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Besluitenlijst  Gezamenlijk Overleg Wijkbesturen 30 augustus 2016  

Aanwezig 
 

Hornmeer:  Cor Knol, Arie van Doorn Kudelstaart:  Hans Vonk, Jaap Overbeek 

Stommeer:  Rob Lutgerhorst, Greet Vaneman, Ilka van Houwelingen Uiterweg:  Guus van der Geest, Klaas Joren 

Oosteinde:  Marcel de Nijs, Marie Louise Hoes, Izabela Tabeling Dorper:  Ans Cabout, Dick de Geus 

Gemeente:  Wilma Smit Overig: Frans Huijbregts (voorzitter en verslag) 

Besluitenlijst  
Hieronder een opsomming van de besproken zaken. Zijn er onderwerpen die je mist of die niet juist zijn weergegeven dan verneem ik dat graag per omgaande.  

Agenda Agendapunt Onderdeel Besluit Door 

1 Welkom en Agenda Aanwezigen worden welkom geheten en de agenda wordt geaccepteerd. Aanwezigen worden 

geïnformeerd dat Louis afwezig is vanwege een virus.  

 

2 Presentatie Afvalvisie Masja Phillipoom geeft een presentatie over de nieuwe op handen zijnde visie van de gemeente over 

de verwerking van afval. Dit voorstel komt begin december in de gemeenteraad en wordt begin 2017 

verder concreet gemaakt. De wijkbesturen kunnen via Louis verzoeken, of de gemeente ook in hun 

wijkoverleg deze presentatie komt geven. Aanwezige merken op dat de presentatie aldaar dan wel 

concreter moet worden gemaakt, dus met meer details voor bewoners (wat levert het hen op, wat 

betekent het concreet voor de ophaalschema’s enz). Begin2017 wordt de planning duidelijk en kan 

met Louis verdere afspraken worden gemaakt voor presentatie in de wijkoverleggen 

Louis 

3 Stand van Zaken Schiphol / ORS Leo Baarse praat – als vertegenwoordiger - de wijkbesturen bij over de ontwikkelingen rondom 
Schiphol. Leo schuift ook op 8 november (volgende gezamenlijke wijkoverleg) weer aan voor een 
beknopte bijpraatsessie. Hebben jullie vragen of verzoeken aan Leo dan kunnen jullie deze vooraf 
aan hem mailen via leo.baarse@hccnet.nl. Leo verzoekt ook nadrukkelijk om klachten te blijven 
melden, dat kan via meldingen@mailgb.custhelp.com of ilt1@mailuk.custhelp.com. Er komt eerst 
een ontvangstbevestiging en vervolgens een antwoord retour 
 

Allen 

4 Verslag vorige overleg De onderdelen van Louis worden verschoven naar het volgende overleg op 8 november a.s. De 

overige zaken worden besproken en kunnen worden afgevoerd.  

Louis  

5 Opvolging Frans Huijbregts Wilma Smit stelt zich voor. Uit hoofde van haar functie (Beleidsadviseur samenleving  Amstelveen) is 

ze nauw betrokken bij de procedure voor de opvolging van Frans. Ze stelt voor om tijdens het 

Wilma 
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volgende gezamenlijke overleg de aanwezigen interviews af te nemen over het nieuwe Beleid 

Sociale Samenhang. Wilma bereid dit onderdeel voor  

6 Grenzen van de wijk De aanwezige wijkbesturen hebben op de plattegrond  van Louis hun wensen ten aanzien van de 

voorgestelde wijkindeling vermeld. Deze plattegrond is teruggestuurd naar Louis (per post) met het 

verzoek dit op deze manier aan te passen  

Louis 

7 Follow Up Training Wijkbesturen De follow up datum is onveranderd 25 oktober a.s. Details worden tijdig verstrekt. In ieder geval is de 

start om 19.30 uur. Frans regelt de verdere invulling  

Frans  

8 Rondvraag Rob verspreid de facturen voor de jaarlijkse bijdrage voor de hosting van de gezamenlijke website, 

die over alle wijken wordt omgeslagen. Gaarne deze per omgaande voldoen  

Allen 

 De wijkbesturen geven unaniem aan dat ze merken dat ze steeds minder worden geïnformeerd over 

zaken die in ‘hun’ wijk gebeuren. Zo krijgen ze ook steeds minder een kopie van de bewonersbrieven 

die vaak huis aan huis worden verspreid en worden op deze manier steeds minder onderdeel van het 

(aanloop-)proces. Bestuursleden willen in het vervolg echt éérder bij informatie- en planvorming 

betrokken worden, vergelijkbaar met de aanpak van Masja Philipoom over de Afvalvisie. Dit dient 

beter geborgd te worden in de gemeentelijk organisatie.  

Louis 

 Greet geeft aan dat ze het fietsrondje met college door de Stommeer zeer gewaardeerd heeft en het 

fijn vond, inhoudelijk te worden bijgepraat. Wellicht intern doorgeven? 

Louis 

 Ans biedt namens de wijkbesturen een afscheidscadeau aan Frans aan. Wordt zeer gewaardeerd. 

Frans is per 1 december a.s. in principe weg maar zorgt  voor een warme overdracht en nog een 

verlenging van de werkperiode bij gebrek aan een opvolger.  

Frans  

Volgend overleg 

Dinsdag 8 november, Parklaan 26a, van 20.00 – 22.30 uur.  


