parkeren geldt, is er sinds 1 ja-

nuari niet meer bij. De eigenaren van

elektrische auto’s moeten op die laad-

plekken hetzelfde parkeertarief betalen

als andere automobilisten. “We doen

dit omdat het eerlijker is, om misbruik

van het gratis parkeren te voorkomen

en om beter gebruik van de laadpalen

mogelijk te maken”, aldus wethouder

Floor Gordon. Sinds de eerste laadpa-

len in Amstelveen verschenen was par-

keren op die plekken gratis. “Dat was

vooral om elektrisch rijden te stimule-

ren. Er zijn inmiddels meer dan twee-

honderd openbare laadplekken in

Amstelveen, waardoor we te maken

hebben met een nieuwe situatie. We

vinden het onwenselijk dat we een

tweedeling krijgen, waar e-rijders gra-

tis kunnen blijven parkeren op laad-

plekken en rijders van een benzine- of

dieselauto moeten betalen.” 

JEUGD BEWEGEN TE WEINIG -1- 

Wereldwijd beweegt het merendeel

van de jongeren zo weinig dat het

schadelijk is voor hun gezondheid. Vol-

gens Wereldgezondheidsorganisatie

(WHO bewegen vier op de vijf jonge-

ren tussen de 11 en 17 jaar te weinig.

De WHO luidt dan ook de noodklok en

stelt dat er direct actie ondernomen

moet worden. Het gebrek aan bewe-

ging is schadelijk voor de lichamelijke

gezondheid van kinderen. Ook hun

hersenontwikkeling en sociale vaar-

digheden kunnen achterblijven door-

dat ze te weinig actief bezig zijn. In het

rapport staat dat vooral meisjes meer

moeten bewegen. Van de onderzochte

meisjes is 85 procent niet actief ge-

noeg. De onderzoekers denken dat

jongens vaker worden gestimuleerd

om bijvoorbeeld te sporten. Ook zijn er

in sommige landen niet altijd geschei-

den kleedruimtes, wat kan afschrikken

om met een sport te beginnen.

JEUGD BEWEGEN TE WEINIG --2-

“Er moet absoluut meer worden ge-

daan om jongeren aan het bewegen te

krijgen, tenzij we een zeer somber ge-

zondheidsbeeld bij hen accepteren”,

zegt onderzoeker Leanne Riley. Het ad-

vies van de WHO is om dagelijks een

uur flink te bewegen, bijvoorbeeld door

te rennen, fietsen, voetballen of zwem-

men. De gezondheidsorganisatie stelt

dat de resultaten niet alleen zorgwek-

kend zijn voor de jongeren van nu,

maar ook voor de komende generatie

jongvolwassenen. "Actieve jongeren

worden waarschijnlijk actieve volwas-

senen", aldus een woordvoerster. Het

is voor het eerst dat de WHO de licha-

melijke activiteiten van jongvolwasse-

nen op wereldwijde schaal in kaart

brengt. Het rapport is gebaseerd op ge-

gevens uit enquêtes die tussen 2001

en 2016 zijn uitgevoerd onder 1,6 mil-

joen tieners in 146 landen. Zowel in

economisch arme landen als rijke lan-

den is tekort aan beweging een pro-

bleem.

MEER KANS OP LONGKANKER 

BIJ DRUKKE WEGEN

Je kunt het wel ruiken als je langs een

drukke weg loopt: erg fris is het niet.

En hoe slecht het precies is blijkt uit

een nieuwe Britse studie. Het vergroot

de kans op longkanker en het beperkt

de groei van de longen van kinderen.

Volgens de onderzoekers van het Lon-

dense King’s College neemt het risico

op longkanker met gemiddeld 10 pro-

cent toe als je binnen 50 meter van een

drukke weg woont. Om een idee te

krijgen om hoeveel mensen het gaat:

één op de 3 Londenaren woont langs

een drukke weg. Dat zijn drie miljoen

inwoners. Er is geen reden om aan te

nemen dat de luchtkwaliteit in drukke

Nederlandse steden heel veel beter is.

OP DE COMPUTER BIJ ASCC

In bijna elk huishouden is tegenwoor-

dig wel een computer, een tablet en/of

een smartphone aanwezig. Wie kan

nog zonder deze apparaten? Weet u

hoeveel leuke en handige mogelijkhe-

den er zijn? Speciaal ook voor 50-plus-

sers. Wilt u actief blijven, contact hou-

den met uw (klein)kinderen, vrienden

en bekenden? Of informatie vinden op

internet, foto’s maken, spelletjes doen,

uw agenda bijhouden, navigeren met

auto, fiets of lopend, elektronisch ban-

kieren? Er komen steeds nieuwe pro-

gramma’s om het leven leuker en

gemakkelijker te maken. Blijf niet af-

hankelijk van anderen. U kunt het zelf

ook. Als u merkt wat er allemaal kan,

dan zult u het jammer vinden dat u er

niet eerder mee begonnen bent. De

ASCC biedt ook individuele cursussen

aan: de les wordt dan helemaal op u

afgestemd. Voor meer informatie:

www.ascc.nl en tel. 06-45507821 (al-

leen op werkdagen van 09:00 tot

17:00 uur).

RUN OP ‘GROENE’ GEBOUWEN

De gemeente meldt dat er een storm-

loop is op de subsidieregeling 'Groen

op gebouwen', waarbij inwoners hun

daken kunnen bekleden met bijvoor-

beeld sedum. Sinds mei 2019 vergoedt

de gemeente tot maximaal de helft

van de kosten voor een groen dak.

Sinds de regeling per verruimd is, vra-

gen steeds meer Amstelveners subsidie

aan. In negen maanden tijd is van de

nog beschikbare 185.000 euro onge-

veer 110.000 euro aangevraagd of uit-

gekeerd. De regeling loopt tot eind

2022 of tot het geld op is. Een groen

dak of gevel is volgens de gemeente

goed voor de biodiversiteit en het mi-

lieu. Het groen kan fijnstof uit de lucht

filteren en CO2 omzetten in zuurstof.

Door bijvoorbeeld sedum aan te bren-

gen op een uitbouw of schuur is het

zicht erop mooier. Dankzij de isole-

rende werking kan het groen op daken

ook zorgen voor lagere energiekosten.

Meer informatie over de regeling en de

spelregels zijn te vinden op www.am-

stelveen.nl/groenopgebouwen.

LONG- EN HARTPROBLEMEN

DOOR SCHIPHOL -1-

Bij een meldpunt van vakbond FNV

zijn in een week tijd honderden klach-

ten binnengekomen van werknemers

op Schiphol die kampen met gezond-

heidsproblemen. Het gaat om perso-

neel dat op het platform werkt en daar

geregeld in de lucht staat van de vlieg-

tuigmotoren. De FNV wil dat de lucht-

haven snel maatregelen neemt om de

situatie te verbeteren. Het personeel op

de platforms zegt long- en hartproble-

men te hebben. Niet alleen de bagage-

afhandelaars klagen, ook personeel

van de tankdienst, leden van de Ko-

ninklijke Marechaussee en werkne-

mers van cateringbedrijven die maaltij-

den en drank afleveren bij vliegtuigen

hebben zich gemeld. 

LONG- EN HARTPROBLEMEN

DOOR SCHIPHOL -2- 

Het RIVM schrijft die klachten op Schip-

hol over hart- en longproblemen toe

aan ultrafijnstof, die bij de verbranding

van kerosine door vliegtuigmotoren

wordt uitgestoten. De vakbond  con-

stateerde afgelopen zomer dat op da-

gen waarop de wind uit de richting van

Schiphol komt, schoolkinderen rond-

om de luchthaven meer ademhalings-

klachten hebben en astmatische kin-

deren meer medicijnen gebruiken.

Schoolkinderen hoesten meer en krij-

gen soms last van een piepende adem-

haling. Het RIVM noemt de effecten

van korte duur, maar sluit niet uit dat

langdurige blootstelling – ook bij ge-

zonde mensen – gezondheidsrisico’s

met zich meebrengt. Dat moet een ver-

volgonderzoek uitwijzen, dat in 2021

zal zijn afgerond. De SP in de Tweede

Kamer heeft in een motie de regering

gevraagd om ook meetapparatuur

voor ultrafijnstof op Schiphol te instal-

leren.

LONG- EN HARTPROBLEMEN

DOOR SCHIPHOL -3-

Schiphol zegt wel degelijk te werken

aan een schonere lucht op de grond.

Sinds juni vorig jaar rijden nagenoeg

alle vierduizend grondvoertuigen op

een nieuw soort brandstof, die minder

schadelijke stoffen uitstoot en waar-

door het personeel minder last heeft

van rook en roet. Ruim 60 procent van

alle voertuigen is eigendom van de

KLM. Het probleem is dat veel van de-

ze voertuigen die rond een toestel ko-

men te staan stationair draaien, waar-

door werknemers eigenlijk continue in

de vuile lucht aan het werk zijn. Met de

nieuwe brandstof moet dat minder

worden: die verbrandt een stuk scho-

ner dan gewone diesel, met minder lo-

kale uitstoot, minder zichtbare zwarte

rook en minder stank tot gevolg. Dit

past in het streven van Schiphol en de

KLM, als grootste gebruiker, om de

luchthaven in 2030 CO2-neutraal te

maken.
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Het is alweer anderhalf jaar geleden dat Jan-

Willem Meij in de Gondelkoerier stond met

een interview. Dit interview is (online) terug te

lezen in de Gondelkoerier van september

2018. Maar wat kan er veel gebeuren in iets

meer dan een jaar…!

I
n januari vorig jaar kreeg Jan-Willem te

horen dat hij de ziekte ALS heeft. ALS (Amy-

otrofische Laterale Sclerose) is een ziekte

van de zenuwcellen die de spieren aanstu-

ren. Deze neuromusculaire (zenuw-/spier)

aandoening leidt tot het onvoldoende functi-

oneren van de spieren.

Jan-Willem werkt al 23 jaar in De Meent voor

Participe Amstelland als sociaal beheerder en

zakelijk leider. Hij begon in 1993 als sociaal

beheerder in Westend. Dat heeft hij drie jaar

gedaan. Daarna werd hij sociaal beheerder in

De Meent. Jan-Willem is bij drie verschillende

stichtingen werkzaam geweest. Het begon bij

de Stichting Sociaal Kultureel Werk Amstelveen

(SKWA). In 2001 ging die over in de stichting

Cardanus en in 2013 werd de naam Participe.

Deze stichtingen zorg(d)en voor bemiddeling

tussen wijkcentrum en de gemeente en voor

de samenwerking met verschillende wijkcen-

tra. Het werk en de doelstellingen zijn het-

zelfde. 

De naam ontmoetingscentrum kwam tot

stand doordat Jan-Willem standvastig vast-

hield aan de naam ‘ontmoetingscentrum’ in

plaats van ‘wijkcentrum’. Het is, vertelt hij,

zeker een centrum voor de wijk, maar vooral

ook een plek waar mensen elkaar ontmoe-

ten. Vandaar de naam Ontmoetingscentrum

De Meent.

Iedereen is welkom

Ik vroeg Jan Willem wat het eerste was dat hij

veranderd heeft in De Meent, toen hij daar

kwam werken. Hij lacht en vertelt dat dit de

theedoos was. Het simpele potje thee werd

een luxe doos met twaalf verschillende sma-

ken. Zo kon iedereen zijn eigen smaak thee

kiezen. Het was even een discussie met een

aantal medewerkers, maar na het uitproberen

kreeg hij gelijk. De mensen genieten er nu

nog steeds van. 

Het belangrijkste in zijn werk vind hij dat men-

sen elkaar ontmoeten/samenkomen in de

Meent. Of het nu is voor een vergadering, de

hobbyclub, het koor, de peuterspeelzaal of de

buurtborrel… Iedereen kan gewoon binnenlo-

pen en elkaar treffen in een open en vrije om-

geving. Iedereen is welkom, jong én oud. 

Hij gaat nog elke dag met veel plezier naar

zijn werk. En vind alles aan zijn werk leuk. Of

het nu gaat om een activiteit een plek te

geven en mee te denken, of buurtinitiatieven

te zien groeien, zoals bijvoorbeeld de Buurt-

borrel op elke vierde vrijdag van de maand.

“We begonnen met 40 gasten en inmiddels

is het uitgegroeid tot meer dan 90 gasten”,

zegt Jan-Willem Meij. 

Moeite met ‘nee’ zeggen

Elk idee verdient aandacht als er vraag naar is.

‘Nee’ bestaat niet in De Meent. Alle activiteiten

krijgen een eerlijke kans. Op de vraag wie

hem helpt in De Meent, heeft hij gelijk een

antwoord klaar en zegt trots dat dit meer dan

140 vrijwilligers zijn. De ene vrijwilliger doet

het op wekelijkse basis en de ander een keer

per jaar met bijvoorbeeld de Speelstuif, Ko-

ningsdag of Huttendorp. Jan-Willem: “De scha-

kel van de groei en het succes van De Meent

zijn de vrijwilligers. Hierdoor zetten ze De

Meent ook op de kaart in Amstelveen. Vrijwil-

ligers hebben een tijdsbesteding en op die

manier onder- steunen ze het ontmoetings-

centrum. Daarmee is de cirkel rond en kan het

ontmoetingscentrum open blijven. Klanten en

vrijwilligers helpen elkaar.

Met één ding heeft Jan Willem wel moeite in

zijn werk: nee zeggen. “Als ik zie dat een be-

paalde aanvraag niet gerealiseerd kan wor-

den, kom ik in mijn element. Dan ga ik zoeken

naar een oplossing, zoals bijvoorbeeld puz-

zelen met de zalen. Maakt niet uit wat je doet,

als je het maar doet voor de samenleving.

Zoals het koor, dat is niet alleen voor de buurt,

maar ook voor de mensen van buitenaf. Men-

sen komen hun huis uit om (mee) te zingen.

Net als klaverjassen, het is voor de wijk maar

ook voor Amstelveen. Zo ook de diverse wan-

delgroepen. De ene groep wandelt op maan-

dag en donderdag, de andere groep alleen op

dinsdag. Het zijn dezelfde activiteiten, maar

ze krijgen allebei kans om te groeien. En op

deze manier heeft iedereen een kans om aan

te sluiten.”

Leraar in De Meent

Door zijn ziekte heeft Jan-Willem zijn functie

als sociaal beheerder/ zakelijk leider moeten

neerleggen. Hij wil zo lang mogelijk blijven

werken en zal dit doen als adviseur van de

nieuwe sociaal beheerder Eddy Springer en

Suzanne de Jong, die al langer werkzaam is in

De Meent. Jan-Willem had altijd leraar willen

worden. Maar hij ging uiteindelijk werken in

de facilitaire dienstverlening en heeft nog

geen dag zonder werk gezeten. In zijn nieuwe

functie als adviseur voelt hij zich nu toch een

beetje leraar in De Meent.

Wat hij het meeste gaat missen is al het con-

tact met de vrijwilligers, de verschillende men-

sen die gebruik maken van De Meent, het

werk, het ritme, de afwisseling. “Ik ga zoveel

missen, teveel om op te noemen.”

“Die man van De Meent”

Als ik Jan-Willem vraag waar hij trots op is na

al die jaren werkzaam bij de Meent zegt hij

vooral trots te zijn op alle grote activiteiten

zoals de Speelstuif en Huttendorp. Deze twee

activiteiten komen elk jaar weer terug. “Daar-

naast ben ik trots op het beheer en alle vrij-

willigers. Alle jaren dat De Meent zo’n succes

was is mede te danken aan de meer dan 140

vrijwilligers.”

Ik kom Jan-Willem ophalen voor zijn interview,

de foto’s waren al eerder gemaakt in de

Meent. Hij zit op kantoor. Niet de plek waar je

hem vaak ziet zitten. Meestal loopt hij wel

rond, is hij in gesprek met iemand of maakt hij

achter de bar een kopje koffie voor iemand

klaar.

“Ben je klaar voor je interview?”, vraag ik hem.

“Ja”, zegt hij, “we hadden toch een afspraak?”

Ik lach. Echt een antwoord van Jan-Willem.

Nadat hij afsluit waar hij mee bezig is zegt hij

nog iets tegen de nieuwe beheerder Eddy

Springer, en sluit het gesprek af met dat hij

hoogstens een half uurtje afwezig zal zijn.

Ons interview duurt uiteindelijk anderhalf uur.

We worden nog onderbroken door een vrij-

williger, want ze weten Jan Willem altijd wel te

vinden als ze hem nodig hebben. Ook komt er

een moment in het interview dat we beide

even moeten slikken en onze tranen moeten

bedwingen. Met een grapje lachen we het

weg. Ten tijden van dit interview kan ik Jan

Willem nog redelijk goed verstaan. 

Van te voren spreek ik met hem af dat als ik

hem niet begrijp, ik het hem nogmaals zal

vragen. Zoals ik dat bij iedereen zou doen. Ik

ken Jan Willem persoonlijk pas een aantal

jaren. Maar als ik aan de mensen uit de buurt

vraag of ze hem kennen is het antwoord

meestal , Ja die man van De Meent. En dat

zal hij in mijn ogen ook altijd blijven: Mr.

Meent.

JAN-WILLEM: 
SCHAKEL IN HET SUCCES VAN DE MEENT

JAN-WILLEM:
SCHAKEL IN HET SUCCES VAN DE MEENT

Door: Esseline Ernst, bestuurslid ‘WaMi’, afdeling Communicatie.
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WELKOM IN DE MEENT 
De Meent bestaat uit een aantal grote zalen,

kleinere zalen en een grote sporthal. Op de be-

gane grond en op de eerste verdieping bevin-

den zich negen zalen, waarin u aan allerlei

cursussen en andere activiteiten kunt deelne-

men. Elke zaal heeft zijn eigen karakteristiek

en kleurstelling.

De ruimte op de begane grond is het centrale

punt, waarin zich naast een gezellige ont-

moetingsruimte, een informatiebalie, een bar

en twee biljarttafels bevinden. Er is de be-

schikking over een lift, Wi-Fi netwerk en naast

de deur van het beheerderskantoor hangt een

automatische externe defibrillator (AED).

Wilt u een ruimte huren? Neemt u dan contact

op met beheerders Eddy Springer (e.sprin-

ger@participe.nu) of Suzanne de Jong (s.de-

jong@participe.nu) 

EDDY SPRINGER STELT ZICH VOOR
Graag stel ik mij even aan u voor.

Ik ben Eddy Springer en sinds 1 oktober aan-

gesteld als beheerder bij ontmoetingscentrum

De Meent. Ik hoop de door mij opgedane ken-

nis en ervaring, (bestuurslid jongerenorgani-

satie, HBO MW-opleiding, mede-eigenaar

zaalverhuurbedrijf en evenementenbureau en

eigenaar eetcafé) te combineren en op die

wijze een betekenisvolle bijdrage te leveren

aan het intact houden en verder ontwikkelen

van het geweldige ontmoetingscentrum in uw

wijk. 

Uiteraard bent u altijd welkom bij ons, hetzij

voor een kopje koffie, een vraag, deelname

aan een activiteit of misschien wilt u zich wel

aanmelden als vrijwilliger.

Wij hopen u in de nabije toekomst te mogen

begroeten.

WIJKCOACH: EEN WAAR AMBACHT!
In de feestelijke maand december 2019 ben

ik, Laila Meliani, als wijkcoach Waardhuizen-

Middenhoven en Nes a/d Amstel begonnen.

Mijn werklocatie is ontmoetingscentrum De

Meent. 

Het bruisende karakter van De Meent kent

haar geschiedenis. Een bezielende geschiede-

nis die alom voelbaar is en die gedragen

wordt door haar vele medewerkers en bezoe-

kers die uit vele lagen, achtergronden en leef-

tijden van de samenleving komen.

De Meent is een ontmoetingscentrum, waar

diverse mensen uit of buiten de wijk elkaar

ontmoeten. Waar ruimte is voor creativiteit,

kennis, ervaringen en warme overdracht. 

Ik ben door collega’s, vele vrijwilligers en be-

zoekers hartelijk ontvangen en voelde mij

meer dan welkom! 

Tijdens de vele ontmoetingen, is mij gevraagd

wat ik als wijkcoach ga doen? En mijn weder-

vraag is: Wat zou u willen dat gedaan mag

worden? En hoe wilt u hieraan bijdragen?

En waar sta ik voor? 

• Ik verwelkom en ondersteun creatieve en

inspirerende ideeën! Deze mogen klein of

groots zijn. 

• Zoals u bestaat, mag de ander ook zijn!

• Hoe voorkomen we dat er ongelijkheid en

gevoelens van onveiligheid ontstaan? 

• Er zijn mensen die mondig en slagvaardig

zijn en anderen die meer een verlegen in-

slag hebben. Misschien niet voldoende

voor zichzelf kunnen spreken, opkomen of

niet goed verstaan worden? 

• Wat is er voor nodig om elkaar vanuit op-

rechte belangstelling en medemenselijkheid

te zien?

• Ik doe een beroep op de fantastische men-

selijke eigenschap om dienstbaar naar el-

kaar te zijn en deze eigenschap meer te

delen. 

• Ervaring, kennis en deskundigheid zijn wel-

kom om te delen of te vragen. 

• Met liefde kijken naar de schoonheid die in

ieder doorklinkt, maar ook naar  verkram-

ping of het ongemak dat zichtbaar wordt.  

• We zijn zo krachtig, als kwetsbaar en hierin

lijken we op elkaar!

Ik verheug me erop ieder van u te ontmoeten,

Laila Meliani

DE BALIE
In het ontmoetingsgedeelte van De Meent -

bij binnenkomst gelijk links - zijn dagelijks ba-

liemedewerksters 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
In de boekenzaal van De Meent zijn ruim 2000

boeken te leen. De collectie, bijeen gebracht

door wijkbewoners, bestaat uit romans, thril-

lers, detectives, streekromans. 

Om het aanbod van de boeken zo actueel mo-

gelijk te houden willen we graag dat er recent

verschenen boeken worden aangeleverd. De

verkooptafel en –kratten staan beneden bij de

entree. Als u iets leuks ziet kunt u voor een

klein bedrag aan de balie betalen. Van het

geld worden o.a. de dagbladen in de ont-

moetingsruimte gefinancierd, zoals de Volks-

krant, maandblad PLUS en de wekelijkse Do-

nald Duck.

Deelname is gratis
Bij de balie van De Meent kunt u zich laten in-

schrijven. De eerste keer kunt u 4 boeken mee-

nemen. Deze kunt u de volgende keer ruilen.

Er zit geen termijn aan de leenperiode, maar

zes weken lijkt ons een redelijke  termijn om

de boeken terug te brengen. Zo kunnen an-

deren de boeken ook weer lezen. U kunt elke

werkdag van 09.00 tot 17.00 uur terecht in

de boekenhoek.

Om het aanbod van de boeken zo actueel mo-

gelijk te houden, stellen we het op prijs dat

vooral recent verschenen boeken worden aan-

geleverd. 

BARMEDEWERKERS GEZOCHT
Zou u het leuk vinden om overdag of ’s avonds

achter de bar in De Meent te helpen? Wij zijn

nog altijd op zoek naar leuke, enthousiaste

vrijwilligers die onze bezoekers graag een

drankje en hapje serveren. Interesse? Loop

dan De Meent eens binnen of bel/mail naar:

020-6438015 of s.dejong@participe.nu. 

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 kunnen u informeren

over hoe een en ander in zijn werk gaat.

ZAKKEN VOOR PLASTIC
In De Meent zijn gratis plastic zakken verkrijg-

baar om uw plastic afval, blik en drankver-

pakkingen 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 volwas-

senen het maandblad

PLUS en voor kinderen

wekelijks de nieuwe

Donald Duck. Andere

bladen, waaronder de

Libelle en Margriet, ont-

breken ook niet in het

ontmoetingscentrum. 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 vet-

ten en oliën uit de keuken kunt deponeren.

Wel vragen we u om deze producten aan te

leveren in de originele of in een andere af-

sluitbare verpakking. 

Vet inleveren draagt bij aan een beter milieu

en bovendien steunt u er De Meent mee. Te

vaak nog worden gebruikte vetten en oliën in

de grijze afvalbak achter gelaten of via de

gootsteen of toilet weggespoeld. In beide ge-

vallen kost dat de gemeenschap geld. Zonde

natuurlijk. De firma Rotie zorgt voor het inza-

melen, verwerken en recyclen van oud frituur-

vet. De Meent werk daar graag aan mee. En

met de opbrengst van een volle container kun-

nen leuke dingen door het ontmoetingscen-

trum worden georganiseerd. Kijk ook op www.

vetrecyclehet.nl.

VITRINEKAST
De Meent stelt al enige jaren een vitrinekast

ter beschikking aan mensen die hun creatieve

hobby - bijvoorbeeld zelfgemaakte wenskaar-

ten of sieraden - met anderen willen delen.

Veelal worden deze ook te koop aangeboden.

Hebt u een leuke hobby die u in de ontmoe-

tingsruimte wilt uitstallen? Neem dan contact

op met de balie van De Meent (Willy: 06-

15486436) of kom in het ontmoetingscentrum

bij haar langs op woensdag tussen 13.00 en

17.00 uur. 

VERDER IN DE MEENT…
• Peuterspeelzaal Teddy. Voor de opvang

(peuters 2 t/m 4 jaar) op de eerste verdie-

ping. Iedere werkdag van 08.45 tot 11.45

uur. Een lift is aanwezig. Voor informatie tel.

020-643801; buiten openingstijden: San-

dra de Gijsel, tel. 06-41383733 of e-mail:

www.peuterspeelzaalteddy.nl.

• Financieel Cafe: Voor informatie over geld-

zaken en administratie. Elke dinsdag van

10.00 tot 12.00 uur.

• Vrij biljarten. In de ontmoetingsruimte van

De Meent staan twee biljarts. Daar kunt u

gebruik van maken als er geen verenigin-

gen aan het spelen zijn. Kosten € 2.50 per

uur. Maandagmiddag en -avond, dinsdag-

middag en woensdagavond wordt er in

clubverband gespeeld 

• Weight Watchers. Op woensdag van 10.00

tot 12.00 uur en van 19.00 tot 20.15 uur.

Meer info op www.weightwatchers.nl.

• Bridgeclub Domi. Deze club speelt op don-

derdagmiddag.

ANDEREN

SPEELGROEP
(Groot)ouders en (klein)kinderen tot en met 4

jaar kunnen op maandag- en woensdagmid-

dag tussen 15.00 en 17.00 uur komen spelen

in de peuterspeelzaal van De Meent. Belang-

stellenden kunnen voor informatie terecht bij

De Meent, tel. 020-6438015 of op maandag-

of woensdagmiddag een kijkje komen nemen.

De kosten zijn € 1.75 per kind per keer.

SPORTINSTUIF KINDEREN
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die van lekker

sporten houden, maar zich (nog) niet aan één

sport willen binden, biedt AmstelveenSport

een instuif in De Meent waar op een leuke ma-

nier kennis kan worden gemaakt met een he-

leboel verschillende sporten. Elke keer komt

een andere sport- of beweegactiviteit aan bod.

Afgesloten wordt met een gezamenlijk eind-

spel.

De sportinstuif is er elke woensdag van 14:15

tot 16:00 uur. Kosten: 10x kaart: € 25,-. Per

keer: € 3,00. Info@amstelveensport.nl - www.

amstelveensport.nl.

De instuif gaat ook door in de kleine vakan-

ties, zoals de herfstvakantie. Ideaal om kinde-

ren even lekker te laten bewegen in de va-

kantie! Alleen in zomervakantie en de kerst-

vakantie is er geen instuif.

De kosten zijn € 3,00 per keer, € 2,50 met een

strippenkaart en gratis met een ‘sport- en cul-

tuur abonnement’. Kijk op www.sportencul-

tuuramstelveen.nl voor meer informatie over

het abonnement.

RUSSISCH KLASSIEK BALLET 
Balletdocente Marina Andranikyan geeft sinds

2015 klassieke balletlessen in De Meent. Bin-

nen twee jaar ontwikkelen de deelnemertjes

zich tot kleine en grote ballerina’s. 

Ook dit seizoen kunnen kinderen van 4 tot 18

jaar uit Amstelveen en omgeving de lessen

van Marina volgen op woensdagmiddag van

16.00 tot 17.00 uur en van 17.00 tot 18.00

uur. De balletlessen duren 60 minuten en kos-

ten € 35,- per maand, Voor de tweede leer-

ling uit hetzelfde gezin zijn de kosten € 30,-

per maand.

Wilt u uw kind inschrijven voor deze lessen?

Neem dan contact op met docente Marina, tel.

06-26388761 of per email via mariand.bal-

let@gmail.com.

KONINGSDAG ROND DE MEENT
Komt u ook Koningsdag vieren bij De Meent?

Op maandag 27 april is er in en rond dit ont-

moetingscentrum weer van alles te doen.

Natuurlijk is er een vrijmarkt, maar dat is nog

lang niet alles. Voor de kleintjes (tot 7 jaar) is

er een mooi springkasteel. De wat oudere kin-

deren kunnen terecht op hun eigen spring-

kussen. We hebben ook dit jaar weer een

ontmoetingscentrum

Orion 3 – 1188 AM Amstelveen
E-mail: demeent@participe.nu
Tel. 020-6438015

OPENSTELLING DE MEENT
• maandag t/m vrijdag 
van 08.30 - 00.00 uur 

• zaterdag en zondag
van 09.00 - 17.00 uur

Sociaal beheerders: Eddy Springer 
(e.springer@participe.nu)

Suzanne de Jong
(s.dejong@participe.nu)

Wijkcoach Waardhuizen-
Middenhoven en Nes a/d Amstel

Laila Meliani 
(l.meliani@participe.nu)

ACTIVITEITEN KINDEREN 
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reuzensjoelbak! Verder kun je ringwerpen op

een cactus, laten zien hoe vast je hand is op

twee bibberspiralen en mag je proberen de

stropdas van een 4 meter hoge leeuw te raken

met een bal. Ook de brandweer zal van de

partij zijn. Daar kun je proberen je spuitdi-

ploma te halen.

Er is dus weer genoeg te doen. We hopen na-

tuurlijk dat we alle activiteiten buiten kunnen

organiseren, maar bij slechter weer gaan we

naar binnen in de sporthal.

Bij goed weer is het terras bij De Meent open

en binnen kun je terecht voor allerlei drankjes

en hapjes, zoals de oranje tompoucen, kro-

ketten, hotdogs, tosti’s etc.

We hopen dat het gezellig druk wordt en dui-

men voor mooi weer.

ACTIVITEITEN IN SCHOOLVAKANTIES
Al enkele jaren worden in De Meent tijdens de

herfstvakantie, de voorjaarsvakantie en de

meivakantie activiteiten georganiseerd voor

kinderen van 4 t/m 12 jaar. Deze activiteiten

worden ondersteund door de Stichting Ont-

moeting Waardhuizen-Middenhoven (Wami).

We proberen een zo gevarieerd mogelijk aan-

bod te leveren, waarbij alle leeftijden aan bod

komen. De meeste activiteiten duren twee uur,

voor de kleintjes iets korter. We vragen een

klein bedrag (tussen de € 1,- en € 3,50) per

activiteit voor de aanschaf van materialen. 

We hebben al heel veel verschillende activi-

teiten gedaan: schilderen, knutselen, koken,

spelletjes, een speurspel met opdrachten (een

grote hit!) en kinderbingo. Op woensdag is er

altijd een sportinstuif.

Het is heel leuk om deze activiteiten te be-

denken en te organiseren, maar we zouden

nog wel wat nieuwe ideeën en extra hulp kun-

nen gebruiken. Als u geïnteresseerd bent, kunt

u zich opgeven bij de balie in De Meent. Wij

nemen daarna dan contact met u op.

HUTTENDORP 2020
Al meer dan 25 jaar organiseren vrijwilligers

van De Meent in de eerste week van de zo-

mervakantie het befaamde Huttendorp. Daar

kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar oud een

week lang naar hartenlust bouwen aan hun

eigen hut. Voor je agenda: dit jaar gaan we

bouwen in de week van 6 t/m 10 juli.

De laatste jaren bouwen wij op het grasveldje

aan Grote Beer in Middenhoven. Op dit veld

kunnen elk jaar 200 kinderen meedoen. Daar-

naast mogen we het grasveld erachter ge-

bruiken voor spelletjes en voetbal. Op don-

derdag zetten we onze springkussens neer en

sluiten we ’s middags de  bouwwerkzaamhe-

den af met een gezamenlijk diner en de Bonte

Avond. Tijdens deze avond is iedereen wel-

kom om naar de hutten en de acts van de kin-

deren te komen kijken. Op vrijdag breken we

het dorp weer met zijn allen af. In de Gondel-

koerier van juni volgt meer nieuws.

BLITS FLITS DISCO
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 ge-

kocht 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-

geleider. Zij mogen niet zonder begeleiding

naar huis. 

ACTIVITEITEN VOLWASSENEN

BUURTBORREL OP 4E VRIJDAG
De naam ‘Buurtborrel’ in De Meent is vooral

bedoeld voor alle bewoners van Waardhuizen

en Middenhoven, maar ook mensen van bui-

ten onze wijken zijn tijdens dit evenement van

harte welkom.

Elke vierde vrijdag van de maand zijn de fan-

tastische hapjes van het enthousiaste team

vrijwilligers voor een klein bedrag te koop. Van

de drankjes is het algemeen bekend dat deze

alles behalve duur zijn. U kunt tussen 17.00

en circa 19.00 uur zelf uitvinden hoe lekker er

wordt gekookt en hoe gezellig het is om uw

buurtgenoten te ontmoeten. Noteer maar in

uw agenda: 27 maart, 24 april en 29 mei.

TAALCAFÉ IN DE MEENT
Jolanda Splinter, vrijwilliger en assistent be-

heerder in De Meent, kom daar vaak mensen

tegen die nog maar net in Amstelveen wonen

en moeite hebben om een gesprekje te voe-

ren of in het Nederlands een kopje koffie te

bestellen. Er zijn genoeg taaltrainingen, maar

er is maar één TaalCafé in Amstelveen. Omdat

zij het leuk vindt dat er ook in De Meent een

TaalCafé is, heeft ze de training taalvrijwilliger

gevolgd van Taal voor het Leven.

Het TaalCafé is een gezellige plek om Neder-

lands te oefenen. Het is geen taalles, maar een

CHRONISCHE PIJNGROEP
De praatgroep voor mensen met chronisch pijn

houdt elke laatste dinsdag van de maand (24

september, 29 oktober en 26 november) een

lotgenotenbijeenkomst in De Meent van 10.15

tot 12.15 uur. Doel van de praatgroep is het

uitwisselen van ervaringen en het ervaren van

onderlinge steun van de deelnemers Aan de

hand van een thema discussiëren we over di-

verse onderwerpen die aangedragen worden

door de deelnemers.

Belangstellenden die zich aangesproken voe-

len kunnen telefonisch contact opnemen met

Els van der Lijn (020-6175424) tussen 19.00

en 22.00 uur, Cecilia Haggenburg (leidster:

020-6649214) Marian Hermans (06-

43936988) tussen 18.00 en 21.00 uur.

WANDELEN OP DINSDAG
Elke dinsdag wordt er van 10.00 tot 11.00 uur

gewandeld met als startpunt ontmoetingscen-

trum De Meent en u bent van harte welkom

om aan te sluiten bij deze gezellige wandel-

club! In dat uur wordt er tussen de 3 en 4 ki-

lometer 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.

BULGAARSE VOLKSDANSCLUB
Als u van dansen houdt, maar geen danspart-

ner hebt, probeer dan eens Bulgaars volks-

dansen voor volwassenen op vrijdag van

20:00 tot 21:30 uur in ontmoetingscentrum

De Meent. U kunt zowel per les als per maand

betalen. Ervaring is niet nodig. De instructie is

in het Bulgaars en/of Engels. 

Het dansen is als recreatieve bezigheid be-

doeld met aandacht voor detail en stijl. Speci-

ale danskleding is niet nodig, maar neem wel

sport- of ballroom dansschoenen mee die niet

te stroef zijn.

Voor meer informatie en kosten: Nina Kavard-

jikova, Bulgaars professioneel dansleraar en

choreograaf, tel. 06-28784821.

PUBQUIZ
Elke tweede vrijdag van de maand van onge-

veer 20:00 tot 22:30 uur gaan de deelne-

mende teams aan de Pubquiz met elkaar de

strijd aan. 

Een team bestaat uit 4 tot 6 personen. Aan-

melden mag van te voren via s.dejongj@par-

ticipe.nu.  Als je geen team hebt, maar wel

mee wil doen? Geen probleem! Dan schuif je

aan bij een bestaand team of we maken een

team met alle 'losse binnenkomers'.

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, aan-

melden is niet nodig!

TAALRIJK IN DE MEENT
Taalrijk werkt met kinderen van wie de ouders

het Nederlands niet als eerste taal gebruiken.

Taalrijk wil deze kinderen helpen hun woor-

denschat 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 vra-

gen gesteld voor het begrip en veel gepraat.

Ook worden spelletjes gedaan. Dit gebeurt al-

lemaal op de woensdagmiddag in twee ses-

sies: van 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 aanmel-

dingsformulier klaar. Bovendien is er de mo-

gelijkheid voor de wachtende ouders om

samen deel te nemen aan lessen Nederlands.

We zijn ook op zoek naar betrokken vrijwilli-

gers die graag met deze kinderen willen wer-

ken. 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. 

DE OOK VOOR JOUW CLUB
De ‘Ook Voor Jou Club’ in De Meent helpt Am-

stelveners uit hun isolement te halen door on-

gedwongen bijeenkomsten te organiseren. De

‘Ook voor jou Club’ nodigt Amstelveners uit

die behoefte hebben aan leuk contact, bij-

voorbeeld omdat ze chronisch ziek zijn, een

beperking hebben of langdurig werkloos zijn.

Op donderdagmiddag is iedereen tussen

13.30 en 15.30 uur welkom in De Meent. De

‘Ook Voor Jou Club’ hanteert het principe ‘niks

moet, alles mag!’

Het doel van de club is mensen samenbren-

gen, ervaringen delen, elkaar helpen en door

creatieve activiteiten zingeving bieden. “Of je

nu gezellig koffie wilt drinken of je wilt inzet-

ten als vrijwilliger, het is allemaal mogelijk”,

meldt de organisatie.

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-mailad-

dress 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 is er in De Meent Neder-

landse les voor buitenlanders die Nederlands

willen leren spreken en begrijpen. Op dit mo-

ment zijn er enkele plaatsen beschikbaar voor

nieuwe cursisten.

Om deel te kunnen nemen moet je in Waard-

huizen of Middenhoven wonen en al enige

kennis van het Nederlands hebben of Engels

spreken. 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 re-

ceptie van De Meent door je naam, adres, e-

mailadres en telefoonnummer op de inschrijf-

lijst 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-avond! Tussen

19.30 en 20.00 uur ben je welkom om je

kaartenboekje te kopen en om 20.00 uur rolt

het eerste balletje uit het apparaat. Er wordt

op een avond 5 rondes gespeeld en een kaar-

tenboekje kost € 3,50. Natuurlijk zijn er leuke

en verrassende prijsjes te winnen! De bingo

zal begeleid worden door Ellen Dekker. Aan-

melden is niet nodig, kom gewoon gezellig

binnen lopen. Schrijf in je agenda de volgende

bingo-avonden: 2 maart, 6 april 11 mei en 8

juni. Voor meer informatie en vragen kun je

contact opnemen met Suzanne de Jong via

s.dejong@participe.nu.

ACTIVITEITEN VOLWASSENEN 
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De komende Pubquiz vindt plaats op 13

maart, 10 april en 8 mei. Per avond zijn er ne-

gen categorieën, waarvan een zestal met vra-

gen. Een vragenronde/categorie bestaat uit 10

vragen. Meer informatie via De Meent, 020-

6438015.

STOELMASSAGE: GOED IN UW VEL
Wilt u fit en gezond blijven en kunt u daar wat

hulp bij gebruiken? Dan is een stoelmassage

van Vivid Touch misschien iets voor u. In de

Meent kunt u daarvoor terecht op elke tweede

woensdagochtend van de maand. 

Bij stoelmassage neemt u plaats op een ergo-

nomische stoel en wordt er een drukpunten

massage uitgevoerd op uw rug, nek, armen

en hoofd. Tijdens de ontspannende massage

worden de energiebanen geprikkeld en gesti-

muleerd, waardoor de doorbloeding verbetert,

blokkades kunnen worden opgeheven en u

zich weer fitter en energieker gaat voelen. 

Wilt u eens een stoelmassage ondergaan,

neem dan contact op met Margot Kiewied van

Vivid Touch, tel. 06-21220222 of info@vivid-

touch.nl.

REPAIR CAFÉ
Het Repair Café in De Meent is al jaren een be-

grip in onze wijken, maar ook daarbuiten! Het

Repair Café is elke eerste zaterdag van 11.00

tot 14.00 geopend. Mocht u een kapotte stof-

zuiger hebben (eerst even afstoffen, ook de

binnenkant graag), een radio of een lamp die

het niet meer doet, kom dan gerust. Onze

mensen vinden het leuk om eventueel samen

met u de reparatie aan te gaan. 

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 ge-

zellig creatief bezig te zijn. De deelneemsters

breien, haken, maken (wens)kaarten en zijn

met nog veel meer creatieve dingen bezig. Be-

geleidster Wies Herni zorgt, samen met de an-

dere deelneemsters, steeds voor een gezellige

sfeer. Wipt u gerust eens langs op woensdag-

ochtend 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.

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 Amstel-

veen en omgeving te inspireren om samen

meer uit hun vakkennis, beroeps- en levens-

ervaring te halen.

KLAVERJASCLUB OP DINSDAG
Ook dit jaar kan er weer worden geklaverjast

in De Meent. De club kan nog wel wat nieuwe

spelers plaatsen. Kunt u (nog) niet zo goed kla-

verjassen, maar lijkt het spel u leuk? We hel-

pen u graag. We spelen drie ronden in een

gemoedelijke sfeer, dus niet met het mes op

tafel. 

Geklaverjast wordt op de dinsdagavond van

20:00 tot 22:30 uur. Uw bijdrage in de kos-

ten is ongeveer € 2,00 per avond. Hiervoor

krijgt u op elke laatste avond van de maand

een hartige versnapering en er zijn enkele

prijsjes beschikbaar. Met Pasen en Kerst is er

een presentje voor alle leden.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met

Theo Bussing (020-6470558) of kom eens

kennismaken. 

SPORTINSTUIF 55+ & MINDERVALIDEN
De sportinstuif voor 55-plussers en minderva-

liden in De Meent wordt elke vrijdagmiddag

van 15.15 tot 16.45 uur georganiseerd door

Sportbedrijf Amstelveen. Deelname € 3,00 per

keer; een 10x kaart is verkrijgbaar voor 25

euro.

Het eerste half uur staan allerlei attributen voor

u klaar om op uw eigen tempo warm te draai-

en, inclusief een potje badminton. Vervolgens

komen van 15.45 tot 16.45 uur alle spier-

groepen aan bod, al dan niet met een speels

element en uiteraard aangepast aan uw mo-

gelijkheden. Een aantal deelnemers drinkt na

afloop nog gezellig een drankje aan de bar.

Docent is Michael Weber. Voor meer informa-

tie: tel. 088-8585104. info@amstelveensport.

nl – www.amstelveensport.nl.

DINEREN IN DE MEENT  
In september starten we weer met onze maan-

delijkse diners op de late woensdagmiddag.

U kunt daar in de komende maanden uiteraard

van mee genieten. De posters met het menu

vindt u veertien dagen van te voren in de win-

kelcentra Middenhoven en Waardhuizen, in de

flats aan de Willem Dreesweg en uiteraard in

De Meent.

De diners worden de komende periode geser-

veerd op de woensdagen 18 maart, 15 april

en 20 mei tussen 18.00 en 20.00 uur. Een half

uur van te voren bent u welkom in de bar voor

een drankje. Kaarten á € 7,50 kunt u kopen

aan de balie van de Meent, tel. 020-6438015.

CONTACT DOOR BRIDGE
In De Meent speelt de groep ‘Contact door

Bridge’ op elke woensdagmiddag van 13.00

tot 16.30 uur. Bridge is een spannend en boei-

end kaartspel, waaraan je veel plezier kunt be-

leven. Omdat men steeds tegen andere paren

speelt, is bridge ook een sociale sport. Je ont-

moet veel verschillende mensen en je kunt het

overal en tegen iedereen spelen. De spelregels

zijn wereldwijd dezelfde.

Bij de bridgegroep is weer plek voor een aan-

tal nieuwe leden. Bij de bridgegroep is weer

plek voor een aantal nieuwe leden, zowel

mannen als vrouwen. Voor meer informatie

kunt u contact opnemen met mevrouw Lowie,

tel. 06-44542080.

BADMINTON
Wie graag badminton speelt, maar zich niet

wil binden aan een club, kan op woensdag-

avond 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. Inschrij-

ving is alleen mogelijk in overleg met Jaap Til-

lema. Nieuwe leden zijn zeer welkom.

BRIDGECLUB BRIVEA
Bridgeclub Brivea zoekt nieuwe bridgers die

het spel graag en goed spelen, maar ook

vooral gezelligheid zoeken. Wij spelen op

maandagavond vanaf 19.30 uur in de grote

zaal van De Meent. Wij hebben momenteel

ongeveer 75 leden en voor enthousiaste spe-

lers is er altijd plaats. Wij spelen momenteel

in twee lijnen, maar het zou erg leuk zijn als

wij nog een derde lijn erbij kunnen maken. 

Beginnende wedstrijdbridgers, die net de be-

ginnerscursus hebben gevolgd, zijn bij ons na-

tuurlijk ook van harte welkom en wij zijn graag

bereid hen de eerste tijd te begeleiden. Het

leukst voor nieuwe leden is om met hun eigen

maatje te komen. Maar mocht dat niet lukken,

dan kijken wij voor jou uit naar een geschikte

partner. Gevorderde spelers komen bij ons ook

volop aan hun trekken.

Voor informatie en opgave kan je terecht bij

Johan en Nicolette van der Woud via tel. 06-

20504024 of mail naar nicvanderwoud@

gmail.com. Je mag natuurlijk ook eerst een

kijkje komen nemen op maandagavond. 

BILJARTCLUB DE MEENT
Biljartclub De Meent speelt elke maandag-

avond vanaf 19.30 uur in het ontmoetings-

centrum. 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, uitgezon-

derd maandag, ’s avonds na 18.00 uur con-

tact op met Dirk den Haan, tel. 06–51136018.

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 ont-

spanning en een goede sfeer op eerste plaats. 

Het Dozijn speelt elke maandagmiddag van

13.00 tot 17.00 uur op twee biljarts in de ont-

moetingsruimte van De Meent. 

Interesse? Neem dan contact op met Jan

Wijstma, tel. 020-6436080 (na 18.00 uur).

BILJARTVERENIGING ‘OP TIJD KRIJTEN’
Deze biljartvereniging heeft ruimte voor nieu-

we leden. We spelen op de woensdagavond

van 18.00 tot 22.30 uur. Er wordt gespeeld in

een onderlinge competitie. Kom eens langs

om kennis te maken. Word jij ons nieu-we lid?

Vraag voor informatie naar Cor of Alfons.

BREICAFÉ DE MEENT
Het breicafé in De Meent is er op elke maan-

dagavond 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 lees-

tafel in de ontmoetingsruimte. Op dit moment

zit het breiclubje vol en kan niemand worden

geplaatst, maar voor informatie kunt u bellen

met Connie Lagendijk, de contactpersoon voor

coördinatie en aanmelding, tel. 020-6415728.

DANSEN BIJ DE HANSEN
In De Meent vindt elke tweede en laatste zon-

dag van de maand een dansmiddag plaats.

De gezellige middagen worden ingevuld door

Hans Seitz en Hans Honselaar en duren van

14.00 tot 16.30 uur. De toegangsprijs be-

draagt € 2,50, inclusief enkele lekkere hapjes.

Kaarten zijn op de dag zelf in de danszaal ver-

krijgbaar. 

Op 8 februari is er geen dansen omdat de hele

Meent dan wordt ingenomen door de Speel-

stuif. De voetjes kunnen wél van de vloer op

15 en 29 maart, 12 en 26 april, 17 en 31 mei. 

Voor meer informatie: Hans Seitz, tel. 06-

18942866 (administratie) of Hans Honselaar,

tel. 06-42647868 (muziek).

KOOR STELLA NOVA
Stella Nova is een door vrijwilligers bestuurd

3-stemmig koor van circa 30 leden. Op het re-

pertoire staan Engelse, Franse en Nederlandse

liedjes, met soms een uitstapje naar het Suri-

naams of Afrikaans. Er wordt elke donder-

avond van 20.00 uur tot 22.00 uur  geoefend

in De Meent, onder leiding van pianiste/diri-

gente Mik Kruijswijk. Gezelligheid en sociale

contacten zijn erg belangrijk. 

Voor meer info: snkaveen@gmail.com. 

DE CONCERTINA’S
Het A/B-orkest van De Concertina’s oefent op

woensdagavond vanaf 19.30 uur en het re-

creantenorkest op vrijdagavond vanaf 20.00

uur, beide in De Meent. De accordeonorkes-

ten staan onder muzikale leiding van Elly Mee-

kel. Voor informatie: tel. 020-6411226 en

e-mail acko@xs4all.nl.

POPKOOR ‘JUST FOR FUN’
Popkoor Just for Fun repeteert elke woens-

dagavond in De Meent van 20.00 tot 22.00

uur, met een gezellige pauze halverwege. Na

de herfstvakantie zijn we weer op 30 oktober

gestart. Kom eens een keer vrijblijvend mee-

zingen. Je bent van harte welkom.

We zoeken vooral ook mannen die met ons

mee willen gaan zingen, dus voor elke nieuwe

man die zich inschrijft een fles wijn cadeau!

Wil je eerst meer informatie? Dat kan bij diri-

gente Deborah de Liever via j.de.liever@kpn-

planet.nl of 06 20746401.

PELITA IN DE MEENT...

INDISCHE EETTAFELS

De komende maanden organiseert Stichting

Pelita elke 2e vrijdag van de oneven maanden

weer de vermaarde Indische Eettafel in De

Meent, vooral bedoeld voor senioren uit voor-

malig Nederlands-Indië, ofwel de Gordel van

Smaragd. De eerstvolgende bijeenkomst vindt

plaats op vrijdag 13 maart 2020.

Tijdens een Indische Eettafel kunt u van 13.00

tot 16.00 uur gezellig met elkaar tafelen, her-

inneringen ophalen over Indië, genieten van

de al dan niet vegetarische Indische gerechten

en u hierna ontspannen tijdens de bingo (€

1,00 per kaart) met leuke prijzen. De kosten

zijn € 11,- per couvert.

Er is plaats voor 70 personen. U kunt 10

dagen van tevoren reserveren bij Lindy Heyli-

gers. tel. 06-44531229 (tijdens kantooruren).

MASOEK SADJA

Elke 2e vrijdag van de even maanden hoort u

tijdens de Masoek Sadja's de laatste nieuwtjes

uit Nederlands-Indië en is er af en toe een le-

zing of voorstelling. Bovendien is er live - mu-

ziek, telt uw toegangsbewijs als lot voor de

loterij en is er een bingo met eenvoudig, doch

leuke prijzen. Op 10 april 2020 vindt er weer

een Masoek Sadja plaats.

De middag vindt plaats van 13.00 tot 16.00

uur in De Meent. De entree bedraagt € 4,00.

Meer info kunt u krijgen bij de contactpersoon

Robbert Wattimury, tel. 06-51612350 (tijdens

kantooruren).
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Algemene informatie: Er is maatschappelijk

werk aanwezig. Stichting Pelita is bereikbaar

via tel. 088-3305111 en www.pelita.nl.

MEENTKOOR OP DONDERDAG
Zingen, dat kun je in de Meent. Op vele dagen

en op diverse manieren. Op donderdagmid-

dag repeteert het gemengd Meentkoor van

13.00 tot 15.00 uur. Het is een gezellige acti-

viteit waarbij naar beste kunnen wordt ge-

werkt onder de professionele leiding van Elly

Meekel met aan de piano Els Verlaan.

Het huidige repertoire is meerstemmig en heel

afwisselend: van een romantisch lied, een

Franse chanson tot een swingende musical-

song. De eerste twee keer zingt u gratis mee.

Voor meer informatie kunt u bellen met 020-

6411226 of mailen naar acko@xs4all.nl.

KOOR ‘ZOMAAR GEWOON’
Het koor Zomaar Gewoon blijft het Neder-

landse lied trouw en schuwt de smartlap niet.

Denk hierbij aan de veel bezongen stad Am-

sterdam, maar ook liedjes van Teddy Scholten,

het Cocktail Trio, Wim Sonneveld etc. 

Zingen helpt je de zorgen van alle dag te ver-

geten, het is ontspannen door inspannen. Pro-

beer het eens uit. De eerste twee keer zingt u

gratis mee.

Het koor, onder leiding van Elly Meekel, repe-

teert eens in de veertien dagen op dinsdag-

avond van 20.00  tot 22.00 uur in De Meent.

Met de Amstelveenpas ontvangt u 25% kor-

ting. 

Laat u nergens door weerhouden en kom ge-

zellig langs. Voor meer informatie: tel. 020-

6411226 of acko@xs4all.nl.

VERENIGDE AMATEUR    
NATUURFOTOGRAFEN (VAN)     

De leden van de Verenigde Amateur Natuur-

fotografen - afgekort VAN - houden zich bezig

met verantwoorde natuurfotografie. Voorop

staat respect voor de natuur. De deelnemers

staan open voor elkaars persoonlijke natuur-

beleving en vooral de passie voor de natuur-

fotografie. Nestfotografie hoort daar bijvoor-

beeld niet bij.

We streven naar foto's die de natuur in zijn

puurste vorm laten zien, dus zonder duidelijke

invloed van de mens. Zoals te zien is in onze

fotogalerie fotograferen we gezamenlijk van

alles wat met groothoek-, macro- en telelens

kan worden vastgelegd: landschappen, plan-

ten, vogels, zoogdieren, insecten, maar ook

niet-levende onderwerpen als stenen, zand,

dauwdruppels en ijs (zie www.vanfoto.nl). De

leden van de VAN bestrijken zo een breed in-

teressegebied. 

Er wordt gefotografeerd op individuele basis,

in groepsverband of tijdens georganiseerde

foto-excursies. Kennis van en ervaring in de

fotografie, kennis over het onderwerp, vaar-

digheid in de digitale nabewerking en respect

voor elkaars fotowerk wisselen wij met elkaar

uit tijdens onze maandelijkse clubavonden, die

op elke eerste vrijdagavond van de maand

vanaf 20.00 uur in De Meent worden gehou-

den. Komt u eens een kijkje nemen op een

clubavond. Contactpersoon is Walter Hollen-

kamp, tel. 0299-428218 of walterhollenkamp

@gmail.com. Kijk ook op www.vanfoto.nl.

GEA KRING AMSTELLAND
De Stichting Geologische Activiteiten (GEA) is

een stichting voor amateurgeologen en verza-

melaars van mineralen, fossielen en zand. Op

meestal de eerste dinsdag van de maand

wordt door de GEA-afdeling Amstelland een

kringavond in De Meent gehouden. Zo’n

avond bestaat in de regel uit een lezing, on-

dersteund met een PowerPoint presentatie

door een gerenommeerd deskundige.

Hebt u interesse, kom dan eens langs om een

lezing bij te wonen en de sfeer te proeven.

Voor meer informatie en het programma kijk

op www.geologie.nu. Kies daar de tab ‘regio-

naal’ en vervolgens de rode pijl bij Amsterdam

en dan GEA Kring Amstelland. Ook kunt u via

e-mail contact opnemen via geakringamstel-

land@gmail.com.

HOBBY COMPUTER CLUB
De Hobby Computer Club (HCC) is een lande-

lijke Vereniging voor computergebruikers. HCC

regio Amsterdam houdt 3 keer per maand bij-

eenkomsten in De Meent. Elke 2e en 4e

woensdagavond van de maand is daar vanaf

20:00 uur een algemene bijeenkomst. De

leden kunnen daar terecht om problemen,

nieuwe ontwikkelingen en andere computer-

zaken met elkaar te bespreken. Bezoekers kun-

nen op deze avonden hun laptop/computer

meenemen. Er is een draadloos én bekabeld

netwerk aanwezig. Er is ook een uitgebreide

leestafel met computertijdschriften uit binnen-

en buitenland.

Op de 2e woensdagavond van de maand zijn

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 seniorenin-

loop. Tijdens deze bijeenkomsten (van 14:00

tot 16:00 uur in zaal 1 op de eerste verdie-

ping) worden lezingen over actuele onder-

werpen 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.

SCHAAKVERENIGING ZUKERTORT
Schaakvereniging Zukertort Amstelveen speelt

tegenwoordig in De Meent. Voorheen speelde

de vereniging zijn wedstrijden in het Go-cen-

trum in Amstelveen-Noord. Onze reguliere

clubavond in De Meent is op vrijdag. Dan spe-

len de senioren hun onderlinge competitie.

Daaraan voorafgegaan spelen de jeugdleden

ofwel een competitiewedstrijd of krijgen zij

training van seniorleden van Zukertort. 

De jeugdafdeling bloeit en in meerdere zaal-

tjes wordt op verschillend niveaus les gege-

ven. Wel bestaat er momenteel helaas een

wachtlijst voor de jeugd om lid te worden.

Er zijn ook wedstrijden van zowel sterkere

jeugdleden als seniorleden tegenandere clubs.

Een aantal teams speelt in de landelijke com-

petitie op zaterdag, andere teams spelen op

de eigen clubavond tegen verenigingen uit de

regio, die zijn aangesloten bij de Schaakbond

Groot Amsterdam (SGA). 

Meer informatie is te vinden op de website

van de vereniging www.zukertortamstelveen.nl,

waar ook de jeugd een aparte plaats heeft. Ie-

dereen is natuurlijk welkom om op een vrij-

dagavond langs te komen en kennis met ons

te maken.  

DE WIJKEN IN... en uit
door Jan Demming

POLITIEBUREAU ZUID 

WEER OPEN?

De lokale politieke partij Actief voor

Amstelveen (AVA) wil het in 2015 ge-

sloten politiebureau in Amstelveen

Zuid nieuw leven inblazen door het

gebouw te gebruiken als Veiligheids-

centrum.

De motie die hiertoe door de partij in

december werd ingediend kreeg de

steun van de VVD, CDA en D66 en

kan dus worden uitgevoerd. Volgens

AVA werd destijds bij de sluiting van

het politiebureau aan Zetterij 6 aan-

gegeven dat het pand in gebruik zou

blijven en dat een aantal teams, dat

zich richt op de bestrijding van in-

braken, vanuit deze locatie zou gaan

werken. Het voormalige politiebu-

reau is echter al die jaren potdicht ge-

bleven, meld de partij.

Aannemelijk

In het politiegebouw aan Zetterij be-

vinden zich volgens AVA onder meer

kantoorruimten, een cellencomplex

en een schietbaan die momenteel

naar alle waarschijnlijkheid niet wor-

den gebruikt.  

De partij vindt dat gebouw uitermate

geschikt is om een nieuwe impuls te

geven aan een groter veiligheidsge-

voel bij inwoners, instellingen en or-

ganisaties in Amstelveen en is van

mening dat het gebouw (deels) ge-

bruikt kan worden als een Veilig-

heidscentrum waar publieke en pri-

vate partijen bijeen gebracht kunnen

worden die met de veiligheid in het

algemeen en Amstelveen in het bij-

zonder te maken hebben.

Anti-inbrakenteam

Het gebouw kan volgens AVA moge-

lijk dienen als verzamelplek voor

BOA’s of plaats bieden aan het anti-

inbrakenteam. Ook ziet de partij mo-

gelijkheden om het gebouw open te

stellen voor spreekuur met wijk-

agenten of om er een extra aangifte-

loket te openen.

Andere opties die volgens AVA on-

derzocht moeten worden zijn het in-

passen van lesruimte voor de politie-

school of voor beveiligingsopleidin-

gen. Voor private bedrijven die raak-

vlakken met veiligheid en/of bewa-

king hebben zouden eveneens ruim-

tes te huur kunnen worden aange-

boden. Eventueel ziet AVA zelfs mo-

gelijkheden voor de tijdelijk opvang

van verwarde personen in het ge-

bouw.

AVA hoopt dat de raad besluit een

onderzoek te doen naar de leegstand

van het voormalige politiebureau. Bij

dit onderzoek dient volgens AVA ge-

keken te worden naar een toekomst-

perspectief in relatie tot de door AVA

genoemde gebruiksmogelijkheden.

Daarbij dient zowel een scenario van

huur en verhuur te worden uitge-

werkt alsmede het scenario van

koop van het gebouw door de ge-

meente.

AVA diende de motie mede namens

de fracties van VVD, CDA en D66 in,

waardoor getalsmatig een raads-

meerderheid is ontstaan en de motie

een goede kans van slagen heeft.

AMSTELTRAM WORDT LIJN 25

Als alles volgens plan verloopt wordt

de Uithoornlijn, onderdeel van de Am-

steltram, in de zomer van 2024 in ge-

bruik genomen.

De vernieuwde Amstelveenlijn, ook

onderdeel van de totale Amsteltram,

wordt naar verwachting in december

dit jaar opgeleverd. Voorlopig wordt

in Amstelveen nog flink gebouwd en

is de aanleg van de Uithoornlijn nog

in voorbereiding, maar wel is al be-

kend dat deze verbinding nummer

25 krijgt. De lijn heeft de volgende

ambities: 

• Grotere betrouwbaarheid: een tram

die snel en met weinig oponthoud

rijdt; 

• Veilige en comfortabele haltes; 

• Verbetering van de verkeersveilig-

heid en doorstroming; 

• Betere bereikbaarheid van de regio; 

• Moderne en comfortabele trams; 

• Snelle en overzichtelijke overstap

op station Amsterdam Zuid.

Lage vloer

Gebruikers van de Uithoornlijn reizen

straks met gloednieuwe trams van

en naar Amsterdam. Op het hele

tracé van Uithoorn Centrum tot Am-

sterdam Zuid rijden 15G-trams van

de Spaanse fabrikant CAF. Die hoog-

waardige tweerichting trams hebben

een lage vloer om gemakkelijk in- en

uit te stappen. Beide uiteinden van

het voertuig worden voorzien van

een bestuurderscabine en aan beide

zijden bevinden zich deuren. De

trams worden zoveel mogelijk opge-

bouwd uit duurzame materialen en

zijn voor circa 92% recyclebaar. De

trams gaan bovendien zuinig om

met energie. 
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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

Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven

Meld ons uw initiatief - m
aak het waar

www.stichting-wami.nl

Groenvoorziening • Leefbaarheid

Wegen en verkeer

Preventieve gezondheidszorg

Veiligheid

Welzijn

Wijkplatform
voor u, door u, maar vooral met u

C A R V O  U I T V A A R T S E R V I C E
U W  A F S C H E I D  O N Z E  Z O R G

Marko van Kesteren Uitvaartverzorger • Jupiter 206  Amstelveen • Tel. 06 14426143 

info@carvouitvaartservice.nl • www.carvouitvaartservice.nl
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gens mij is dat niet nodig’. Brockhoff

vreest dat de toekomstige leefbaar-

heid van Amstelveen in het geding

komt.

De gemeente Amstelveen stelt zelf

dat de nieuwe Woonagenda betere

kansen biedt voor woningzoeken-

den, maar de makelaar denkt daar

compleet anders over. De belangrijk-

ste doelgroep, gezinnen, wordt vol-

gens Brockhoff in het voorgestelde

beleid namelijk volledig overgesla-

gen.

Foute aannames

’We betreuren het dat deze Woon-

agenda niet op de juiste wijze stuurt

en gebaseerd is op foute aannames.

Het werkelijke probleem op zowel de

Amstelveense als regionale woning-

markt wordt geheel uit de weg ge-

gaan, namelijk dat er in de planvor-

ming wordt voorzien in een veel te

groot aandeel appartementen en

nauwelijks in gezinswoningen. Kort

samengevat vinden wij dat voor elk

appartement in Amstelveen ook een

eengezinswoning gebouwd moet

worden.”

Edwin Brockhoff (foto) is ervan over-

tuigd dat de Woonagenda tot een

desastreuze en onomkeerbare ver-

slechtering van de woningmarkt in

Amstelveen zal leiden. “Dit is een

slechte zaak voor het woongeluk van

de bewoners van Amstelveen en voor

de concurrentiepositie van deze

prachtige stad. Het maakt Amstel-

veen zeer conjunctuurgevoelig en

met deze Woonagenda wordt er ge-

bouwd voor toekomstige leegstand.” 

Doorstromers 

Voor mensen met een locatiegebon-

den beroep is het volgens Brockhoff

onmogelijk om in Amstelveen een

woning te kopen. “De gemeente rea-

geert hier primair op door veel loca-

ties aan te wijzen waar woningen

gerealiseerd kunnen worden. Maar

zoals ik al zei, schuilt hier het gevaar:

de woningtypes die daar ontwikkeld

De in totaal 63 nieuwe trams van het

standaardtype URBOS 100 hebben

een lengte van 30 meter, een breedte

van 2,40 meter en bestaan elk uit 5

gekoppelde modules. Ze zijn daar-

mee ongeveer 70 cm langer dan de

huidige trams. Het voertuig beschikt

over 50 zitplaatsen en 125 staan-

plaatsen. 

Voordat de nieuwe trams reizigers

mogen vervoeren worden ze zowel

in Spanje als in Nederland uitgebreid

getest. De eerste tram is inmiddels in

Nederland en wordt aan diverse tests

op het Amsterdamse tramnetwerk

onderworpen.

Zuidelijke haltes 

De ruwbouw van de haltes Meent,

Brink, Poortwachter in Middenhoven

is gereed. Zo zijn de nieuwe perrons

zichtbaar en staan er op diverse hal-

tes al nieuwe abri’s. De afbouw van

de haltes, zoals het plaatsen van

kaartverkoopautomaten, camera’s,

SOS-zuilen en dergelijke, wordt van-

wege het risico op vandalisme echter

verschoven naar april. Dit is ruim op

tijd voor de start van de test- en oe-

fenperiode later dit jaar. Ook halte

Ouderkerkerlaan is naar verwachting

in april gereed. De planning van deze

halte is naar achteren verschoven

vanwege de start van het project

Aanpassing Knooppunt Ouderker-

kerlaan. Dit in verband met verbre-

ding van de A9.

Informatie

Over het laatste nieuws, de meest re-

cente artikelen op www.amstelveen-

lijn.nl en vragen die de afgelopen

periode zijn gesteld wordt u graag

geïnformeerd via de maandelijkse

nieuwsbrief.  

Vragen, opmerkingen of suggesties

over/voor de nieuwsbrief zijn van

harte welkom. Via info@amstelveen-

lijn.nl kunt u zich aanmelden voor de

digitale nieuwsbrief. U ontvangt deze

dan automatisch in uw mailbox.

Brockhoff: 

“Mensen worden stad uitgejaagd”

WOONBELEID AMSTELVEEN 

DESASTREUS

Amstelveens grootste Makelaarskan-

toor Brockhoff heeft geen goed woord

over voor de Concept Woonagenda die

door het Amstelveense gemeentebe-

stuur is gepresenteerd.

“Door dit woonbeleid jaagt de ge-

meente mensen de stad uit, op de

happy few na”, aldus directeur Edwin

Brockhoff, die stelt dat de Woon-

agenda gebaseerd is op foute aan-

names. De juiste sturing ontbreekt en

zal een desastreuze en onomkeer-

bare verslechtering van de woning-

markt in Amstelveen betekenen,

voorspelt hij. “Zeggen we ‘ja’ tegen

deze Woonagenda, dan zeggen we

‘gaan jullie maar ergens anders wo-

nen’ tegen jonge gezinnen. En vol-

kunnen worden sluiten totaal niet

aan bij de vraag. Voor het overgrote

deel bestaan de voorgestelde ont-

wikkelingen namelijk uit apparte-

menten. Een appartement past echter

niet bij de grootste zoekende groep

in deze regio. Dit zijn (aanstaande)

gezinnen met kinderen, die vaak

doorstromen vanuit bestaande ap-

partementen. Het gaat om mensen

die extra slaapkamers en buiten-

ruimte nodig hebben. Een gezinswo-

ning met tuin dus. Niet uit luxe maar

uit hoge nood.'

Happy few

Edwin Brockhoff: “Door het nu ge-

presenteerde woonbeleid jaagt de

gemeente deze mensen de stad uit.

De vaak genoemde verpleegster of

politieagent komen, zodra er sprake

is van een gezin, in Amstelveen hier-

door nooit meer aan bod. Niet alleen

verpest dit het karakter van Amstel-

veen, het zorgt er ook voor dat ge-

zinnen de stad uitgejaagd worden –

op de happy few na. Is dat het beleid

wat de gemeente voorstaat? Ik ver-

moed van niet, maar als er uitvoering

aan deze Woonagenda wordt gege-

ven, dan zal dit wel het resultaat

zijn.” 

BUSSEN VOOR MENSEN 

MET DEMENTIE

Amstelveners die naar de ontmoe-

tingsgroepen voor dagbesteding van

mensen met beginnende dementie

gaan, kunnen sinds medio januari

vaker meegaan op leuke uitjes. Stich-

ting ‘Mobiliteit voor Iedereen’ heeft na-

melijk gezorgd voor twee speciale

bussen.

Ook andere groepen en instellingen

kunnen gebruik maken van de bus-

sen, die geschikt zijn voor het ver-

voeren van negen personen. Er staan

logo’s op van lokale sponsoren. De

deelnemers van de Participe ont-

moetingsgroepen worden thuis op-

gehaald en weggebracht door chauf-

feurs van Roads Vervoer, een dagbe-

stedingsproject dat is gespecialiseerd

in vervoer. Daarnaast zullen de bus-

sen worden gebruikt voor uitjes. Zo

kunnen de groepen bijvoorbeeld

naar de vrijdagsmarkt of een Am-

stelveens museum gaan.

Sponsoren

De ontmoetingsgroepen voor men-

sen met beginnende dementie zijn

op maandag, woensdag en vrijdag.

Ook de wandelgroep uit De Bolder

maakt gebruik van de bussen. Zij

maken vanaf verschillende locaties

een wandeling en gebruiken de bus-

sen om iedere keer op een andere

plaats te kunnen starten. Daarnaast

kunnen de bussen worden gebruikt

om ouderen naar het gezamenlijk

eten in de wijkcentra te brengen.

Wethouder Marijn van Ballegooijen

(Zorg) was aanwezig bij de ingebrui-

kname van de busjes (foto boven).

Voor de bussen zijn nog meer spon-

soren nodig. Ook worden nog chauf-

feurs gezocht. U kunt zich opgeven

via jm.strack.van.schijndel@partici-

pe.nu.

VERKEERSVEILIGHEID 

ROND SCHOLEN

B en W vinden het belangrijk dat de

verkeerssituaties rond Amstelveense

scholen zo veilig mogelijk zijn.

Wethouder Rob Ellermeijer: “We zien

dat het steeds drukker wordt in het

verkeer, maar ook een toename in

het aantal leerlingen. Het is daarom

belangrijk om de verkeersveiligheid

waar nodig te optimaliseren. Vorig

jaar zijn de eerste aanpassingen uit-

gevoerd en dit jaar zullen wij op basis

van vastgestelde richtlijnen aanpas-

singen doorvoeren in de verkeerssi-

tuaties rond scholen.”

Het doel van dit beleid is volgens El-

lermeijer om duidelijke voorschriften

te hebben voor een verkeersveilige

schoolomgeving, zowel voor de 30

km/u-wegen als de 50 km/u-wegen,

in het bijzonder op plekken waar veel

kinderen oversteken.

Schoolzones 

In de richtlijnen wordt onder meer

voorgeschreven dat het woord

‘schoolzone’ is aangebracht op de

weg. Ook komen er adviessnelhe-

den. Op 30 km/u wegen wordt de

adviessnelheid 15 km/u. Op 50 km/u

wegen wordt de adviessnelheid 30

km/u. Dit in combinatie met een

waarschuwingsbord voor overste-

kende kinderen.

Daarnaast worden er, waar mogelijk,

zebrapaden aangelegd op plekken

waar veel kinderen oversteken. Dit is

met name van belang op 50 km/u

wegen. Op die plekken zullen de ze-

brapaden worden aangelegd met

een middeneiland en bij voorkeur op

een verkeersplateau. Ook is het uit-

gangspunt om de zebrapaden op

deze wegen te voorzien van een

fluorescerend waarschuwingsbord

met knipperlichten die met een druk-

knop te bedienen zijn door voetgan-

gers.

COMPLEX ORION OP DE SCHOP?

Het gebouwencomplex aan Orion,

met daarin drie basisscholen, ontmoe-

tingscentrum De Meent en een sport-

zaal, is dringend toe aan uitbreiding

en vernieuwing. 

Het college van B en W laat onder-

zoeken of er mogelijkheden zijn voor

een combinatie met zorg en/of wo-

nen. Het complex is gebouwd in

1981 en kampt met een slecht bin-

nenklimaat. De scholen groeien in-

tussen uit hun jasje, iets dat de ko-

mende jaren onverminderd door zal

gaan. Het gaat om drie scholen: De

Pioniers, De Cirkel en de Willem-

Alexanderschool, alsmede kinderop-

vang van KinderRijk. Naast de hoofd-

vestiging maken de scholen al ge-

bruik van twee aanvullende gebou-

wen aan Orion.

Om ruimte te maken is al eerder ge-

keken naar mogelijkheden voor het

verplaatsen van de kleinste basis-

school, De Pioniers, naar het A3 tracé

(dijklichaam tussen Groenelaan en

Waardhuizen), Galjoen of Brink 67-

69. Deze locaties voldoen echter

geen van drieën. Dat betekent dat er

binnen het voedingsgebied van deze

school geen passende andere locatie

voor nieuwbouw te vinden is. Daar-

mee moet hoe dan ook een oplos-

sing worden gevonden aan Orion. 

Tweede bouwlaag

Een recent onderzoek naar gehele of

gedeeltelijke nieuwbouw of renova-

tie aan Orion heeft echter niet geleid

tot bevredigende oplossingen. Er is te

weinig ruimte. Voor renovatie wor-

den de mogelijkheden bovendien
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nogal beperkt, omdat het bestaande

gebouw niet geschikt genoeg is om

er een tweede bouwlaag op te zetten.

Omdat de scholen voorlopig blijven

groeien, is het volgens onderzoekers

niet verstandig te kiezen voor een

krappe oplossing. Zij hebben geke-

ken naar de mogelijkheid De Pioniers

samen met de buitenschoolse op-

vang onder te brengen aan Orion 1B,

waarvoor de bebouwing daar moet

worden aangepast. Daarnaast is ge-

keken naar de mogelijkheid de ver-

gaderzalen van De Meent te ver-

plaatsen naar Orion 19, maar het col-

lege vindt het opsplitsen van De

Meent over twee vestigingen niet

wenselijk. Bovendien moet dan voor

de huidige gebruikers van Orion 19

een plek worden gevonden. Later

meer.

iPAD-CURSUS 

VOOR 65-PLUSSERS

Bent u helemaal niet vertrouwd met

computers en Internet, maar misschien

toch wel nieuwsgierig naar de moge-

lijkheden? Bang dat u het niet kunt

leren? Dan is Zilveronline iets voor u.

Met Zilveronline werkt u op een iPad.

De iPad blijkt een ideaal hulpmiddel

voor ouderen. Makkelijk vast te hou-

den en mee te nemen. De iPad werkt

draadloos, heeft alleen een knop

voor aan & uit en is gemakkelijk te

bedienen door het scherm aan te

raken.

In acht bijeenkomsten met een groep

van maximaal acht personen en

twee vrijwilligers als begeleider krijgt

u les en oefent u. Als u nu nog geen

enkele ervaring heeft met compu-

ters, nog nooit een knop heeft dur-

ven aanraken, dan zult u verrast zijn

dat u al heel snel berichten kunt

lezen van en sturen naar uw groeps-

genoten. Als u daarmee vertrouwd

bent gaat u verder de mogelijkheden

verkennen, bijvoorbeeld een e-mail

sturen naar familie of kennissen en

gaat u het Internet op om te ontdek-

ken wat daar voor u te vinden is.

Nadere informatie

Wat bieden wij u? De mogelijkheid

om te oefenen in een groep en onder

begeleiding van betrokken vrijwilli-

gers. Aanvullend kunt u desgewenst

gebruik maken van het inloopspreek-

uur. U dient thuis te beschikken over

wifi, een draadloze internetverbin-

ding en een iPad. 

De cursus start dit voorjaar. De kos-

ten zijn € 85,00. Als u niet in het

bezit van een iPad bent, kunt er een

in bruikleen krijgen (€ 45,00). Als u

een Amstelveenpas heeft krijgt u

50% korting op het cursusgeld. 

Voor meer informatie en aanmelden

kunt u bellen met Cursusbureau Par-

ticipe Amstelland 020-5430441 of

020-5430442 van maandag t/m

donderdag van 09:00 tot 14:00 uur.

19 APRIL: TIENDE MEENTRUN

Op zondag 19 april vindt de tiende

Meentrun plaats met als startpunt het

plein voor ontmoetingscentrum De

Meent. De start is om 10.45 uur. 

Voorgaande edities konden allemaal

plaatsvinden op de tweede zondag

in april, dit jaar vanwege Pasen één

week later.

De afstanden zijn 5 en 10 km voor

volwassenen en 1 km voor de kids

tot 12 jaar. De online inschrijving is

geopend via registration.mylaps.com/

meentrun-2017/

Voordelig inschrijven. Tot en met 17

april is het mogelijk om je voordelig

in te schrijven voor de MeentRun. Het

tarief is inclusief het gebruik van een

MyLaps tijdregistratiechip (alleen

5KM en 10KM) en een herinnerings-

medaille bij de finish voor elke deel-

nemer. 

Aanvullende informatie over de ko-

mende MeentRun is terug te vinden

op onze website www.meentrun.nl. 

Vrijwilliger worden? Zou je als vrij-

williger mee willen doen aan de

MeentRun? Stuur een mail via info@

meentrun.nl en sluit je aan bij ons

leuke MeentRun team.

MEER GELD 

VOOR LAGE INKOMENS   

Meer dan 6% van de huishoudens in

onze gemeente heeft een laag inko-

men. Het college zegt er naar te streven

dat iedereen meedoet aan de samen-

leving en adequate zorg en onder-

steuning ontvangt. 

Omdat voor inwoners met een laag

besteedbaar inkomen de beperkte fi-

nanciën vaak een belemmering vor-

men, wil de gemeente met diverse

regelingen en voorzieningen de doel-

groep zo goed mogelijk ondersteu-

nen, zodat die volwaardig aan de

samenleving kan deelnemen. 

De regeling voor inwoners met een

laag inkomen wordt uitgebreid. Dit

jaar gaat € 136.000 meer geld naar

de uitvoering van het minimabeleid

en volgend jaar wordt dat € 146.000

meer. In het nieuwe beleid breidt de

gemeente onder andere de compu-

terregeling uit. Elk kind uit een mini-

magezin dat naar het voortgezet on-

derwijs gaat, krijgt geld voor een

computer. Ook deze vergoeding

wordt door de gemeente verhoogd.

De minimagezinnen krijgen per vol-

gend jaar € 230 vergoeding voor een

gedeeltelijke dekking van het eigen

risico van de ziektekostenverzekering

van Zorg en Zekerheid. Inwoners die

geen overstap kunnen of willen ma-

ken naar Zorg en Zekerheid houden

de tegemoetkoming via de bijzon-

dere bijstand. De bijdrage voor com-

puters wordt verhoogd van 300 naar

400 euro.

Meedoen aan een activiteit

Amstelveners met een laag inkomen

van 18 jaar of ouder kunnen vanaf

2021 eenmalig rekenen op 50 euro

als zij meedoen aan een activiteit op

het gebied van cultuur, sport, educa-

tie of een activiteit van een ouderen-

bond. Ook wil het college het Jeugd-

fonds Sport en Cultuur volgend jaar

15.000 euro subsidie verlenen. 

Wethouder Marijn van Ballegooijen

(Werk en Inkomen): “Alle minima-

huishoudens die bij ons bekend zijn

worden over het gewijzigde minima-

beleid geïnformeerd door middel

van een brief. Het verspreiden van

brochures over het minimabeleid bij

huisartsen en wijkcentra is een me-

thode waarmee we bekend zijn en

waar we mee doorgaan. Het nieuwe

minimabeleid wordt binnenkort be-

kend gemaakt door middel van een

speciale pagina in het Nieuwsblad.”

Alle gemeentelijke minimaregelin-

gen staan overzichtelijk bij elkaar op

één pagina: www.amstelveen.nl/mi-

nima. Daar staat ook hoe een aan-

vraag ingediend moet worden en de

informatiefolder minimabeleid. Ook

staat er een overzicht met de keten-

partners, zoals het financieel café en

de kleding- en voedselbank waar mi-

nima ook heen kunnen voor hulp of

ondersteuning.

DRUK BIJ BUURTBEMIDDELING

Vorig jaar hebben meer dan 245 buren

zich gemeld bij Beterburen voor een

bemiddeling door Buurtbemiddeling

Amstelland. 

Het gaat bij zo’n melding om een

verzoek tot ondersteuning bij een

overleg tussen buren die overlast van

elkaar ervaren. Die ondersteuning

gebeurt door twee buurtbemidde-

laars. 

Er meldden zich zoveel buren aan,

dat er al in januari vorig jaar een

wachtlijst ontstond. Door de vele

meldingen liep de wachtlijst snel op

tot bijna drie maanden in de periode

augustus/september.  Voor buurtbe-

middeling Amstelland is dit een on-

gekende en voor iedereen een onge-

wenste situatie.

De buurtbemiddelaars, die dit werk

onbetaald verrichten, hebben hun

vrije tijd extra vaak gebruikt om ie-

dereen tegemoet te komen. Meer-

dere nieuwe bemiddelaars zijn aan-

genomen en getraind om de vloed

aan meldingen te kunnen aanpak-

ken. Behandeling van twee tot drie

zaken tegelijk door bemiddelaars

was geen uitzondering. Eind vorig

jaar wist Buurtbemiddeling Amstel-

land de wachttijd terug te brengen

tot slechts twee weken. Het slagings-

percentage heeft er nauwelijks onder

geleden. 

Nieuw en verbeterd begin

Nog steeds blijkt dat twee derde deel

van de bemiddelingen naar tevre-

denheid wordt opgelost. Dit is niet al-

leen te danken aan de bemiddelaars,

maar zeker ook aan de buren die be-

reid zijn geweest om met elkaar tot

duidelijke en uitvoerbare afspraken

te komen.

Dit jaar zullen de totaalcijfers van

2019 een exact beeld geven. Maar

nu al is duidelijk te zien dat de inzet

van de bemiddelaars en het geduld

van de buren hun vruchten hebben

afgeworpen. Buurtbemiddeling Am-

stelland biedt een kans om bij een

moeilijke situatie tussen buren een

nieuw en verbeterd begin een kans

kan krijgen. 

U kunt gerust een verzoek indienen

of meer informatie opvragen bij

info@beterburen.nl of telefonisch:

085-9022810 of via website www.

beterburen.nl (meldformulier).

VEEL VLUCHTEN OVERBODIG

Ruim één op de drie vertrekkende

vluchten vanaf Schiphol kan worden

vervangen door een trein- of elektri-

sche busverbinding.

Dat zegt Greenpeace, die een onder-

zoek heeft laten uitvoeren naar korte

afstandsvluchten van en naar Neder-

landse luchthavens. Het gaat volgens

het onderzoek jaarlijks om meer dan

200.000 vliegreizen. “Ultrakorte rei-

zen van minder dan 750 kilometer,

die je ook met ander vervoer kunt af-

leggen”, aldus campagneleider Dewi

Zloch van Greenpeace. “Die korte

vluchten zijn wat ons betreft overbo-

dig, zinloos en prima met de trein af

te leggen.”

Naar Londen wordt per dag het

meest gevlogen. Vanaf Schiphol zijn

er dagelijks zestig vluchten die naar

een van de zes Londense luchtha-

vens vertrekken. Voor een vlucht naar

Parijs zijn dagelijks dertien mogelijk-

heden, naar Brussel wordt vijf keer

per dag op en neer gevlogen. “Mid-

den in een klimaatcrisis toont dat

aan dat er niet echt een visie of een

plan is van Schiphol om daar mee

om te gaan”, aldus Zloch.

Vanaf volgend jaar schrapt KLM een

van die vijf dagelijkse vluchten. Die

wordt vervangen door een trein. De

start- en landingsrechten van de ge-

schrapte dagelijkse vlucht zullen wel

op een andere KLM-route worden in-

gezet.

Internationaal treinknooppunt 

Schiphol zegt in een reactie wel de-

gelijk na te denken over het verduur-

zamen van de luchtvaartsector en is

voorstander van het vervangen van

vluchten door goede treinverbindin-

gen. Maar dat gaat volgens de lucht-

haven niet van de ene op de andere

dag. “De dienstregeling is gewoon

online te vinden, op onze website en

in onze app. Daar is geen onder-

zoeksbureau voor nodig, maar fijn

dat Greenpeace ernaar gekeken

heeft. Waar wij mee bezig zijn, is met

het uitvoeren van het klimaatak-

koord en met een duurzame toe-

komst van de luchtvaart”, aldus een

woordvoerder van de luchthaven.

In de toekomst moet bij Schiphol ook

een groot internationaal treinknoop-

punt komen, waar reizigers gemak-

kelijker van het vliegtuig naar een

spoorverbinding kunnen overstap-

pen. De grote aangekondigde ver-

bouwing van Schiphol Plaza hoort

volgens de luchthaven bij die ont-

wikkeling.

Protestival

Voor Greenpeace zijn de aangekon-

digde maatregelen van Schiphol niet
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een stap in de goede richting gezet.

De resultaten van het onderzoek dra-

gen bij aan een veiliger en comforta-

beler fietsklimaat, ook voor kinderen.

Eind februari werden alle uitkomsten

van de enquête gepubliceerd. 

Gemeenten konden toen zien hoe de

45.000 deelnemers het grootste

fietsonderzoek van Nederland heb-

ben ingevuld. De Fietsersbond is blij

met de massale respons. “Het is geen

geheim dat fietsen een actueel punt

op onze agenda is. Maar ondanks

dat staan wij opnieuw te kijken van

de grote betrokkenheid van de fiet-

ser,” aldus Saskia Kluit (foto). “We zijn

trots op het feit dat de Nederlandse

fietser zo betrokken is bij het fietskli-

maat. Elke mening zorgt ervoor dat

er veiliger en comfortabeler gefietst

wordt.”

“Door dit succes kunnen wij er sa-

men met onze vrijwilligers voor zor-

gen dat de 340 gemeenten waar de

enquête representatief is ingevuld

aan de slag kunnen: een ideale kans

om verbeteringen in het fietsbeleid

door te voeren en in 2022 nog meer

kans te maken op de felbegeerde

titel.”

DE AANBIEDERS VAN ZORG

Amstelveners kunnen vanaf dit jaar

voor hulp in het huishouden terecht bij

zorgaanbieders Axxicom Thuishulp,

Tzorg, PrivaZorg en de nieuwe combi-

natie Zorgsamen-Brentano.

Er verandert voor inwoners die hulp

krijgen of hulp hebben gevraagd via

Axxicom Thuishulp en Tzorg. Inwo-

ners die hulp krijgen of hebben ge-

vraagd via Brentano of FlexiCura

kunnen kiezen voor de nieuwe com-

binatie Zorgsamen-Brentano of een

van de andere gecontracteerde zor-

gaanbieders. Inwoners kunnen ook

kiezen voor de nieuwe zorgaanbie-

der PrivaZorg. Amstelveners die hulp

ontvangen van het Joods Maat-

schappelijk Werk kunnen overstap-

pen naar een van de aanbieders

waar Amstelveen heeft ingekocht of

ze kunnen een Persoons Gebonden

Budget (PGB) aanvragen.

Meer hulpen nodig

Bij de aanbesteding vroeg de ge-

meente extra aandacht voor de sig-

naalfunctie van de medewerkers bij

hulp in het huishouden. Deze moe-

ten aan de bel trekken als de zorg-

vraag van de ontvanger verandert. 

Door het tekort aan personeel kan

op dit moment niet alle toegekende

hulp binnen de daarvoor gestelde

termijn worden geleverd. “Dit is een

landelijk probleem dat helaas ook in

Amstelveen speelt”, zegt Wethouder

Marijn van Ballegooijen (Zorg). “De

gemeente en de zorgaanbieders wer-

ken samen om de vacatures te vul-

len. Inwoners die interesse hebben in

werk in de hulp bij huishouden zijn

zeer welkom. Zij kunnen dat aange-

ven bij het Werkplein van de ge-

meente. Veel inwoners, die wat ou-

der, ziek of gehandicapt zijn wachten

op een goede hulp in de huishou-

ding. Huishoudelijke hulp is heel be-

langrijk om mensen te ondersteu-

nen, zodat zij langer zelfstandig kun-

nen wonen. Medewerkers Hulp bij

Huishouden kunnen echt het verschil

maken.”

VERKEERSVEILIGHEID 

IN NOORD-HOLLAND

De provincie Noord-Holland gaat fors

inzetten op meer veiligheid in het ver-

keer. Deze extra inzet is nodig om het

aantal verkeersslachtoffers te vermin-

deren.

De komende 4 jaar geeft de provin-

cie in totaal 39 miljoen euro uit aan

maatregelen om lokale gemeente-

lijke wegen veiliger te maken door ze

beter in te richten en door gedrags-

verandering van automobilisten en

fietsers te bewerkstelligen. Ook gaat

de provincie meer investeren in de

verkeersveiligheid van de eigen pro-

vinciale N-wegen en wordt extra ge-

ïnvesteerd in maatregelen om aflei-

ding in het verkeer tegen te gaan. 

Bovendien treft de provincie maatre-

gelen om verkeerssituaties overzich-

telijker te maken en wordt er ingezet

op gedragsbeïnvloeding. Dit richt

zich op kwetsbare verkeersdeelne-

mers en op verkeersdeelnemers die

een groot risico vormen vanwege

hun snelheid of doordat ze worden

afgeleid. 

Risico’s aanpakken

De provincie zegt ook aandacht te

besteden aan educatie door middel

van campagnes. Een voorbeeld hier-

van is het programma ‘Doortrappen’.

Hierbij richt de provincie zich op de

oudere fietser. Tijdens bijeenkomsten

voor ouderen, gericht op veilig fiet-

sen, is extra aandacht voor verkeers-

veiligheid en tegelijkertijd het blijven

gebruiken van de fiets. 

Essentieel aan de nieuwe verkeers-

veiligheidsaanpak is de ‘risicoge-

stuurde benadering’. Dit houdt in dat

er ingezet wordt op het voorkómen

van ongevallen, door de belangrijk-

ste risico’s aan te pakken. Daarmee

worden de verkeersongevallen niet

achteraf aangepakt, nadat het onge-

luk al gebeurd is, maar vooraf. 

De provincie streeft, net als het Rijk,

naar 0 verkeersslachtoffers in 2050.

Mensen zijn kwetsbaar en zullen in

het verkeer altijd fouten blijven ma-

ken. 

Niet elk ongeval kan worden voor-

komen, maar elk slachtoffer is er een

teveel. De Noord-Hollandse aanpak

is afgeleid van het landelijke beleid,

het Strategisch Plan Verkeersveilig-

heid 2030, waarin de nieuwe visie

op verkeersveiligheid is vastgelegd.

De provincie heeft deze aanpak nu

vertaald naar de provinciale context.

AFVAL AFVOEREN PER BAKFIETS

Als extra service voor inwoners die

geen auto of rijbewijs hebben, kunnen

zij gratis een elektrische bakfiets lenen

voor het brengen van klein grof afval

naar het Afvalbrengstation. 

Amstelveners zonder rijbewijs of auto

hebben twee mogelijkheden. Of ze

laten hun grof afval tegen betaling

ophalen door de gemeente of klein

grof afval met een elektrische bak-

fiets naar het Afvalbrengstation bren-

gen. Een elektrische bakfiets lenen

kan bij Het Fietshuys aan Sandberg-

plein 24B in het Stadshart (naast de

Bijenkorf) op maandag van 12:00 tot

17:00 uur en dinsdag t/m zaterdag

van 09:00 en 17:00 uur. Deze loca-

tie is gekozen vanwege de centrale

ligging. Reserveren is niet mogelijk.

Het Fietshuys leent namens de ge-

meente de bakfiets uit aan inwoners

vanaf 18 jaar met een geldig ID.

Extra stimulans

Omdat de hoeveelheid grof afval

vaak te gering is om tegen betaling

op te laten halen, is voor een aantal

bewoners de verleiding groot om het

naast een ondergrondse container te

plaatsen. Dit tot groot ongenoegen

van omwonenden en gemeente. De

bakfiets is een extra service om afval

naar het Afvalbrengstation te bren-

gen en illegaal bij de container ge-

plaatst afval te verminderen. De ge-

meente noemt de elektrische bakfiets

bovendien een extra stimulans om

op een duurzame en leuke manier

afval weg te brengen.

genoeg: “We zetten nu in op minder

CO2-uitstoot op alle fronten, dat

moet dus ook gelden voor de lucht-

vaart. Dat betekent minder vluchten,

want vliegen zonder uitstoot gaat de

komende decennia helaas nog niet

lukken. Schiphol weet dit ook, maar

in plaats van met een goed klimaat-

beleid te komen, wordt gekozen voor

groei van het vliegverkeer. Dat is on-

verantwoord”, aldus Dewi Zloch.

Medio december vorig jaar voerde

Greenpeace twee dagen lang actie

op Schiphol. De milieuclub hield toen

een ‘Protestival‘, waar een klimaat-

plan van de luchthaven geëist werd.

D66 EN AVA: 

ACTIE TEGEN ARMOEDE

De fracties van D66 en Actief Voor Am-

stelveen (AVA) willen meer gerichte ac-

ties zien om armoede in Amstelveen te

voorkomen. Hun voorstel hierover is

met veel steun van de gemeenteraad

aangenomen.

De fracties van D66 en AVA hebben

het college van B en W opgeroepen

een stevig actieplan op te stellen en

uit te voeren, waarmee het risico op

armoede voor Amstelveners zo veel

mogelijk wordt weggenomen. Beide

partijen willen meer focus op het

voorkómen dat inwoners met ar-

moede te maken krijgen. Ook willen

ze dat inwoners met weinig geld on-

afhankelijk en zelfstandig hun leven

kunnen leiden. 

Raadslid Saloua Chaara D66:: “Ar-

moede zorgt voor kansenongelijk-

heid en belemmert mensen om mee

te doen in onze samenleving. Daar-

om moet het minimabeleid niet al-

leen gaan over regelingen die de ge-

meente inzet om armoede tijdelijk te

verzachten. Het moet vooral gaan

over het voorkómen en op lange ter-

mijn oplossen van armoede. Vooral

door onderwijs en werk. Want uit-

eindelijk is werk voor veel mensen de

beste manier om permanent uit de

armoede te blijven.” 

Armoedepreventie

AVA-raadslid Jacqueline Höcker: “Ar-

moede ondermijnt zelfvertrouwen,

motivatie en vitaliteit. Het zorgt voor

eenzaamheid en isolement. Het is

van primair belang dat mensen kun-

nen sporten, lessen kunnen volgen

of kunstzinnige hobby’s kunnen uit-

oefenen waardoor men plezier heeft,

meer mensen ontmoet en ambitie

aan de dag legt.” 

Ouderen, éénoudergezinnen, status-

houders, werklozen en zelfstandig

ondernemers lopen het grootste ri-

sico om in armoede te vervallen.

Werkloosheid, grote zorgtaken en

een instabiele gezinssituatie  kunnen

dit risico versterken. De oproep van

D66 en AVA is door bijna de gehele

gemeenteraad ondersteund. Het col-

lege van burgemeester en wethou-

ders komt in het tweede kwartaal

van 2020 met het actieplan waar

D66 en AVA om hebben gevraagd.

OP DE FIETS NAAR SCHOOL?

In bijna twintig procent van de Neder-

landse gemeenten voelt het voor kin-

deren niet veilig om naar school te

fietsen. 

Dat concludeert de Fietsersbond na

een eerste analyse van de publieks-

enquête voor de verkiezing van Fiets-

stad 2020. 

De betrokkenheid van Nederlandse

fietsers is groter dan ooit: de bond

ontving meer dan 45.000 ingevulde

enquêtes. Bij de beoordeling van de

beste Fietsstad speelt de enquête een

belangrijke rol.  

De Fietsersbond vroeg alle deelne-

mers aan de enquête of kinderen in

hun gemeente veilig naar school

kunnen fietsen. Gemiddeld werd er

bij deze vraag een score gegeven

van 3.45 (op een schaal van 1 tot 5),

maar in 19,4% van de gemeenten

wordt het fietsen naar school als on-

veilig ervaren.

Volgens Fietsersbond-directeur Sas-

kia Kluit is het erg belangrijk dat kin-

deren veilig naar school kunnen fiet-

sen. “Als je jong bent, dan wordt de

basis gelegd voor de rest van je le-

ven. Als een kind fietsen als onveilig

ervaart, dan is het heel moeilijk om

van die gevoelens af te komen. Wij

hopen dan ook dat gemeenten die

niet goed scoren samen met onze

vrijwilligers gaan werken aan verbe-

tering.”

Betrokkenheid

In de ‘Fietsvisie 2040’, het toekomst-

document van de Fietsersbond, staat

dat in 2040 elk kind in Nederland

een fiets moet hebben en dat kinde-

ren op achtjarige leeftijd goed ge-

noeg kunnen fietsen om zelfstandig

en veilig aan het verkeer deel te ne-

men. Met de Fietsstad-enquête wordt

foto Amstelveenweb.com



CAMPAGNE

#IKHEBJENODIG GESTART

Hulp- en zorgverleners van Gezond-

heidscentrum Duizendblad, Participe

Amstelland en Amstelveen Sport zijn

op 20 januari (Blue Monday) samen

met gemeente Amstelveen en zorgver-

zekeraar Zorg en Zekerheid van start

gegaan met de campagne #ikhebje-

nodig.

Voor mensen met een depressie en

hun omgeving is een gesprekstaal

ontwikkeld met krachtige symbolen

waarmee sombere gevoelens op een

toegankelijke manier bespreekbaar

kunnen worden gemaakt. Deze ge-

sprekstechniek wordt op verschillen-

de plekken in Amstelveen toege-

licht, zoals tijdens de snertwandelin-

gen van Amstelveen Sport. Er zijn

praktische gesprekstools en korte

filmpjes voor social media als hand-

vatten voor zo’n gesprek. In januari

en februari waren er pop up gesprek-

ken in Amstelveen waar de zorgver-

leners van Gezondheidscentrum Dui-

zendblad sleutelfiguren in de wijk

leerden hoe je de symptomen kunt

herkennen en het gesprek kunt aan-

gaan over depressie. De gesprekstaal

met de symbolen staat op www.ik-

hebjenodig.nl.

Huisartsen, psychologen, welzijns- en

sportmedewerkers in Amstelveen

werken ook mee aan de campagne

#ikhebjenodig. Hiermee willen zij in-

woners van Amstelveen stimuleren

het gesprek met elkaar aan te gaan

over hoe je je voelt. Uit onderzoek

blijkt dat 1 op de 20 mensen kampt

met depressie of depressieve gevoe-

lens. En dat bijna de helft van de

mensen met depressieve klachten

(45,6%) afwacht tot iemand anders

het gesprek hierover begint. 

Symptomen leren herkennen 

Huisarts Brigitte van Oosten van GZC

Duizendblad: “Mensen met een de-

pressie gaan sneller naar een hulp-

verlener als zij hiertoe worden ge-

stimuleerd door iemand anders. Zo

konden wij onlangs een suïcidale 

patiënt helpen nadat hem een ge-

spreksopening was geboden. Als ie-

dereen de kernsignalen van depres-

sie zou kennen en bespreekbaar zou

maken, kunnen we elkaar enorm hel-

pen. Daarom trainen we sportleraren,

pastoraal werkers en andere sleutel-

figuren in de wijk en wijzen we po-

tentiële patiënten op de symptomen.

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

en de gemeente Amstelveen on- der-

steunen ons in ons initiatief om men-

sen met depressieve klachten te

motiveren eerder hulp te zoeken.”

Wethouder Van Ballegooijen: “Heel

goed dat deze campagne er is. Zo’n

5000 inwoners uit Amstelveen heb-

ben te maken met depressie. Door te

praten en écht naar elkaar te luiste-

ren wordt de stap naar hulp makke-

lijker. Reden genoeg om bewoners
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van Amstelveen de symptomen van

depressie te leren herkennen en te

stimuleren om het gesprek met el-

kaar aan te gaan.

Meer informatie over de campagne is

te vinden op www.ikhebjenodig.nl.

SPORT- & CULTUURKAART  

AMSTELVEEN

Het is belangrijk om op jonge leeftijd

te ontdekken waar je talent of passie

ligt. En daar speelt de Sport & Cultuur-

kaart Amstelveen (SCA) perfect op in.

Voor een zeer voordelig maandtarief

kunnen kinderen het hele jaar door

diverse activiteiten op het gebied van

sport en cultuur uitproberen.

“Inmiddels hebben al zo’n 1.000 kin-

deren gebruik gemaakt van de Sport

& Cultuurkaart”, vertelt oprichter John

Keunen uit. “Wij merken dat na het

afzwemmen gezocht wordt naar de

interesses van de kinderen. Met dit

lidmaatschap kunnen zij allerlei

sporten en activiteiten uitproberen,

zodat ze écht ontdekken wat ze leuk

vinden en zich dan kunnen aanslui-

ten bij een vereniging”, legt Keunen

uit. “Daarnaast zijn er genoeg kinde-

ren en jongeren die voor langere tijd

lid blijven, omdat ze het leuk vinden

steeds nieuwe of andere activiteiten

te beoefenen dan bij hun vereni-

ging.”

Van jumpen tot judo

Het aanbod van de Sport & Cultuur-

kaart is zeer divers. Van jumpen tot

judo en van basketbal tot dansen. En

ook het culturele aanbod breidt zich

steeds meer uit. Zo kun je kennisma-

ken met de scouting, naar de kinder-

disco en met een kleine eigen bijdra-

ge van twee euro genieten van elke

voorstelling in het Amstelveens Pop-

pentheater.

“Tientallen lokale sport & cultuuror-

ganisaties hebben zich al aangeslo-

ten bij dit initiatief en het aantal

neemt nog steeds toe. Dagelijks zijn

er zo’n 5 tot 10 activiteiten te ont-

dekken voor kinderen van 4 tot 18

jaar.’

Hoe het werkt

Het afsluiten van een lidmaatschap

is simpel. Ga naar de website sport-

encultuuramstelveen.nl en kiest voor

de optie ‘hoe het werkt + aanvragen’.

Daar krijg je de keuze tussen een

KIDS (t/m 12 jaar - € 10 p.m.) of

TEENS (vanaf 13 jaar -  € 15 p.m.) lid-

maatschap. De kaart is persoonsge-

bonden en wordt binnen enkele da-

gen thuisgestuurd. Er zijn geen ver-

plichtingen en  de kaart kan op ieder

moment in het jaar worden aange-

vraagd en worden stopgezet.

“De ervaring leert dat 70% van de

deelnemende kinderen hun uitein-

delijke passie in sport en cultuur heb-

ben gevonden. En daar doen we het

uiteindelijk voor! Kijk voor het volle-

dige aanbod op www.sportencultuur-

amstelveen.nl”.

Informatie: Sport & Cultuurkaart Am-

stelveen, Witteweg 4A, Aalsmeer, te-

lefoon 088-5387021 -  info@sporten

cultuuramstelveen.nl - www.sporten-

cultuuramstelveen.nl.

INBREKER 

5 MINUTEN IS GENOEG

“We maken het inbrekers te makkelijk”,

zegt ex-inbreker Evert Jansen (57). “Er

zit altijd wel ergens een raam niet

goed dicht.”

Het moet snel, snel, snel. De meeste

inbrekers zijn vooral geïnteresseerd

in hoe vlug ze ergens kunnen bin-

nenkomen. Wat er mogelijk te halen

valt interesseert ze op dat moment

minder. 

Om zijn drugsverslaving te financie-

ren pleegde Evert Jansen tussen

1980 en 1998 duizenden woningin-

braken. Meer dan een schroeven-

draaier, een tang en een koevoet had

hij niet nodig. Hij werd nooit op he-

terdaad betrapt, maar belandde wel

een paar keer in de gevangenis. Daar

leerde hij weer nieuwe inbraaktech-

nieken.

Twintig jaar geleden kickte hij af,

ging in therapie en ‘vond zichzelf

terug’. Jansen werkt nu als zelfstan-

dig inbraakpreventieadviseur voor

verscheidene opdrachtgevers. On-

langs was hij in Amstelveen voor een

verzekeraar aan het werk. Die orga-

niseert voor klanten inbraakpreven-

tieavond elders binnen de gemeente.

Kliko's als opstapje

Voorafgaand aan de bijeenkomst

verkende hij die middag de wijken

rond het buurtcentrum. Hij maakt fo-

to’s om 's avonds zijn verhaal kracht

bij te zetten. Jansen loopt in stevig

tempo door een straat met rijtjeswo-

ningen. “Al die kliko’s naast de hui-

zen… Ik gebruikte ze als opstapje om

naar binnen te klimmen en om mijn

buit mee te vervoeren naar de auto.”

Volgens Jansen staat altijd wel er-

gens een raam open. Hij wijst naar

de ramen die voorzien zijn van twee

raamsluitingen. “Moet je kijken hoe-

veel mensen maar één raamsluiting

gebruiken. Ik kan zo’n raam eenvou-

dig openbreken met een koevoet.”

De ex-inbreker controleert ook deu-

ren op zwakke plekken. “Zit er bij-

voorbeeld geen slot op kniehoogte,

dan heb ik speling en kan ik er op die

plek een koevoet tussen zetten.”

Goed hang- en sluitwerk

Jansen vindt het onbegrijpelijk dat

het vaak schort aan goed hang- en

sluitwerk. “Dan hebben mensen wel

dure apparatuur in huis en een Mer-

cedes op de oprit, maar investeren ze

niet in deugdelijke sloten.” Zo ziet hij

bijvoorbeeld nog altijd veel deurslo-

ten met cilinders die uitsteken. Die

zijn er met een tang makkelijk uit te

trekken.

Jansen struint inmiddels door de

brandgangen achter de woningen en

begint met het controleren van de

poortdeuren. De vierde is niet op slot.

Hij loopt een tuin in zonder nog een

keer achterom te kijken. “Schichtig

gedrag wekt argwaan.”

Niet veel later is hij weer terug. “Ook

de schuurdeur zit niet op slot. In de

schuur staat een mooie hogedrukrei-

niger.” Van de pakweg twintig poort-

deuren die Jansen checkt, zitten er

vijf niet op slot. 

Weer op straat voelt hij bij een huis

aan de deur van de inpandige ber-

ging: die gaat open en aan de bin-

nenkant bungelt een sleutelbos. De

ex-inbreker belt aan en overhandigt

de verbouwereerde bewoonster de

sleutels. “Ik had ook een andere keer

terug kunnen komen om uw huis

leeg te halen, zonder braaksporen.”

Ongezien

Inbrekers willen ongezien blijven en

hebben daarom ook een hekel aan

camera’s. WhatsApp Buurtpreventie-

groepen kunnen ook werken, mits ze

actief zijn. “Ik gaf eens voorlichting

aan zo’n groep, waarvoor ik ook

eerst ‘s middags de buurt verkende.

De groepsleden waren allemaal

thuis, maar niemand had mij opge-

merkt. ”Mensen maken het inbrekers

te makkelijk, zegt Jansen nog eens.

“Ouders die hun kinderen gauw even

naar school brengen en dan de voor-

deur niet op slot draaien. Met een

pasje heb ik de deur in een paar se-

conden open.” Een inbraak duurt

kort. “Ik had meestal maar vijf minu-

ten nodig. Daarom is goed hang- en

sluitwerk zo belangrijk, het liefst vijf

minuten inbraakwerend, zoals sloten

met een SKG-driesterren-keurmerk.

Ook licht en lawaai ontmoedigt in-

brekers”, zegt Jansen. “Blaffende hon-

den? Vreselijk. En ik tikte nooit een

raampje in, dat maakte herrie.”

Binnenverlichting 

Een donker huis ’s avonds beteken-

de: geen mensen thuis. “Ik belde wel

eerst aan om er zeker van te zijn dat

de kust veilig was. Ging de deur toch

open, verzon ik een smoes en maak-

te rechtsomkeert.” Binnenverlichting

werkt preventief, zegt Jansen. Bui-

tenverlichting schrok hem alleen af

als die werkte op een sensor. “Dan

zagen buren dat er beweging was.”

Hij brak nooit ‘s nachts in, omdat hij

het risico op een confrontatie met de

bewoners dan te groot vond. “Is er

een inbreker in je huis? Ga schreeu-

wen, maar loop er niet op af. Je weet

nooit hoe hij reageert.”

Een politiewagen rijdt de straat in. De

agent draait het raampje open en

Jansen loopt op de auto af. De arg-

wanende man van die middag heeft

de politie gebeld, zo blijkt. Jansen

laat de agent zijn visitekaartje zien

en moet lachen. “Geweldig”, zegt Jan-

sen, en hij slaat de agent amicaal op

de schouder. “Sociale controle, dat is

toch precies wat we willen?”  

Dit is een bewerkte versie van het arti-

kel 'Een inbreker heeft maar vijf minu-

ten nodig' uit Eigen Huis magazine,

editie november 2019.

GROTE NAMEN IN BIBLIOTHEEK

De schrijvers Peter Buwalda, Ilja Leo-

nard Pfeijffer en Sytze van der Zee

zijn te gast in de Bibliotheek en ver-

tellen over hun laatste romans. Best-

seller-auteur Peter Buwalda wordt op

4 maart geïnterviewd door Jasper

Henderson over zijn werk: zijn laat-

ste boek Otmars zonen, dat door de

pers is bejubeld als een roman waar

het taalplezier en de vertelkunst van-

af spat. Ilja Leonard Pfeijffer (foto)

vertelt op 13 maart over zijn grootse

Europese roman Grand Hotel Europa.

Over Europese identiteit, liefde in tij-

den van massatoerisme en de span-

nende zoektocht naar het laatste

schilderij van Caravaggio. 

Op 16 april gaat Sytze van der Zee

opnieuw in gesprek met een van de

overlevenden die hij voor zijn boek

interviewde. Van der Zee sprak met

ongeveer tachtig ouderen over het

leven tijdens de Tweede Wereldoor-

log. Kaartjes zijn te koop via www.de-

bibliotheekamstelland.nl. 
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Beste puzzelaar

Nadat de vorige Gondelkoerier was rond-

gebracht keken we vreemd op toen de

eerste dagen geen enkele oplossing van

de kruiswoordpuzzel bij ons was binnen-

gekomen. Maar al snel kwamen we er ach-

ter dat er fouten in die puzzel waren

geslopen. Twee vakjes te veel waren inge-

kleurd, waardoor niemand in staat was

om de juiste straatnamen te achterhalen.

Onze excuses hiervoor. Met bijgaande

puzzel hopen we de fout te herstellen. 

In deze puzzel vormen de woorden in de

gekleurde vakjes twee straatnamen in

onze wijken, maar om ze in de goede volg-

orde te plaatsen moeten ze nog wel even

flink door elkaar gehusseld worden. Stuur

uw oplossing per e-mail naar gondelkoe-

rier@outlook.com of bezorg deze in De

Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen. Uit

de goede oplossingen worden twee win-

naars getrokken die in aanmerking komen

voor een cadeaubon van €12.50. Veel

puzzelplezier. 

Horizontaal

1 plaats in Noord-Holland  9 Europeaan 10

deel van het hoofd 12 voorzetsel 14meubel

15 graveur 16 Japans spel 17mannelijk dier

19 duw 20 oever 21 zoogdier 23 eb en vloed

24 plaats in Australië 28 muzieknoot 29 ri-

vier in Noord-Brabant 30 Franse vennoot-

schap (afk) 31 Chinese munt 32 Europese

taal 37 voegwoord 38 achter 40 raam-

scherm 42 bierpomp, 44 gevel 46 boom 47

plaats in Japan 49 voorzetsel 50 vreemde

munt 51 plaats in België 53 Europeaan.

Vertikaal

2 muzieknoot 3 deel van een tennispartij 4.

ladder 5 deel van een schip 6 razend 7 slee,

8 sportofficial 11 vertaler 13 rivier in Italië 15

afdruk 16 verdwijn! 18 zoogdier 20 drank 22

lijfeigene 23 walvisolie 24 bloeimaand 25

sportartikel 26 Verenigde Staten (afk) 27

boom 33 kever 34 land in het Midden Oos-

ten 35 beker 36 baas 39 aanwijzing 41

zoogdier 42 destijds 43 plaats in Italië 45

groente 47 open plek in het bos 48 familie-

lid 50 voorzetsel 52 voertuig.

1                 

14

18                

22                

31                

38                39                

40               41                42                43                44                45                

46                47                49                48               

2                 3                 

11

12 16                 

26                 27                 

28                30                

24                

21                

17               20               

4                5                 6                 

15                

109

7

8

13                 

19                 

23               

25                

29                 

32                 33                 34                 

36                37                

35                

K
R
U
IS
W
O
O
R
D
P
U
Z
Z
E
L

RUIMER GEBRUIK VAN AFVALPAS

De afvalpas kan sinds november vorig

jaar op meerdere containers in een

woongebied worden gebruikt. Inwo-

ners van onze wijken kunnen alle on-

dergrondse restafvalcontainers ten

zuiden van de A9 met hun afvalpas

openen. Wethouder Floor Gordon (Af-

valbeheer): “We wilden hiermee tege-

moetkomen aan de wens dat mantel-

zorgers en huishoudelijke hulpen ge-

makkelijker restafval voor hun ‘cliën-

ten’ konden weggooien. Ook hopen

we dat de vervuiling van containers die

zonder pas te openen zijn, zoals PMD-

containers, verder vermindert.” Met af-

valpas kan nu ook in een ruimer ge-

bied zwerfafval in ondergrondse rest-

afvalcontainers worden gestopt. 

HOUD GELEIDELIJNEN VRIJ

Wethouder Floor Gordon (Emancipatie

en Discriminatie) riep op 3 december

jl. tijdens de internationale dag voor

mensen met een beperking inwoners

en ondernemers op om de geleidelij-

nen voor blinden en slechtzienden vrij

te houden. "Dankzij dit hulpmiddel

kun-nen mensen met een visuele be-

perking hun weg zelfstandig volgen. Ik

denk dat ondernemers hier niet altijd

bij stilstaan en dat ze onbewust hun

waren of andere zaken uitstallen op

deze lijnen. Ook inwoners kunnen een

bijdrage leveren door geen fietsen te

stallen op geleidelijnen. Iedereen moet

veilig zijn of haar weg vinden naar huis

en de voorzieningen." Volgens de ge-

meente vormde de internationale dag

voor mensen met een beperking, een

goed moment om als zienden stil te

staan bij de struikelblokken die blinden

en slechtzienden tegenkomen bij hun

dagelijkse activiteiten. Meer informatie

over toegankelijkheid van Amstelveen-

se gebouwen en voorzieningen is te

vinden op www.ongehinderd.nl. Een

hindernis melden kan via toeganke-

lijk@amstelveen.nl.

KLAAR VOOR ELEKTRISCH RIJDEN

Noord-Holland, Flevoland en Utrecht

zijn klaar om de verwachte sterke groei

van het aantal elektrische auto’s te fa-

ciliteren. Via aanbestedingen heeft

MRA-Elektrisch verzekerd dat er de ko-

mende jaren maar liefst 20.000 pu-

blieke laadpunten in de drie provincies

bij komen. Dit is bovenop de 4.000

laadpunten die al operationeel zijn.

Elektrisch rijden is één van de maatre-

gelen uit het Klimaatakkoord, waar-

mee de samenwerkende overheden

werk maken van de energietransitie

van fossiele naar duurzame energie.

Het voornemen van het kabinet om de

gaswinning in Groningen al in 2022 te

stoppen onderstreept nog eens extra

hoe urgent dit is. Eerder besloot het ka-

binet al dat alle nieuw verkochte auto’s

vanaf 2030 uitlaatgasvrij moeten zijn.

Er zijn dan naar verwachting 1,9 mil-

joen elektrische auto’s. Daarvoor zijn

1,8 miljoen laadpunten nodig, waar-

van 500.000 in de openbare ruimte

PADDENTREK VROEG OP GANG

Omdat de paddentrek dit voorjaar

vroeger op gang is gekomen, worden

in heel Noord-Holland paddenbescher-

mers gezocht. Elk jaar trekken veel

padden, kikkers en salamanders uit de

bossen en duinen naar sloot en plas

om zich voort te planten. Maar nog

steeds worden veel amfibieën dood-

gereden. Daarom is men op zoek naar

mensen die de padden willen helpen

met oversteken. Op www.padden.nu

staan alle coördinatoren en plekken

waar vrijwilligers actief zijn. De amfi-

bieëntrek vindt ’s avonds in de sche-

mering plaats en duurt tot in april.

Begin februari beginnen de meeste

paddenwerkgroepen met hun werk.

Begonnen wordt met het ingraven van

gaas en emmers langs wegen. Dit is

nodig om de dieren op te vangen

zodat ze niet de weg oversteken. Dit

kost 1 tot 2,5 uur. Dan is het afwachten

tot de amfibieëntrek begint. De em-

mers worden dan ’s avonds en ‘s mor-

gens geleegd. Daarvoor zijn mensen

nodig die dit eenmaal per week willen

doen.

DIESELAUTO’S TABOE IN A’DAM

Vanaf november mogen er in Amster-

dam binnen de A10 geen oude diesel-

auto’s meer rijden. Het stadsbestuur

stelt een nieuwe milieuzone op voor

vervuilende personen- en bestelauto’s

die vóór 2005 van de band zijn gerold.

Amsterdammers met zo’n oude diesel-

auto kunnen aanspraak maken op een

subsidie voor de sloop van hun auto.

In totaal trekt het Amsterdamse college

van B en W vier miljoen euro uit om ei-

genaren van een oude dieselauto met

een bedrag tussen de 500 en 1000

euro tegemoet te komen. Voor een

aantal diesels geldt een uitzondering,

zoals gehandicaptenvoertuigen, oldti-

mers van veertig jaar en ouder en kam-

peerwagens van inwoners in de

milieuzone. Op de snelweg mogen nog

wel oude diesels rijden. Uiteindelijk wil

de hoofdstad in 2030 naar een uit-

stootvrij en stil verkeer.

AFVAL SCHEIDEN 

OP BASISSCHOLEN

Plastic, drinkpakjes en appel- en bana-

nenschillen samen in één afvalbak.

Sinds kort is dat verleden tijd op zes

basisscholen, waaronder De Cirkel in

Middenhoven. Voor die scholen zijn

420 afvalbakjes, 37 minicontainers en

16 afvaleilanden beschikbaar. Een af-

valeiland is één grote afvalbak voor

vier soorten afval: papier, plastic/me-

taal/blik/drinkpakjes (PMD), groente/

fruit/etensresten (GF) en restafval. De

gemeente startte de proef om het

scheiden van afval op school te verbe-

teren. Naast papier en karton scheiden

de scholen nu ook GF en PMD. Alle

klassen krijgen aparte afvalbakjes

waardoor ze in de klas het afval goed

kunnen sorteren. In de gemeenschap-

pelijke ruimten komen grotere afvalei-

landen. De leerlingen ruimen ook

zwerfaval in de schoolomgeving op.

Hiervoor krijgen ze onder meer grijpers

en handschoenen van de gemeente.

Het plan is om de proef komend

schooljaar uit te breiden naar alle plaat-

selijke basisscholen. 

WARMTE UIT AFVALWATER

Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt

dat duizenden huishoudens in Amstel-

veen voor het grootste deel van duur-

zame warmte kunnen worden voor-

zien. Dit kan door de lage temperatuur

restwarmte van rioolwater op te wer-

ken naar een voor woningen bruikbare

temperatuur. Hiervoor is dan nog wel

elektriciteit voor de warmtepomp en

een nieuw (sub)warmtenet nodig. De

gemeente Amstelveen, Waterschap

FLITSEN UIT HET NIEUWS 2

Introductie over afval scheiden op school



BUSTOCHT DOOR 

NOORD-HOLLAND

Lente in de kop: met de Groengrijze bus

langs bloeiende bollenvelden van Noord

Holland. 

We hebben koffie, koek en rondleiding

in Nederlands Kremlin (foto), waar Ger

Leegwater zijn mooiste herinneringen

aan Rusland en Italië bouwde. In Scha-

gen is het markt waar u een lunch kunt

vinden. Of u neemt een snelle hap en

bezoekt de Westfriese stolpboerderij

Vreeburg met historische interieurs en

rijtuigencollectie. Entree € 4,- of € 3,-

met Museumkaart. 

Daarna het Nollenproject van Ruud

van de Wint, die werkte aan de Tweede

Kamer en de Zee van Staal bij IJmui-

den; alwaar [keuze A] een rondleiding

door mooie binnenduin natuur, langs

zijn treffende beelden en in beschil

derde ruimten. De entree is € 10,- of 

€ 5,- met Museumkaart, maar er zijn

onverharde paadjes en enkele smalle

trapjes. Wilt u makkelijker lopen dan is

er [keuze B] een kijkje bij de kleurige

Hindoeïstische Vinaya-gartempel en

bezoek aan paviljoen Nogal Wiedus,

bij het strand van Huisduinen. En op

de terugweg doen we sfeervol hotel

Spaander aan met Volendamse vis-

sersportretten. 

Een bustocht vanaf De Meent op don-

derdag 16 april, van 09.00 tot 19.00

uur, Kosten € 40,- exclusief de entrees,

te voldoen in De Meent, met een keuze

voor A of B. Meer informatie bij Geert

van Boxtel, ervaring@telfort.nl of 06-

24223192.
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Amstel, Gooi en Vecht en Eneco heb-

ben samen onderzoek gedaan naar de

haalbaarheid van het benutten van

warmte uit het gezuiverde afvalwater

van de rioolwaterzuiveringsinstallatie

(RWZI) Amstelveen. De wijken Bank-

ras/Kostverloren en Uilenstede/Kro-

nenburg lijken volgens het onderzoek

het meest geschikt om te starten met

een warmtenet met warmtepompcon-

cept. 

GRATIS EHBO-CURSUS 

MET A’VEENPAS

Sinds februari organiseert EHBO-ver-

eniging Amstelveen weer diverse rea-

nimatiecursussen. Nieuw is dat de

vereniging de cursus gratis aanbiedt

aan houders van de Amstelveenpas.

“Wij vinden het belangrijk dat in Am-

stelveen voldoende getrainde en op-

roepbare vrijwilligers zijn, die kunnen

reanimeren en een AED kunnen han-

teren”, meldt Paul Jonker van de ver-

eniging. In samenwerking met de ge-

meente kunnen mensen met een laag

inkomen en weinig vermogen die in

het bezit zijn van een Amstelveenpas,

kosteloos een Reanimatiecursus vol-

gen via EHBO-vereniging Amstelveen.

Voor vragen kunt u contact opnemen

met: Astrid Lodder (secretaris) via: se-

cretaris@ehbo-amstelveen.nl. Voor

meer informatie over de Amstelveen-

pas kunt u terecht op: www.amstel-

veen.nl/minima. 

GEEN HONDEN IN BLOESEMPARK

Vanaf 1 maart is het hondenverbod

voor het Kersenbloesempark van

kracht. De laatste jaren is het Bloe-

sempark tijdens de bloeiperiode van

de kersenbloesembomen steeds popu-

lairder geworden. Bezoekers komen

van heinde en verre om de bloeiende

boompjes te bewonderen, te picknic-

ken onder de bloesemrijke bomen en

foto's te maken. Net als op de speel-

weiden in het Amsterdamse Bos is het

dan volgens de bosbeheerders niet

Amstelveen. De UitAgenda geeft je de

allerleukste en de meest verrassende

tips over uitgaan, events en vertier in

Amstelveen. Of het nu gaat om ten-

toonstellingen in het Cobramuseum,

Museum Jan of exposities van Amstel-

veense kunstenaars, optredens in P60

(foto), uitvoeringen in de Schouwburg,

cabaret in Griffioen en events in het

Amsterdamse Bos, met één klik krijg je

overzicht van de dag, week en maand.

We vergeten natuurlijk niet de Jazz-

avonden van TPodium, evenementen

in Anna Amstelveen en activiteiten in

buurt- en wijkcentra, zorgcentra en ker-

ken in de UitAgenda op te nemen. Er is

veel te doen in Amstelveen! MijnAm-

stelveen.nl geeft het meest uitgebreide

overzicht en bericht iedere dag het

nieuws van en over Amstelveen: een

zelfbewuste, levendige stad. Een stad

met allure en kwaliteit. Je kunt ons vol-

gen via www.facebook.com/mijnam-

stelveen.nl of klik aan www.mijnamstel-

veen.nl. 

OV-VERBINDING 

NAAR SCHIPHOL?

B en W van Amstelveen willen spoedig

de aanleg van een snelle openbaar ver-

voer verbinding tussen Amstelveen-

Zuid en Schiphol middels aftakking

van de Amstellijn. Vanuit Amstelveen-

Zuid zijn verschillende trajecten denk-

baar. Eén daarvan is een aftakking ter

hoogte van Gondel die westwaarts de

Beneluxbaan blijft volgen en dan bij-

voorbeeld langs de Bosrandweg rich-

ting Schiphol-Oost gaat en verderop de

Schipholtunnel induikt. Een alternatief

is het bestaande traject door Midden-

hoven blijven volgen via Poortwachter

en bij Spinnerij aftakken en de Ham-

marskjöldsingel oversteken richting

Ockenburgh en Legmeerdijk. "Daar is

al rekening gehouden met een moge-

lijke toekomstige openbaar vervoer-

verbinding," zegt Ellermeijer. "Als je

voor die route kiest, dan kan ook Aals-

meer van zo'n verbinding profiteren,

wellicht ook de Bloemenveiling. Maar

daar moet nog naar worden gekeken." 

RUIM 15 JAAR ‘BETERBUREN’

Sinds 2004 zet bemiddelingsorganisa-

tie Beterburen zich in voor het aan-

pakken van conflicten tussen buurtbe-

woners. Hiertoe worden getrainde vrij-

willigers ingeschakeld. In 2019 ontving

Beterburen 154 aanvragen in Amstel-

veen. Meestal gaat het samenleven

goed, maar soms leiden verschillen in

leefstijl, gezinssamenstelling of activi-

teiten tot irritaties of ruzie tussen

buren. Als bewoners hier samen niet uit

komen, dan kan buurtbemiddeling een

oplossing bieden. Burenruzies gaan

over alledaagse dingen zoals geluids-

overlast, huisdieren die in tuinen lopen

of overlast van groen in de tuinen.

Buurtbemiddeling kan, mits op tijd in-

gezet, escalatie, inzet van de politie en

soms zelfs een gang naar de rechter

voorkomen. De gemeente Amstelveen

heeft afspraken gemaakt met Stichting

Beterburen voor de inzet van buurtbe-

middeling. Wie buurtbemiddeling wil

aanvragen kan dat rechtstreeks doen

via www.beterburen.nl/home.

handig als er in het hoogseizoen hon-

den komen. Honden zijn er niet toege-

staan tot 1 oktober. De bosbeheerders

wijzen er verder op dat paarden so-

wieso niet toegestaan zijn in het Bloe-

sempark.

CONCERTINA’S BESTAAN 40 JAAR

De Concertina’s Accordeonorkesten

werden opgericht in september 1979.

Dit seizoen vieren zij hun 40-jarig be-

staan met een concert op zondagmid-

dag 29 maart met een gastoptreden

van Viatcheslav Semionov (foto), de vir-

tuoze bajanspeler uit Rusland. De or-

kesten staan onder leiding van dirigent

Elly Meekel. Het jubileumconcert wordt

gehouden in Cultuurcentrum Griffioen,

Uilenstede 106 in Amstelveen. Aan-

vang concert 15.00 uur, de zaal is open

vanaf 14.30 uur. De entreeprijs, inclu-

sief 1 consumptie, bedraagt € 17,50 en

voor houders Amstelveenpas € 15,00.

Kaarten zijn te bestellen via p.meij-

erink@concertinas.nl. Informatie over

de Concertina’s vindt u op www.con-

certinas.nl.

DE UITAGENDA 

VAN MIJNAMSTELVEEN

Amstelveen bruist! Dit zie je in een

oogopslag op de UitAgenda van Mijn-


