Jaarverslag van de activiteiten van de Stichting Tuinstad Buitenveldert over 2015

Gedurende de periode over 2015 zijn door de stichting de navolgende activiteiten uitgevoerd.

Gedurende 2015 ia in de door bestuurscommissie Zuid een ambtelijk overleg gestart
“Platform Groen”. In dit overleg doen diverse stichtingen, verenigingen en buurtbewoners,
zoals het WOBC, het NMT, Scouting, Buurtbelangen, participatie-makelaar van Dynamo,
diverse ambtenaren van de openbare ruimte en groenvoorzieningen. Het doel is delen van
informatie, faciliteren van bewonersinitiatieven, participeren van bewoners in de openbare
ruimte, inspraak, ZuidAs, de parken in Buitenveldert, e.d..
In 2015 zijn daarin de navolgende belangrijkste onderwerpen aan de orde geweest:
- Buurtgesprek 16-2-2015. Hierin is een inventarisatie gemaakt van wat er leeft t.b.v. de
Gebiedsagenda 2016-2019 Buitenveldert en Zuidas.
- Meerjaren Onderhoudsplanning Openbare Ruimte en Groen
- Ontwikkeling Gijsbrecht van Amstelpark
- Sport-AS
- Overzicht evenementen in Buitenveldert
- Ontwikkeling Twikkel
- Voortgang Terras Marius Ten Catehof
Halverwege het jaar zijn deze activiteiten stil komen te liggen wegens oorzaak vanuit de
Gemeente. Het doen uitvallen van de heer Cruickshank van de gemeente is de oorzaak. Lilian
Voshaar (NMT) heeft getracht dit voort te zetten, wat niet is gelukt.
Een uitvloeisel is wel dat de STB actief heeft meegeholpen aan het opzetten van een op te
richten vereniging Vrienden van het Amstelpark. De initiatienemers daar dienen het stokje
over te nemen,
Inzake het bestemmingsplan Buitenveldert 2013 en hierin de samenwerking met de
vereniging Comité Buurtbelang is ondersteunend geweest tot en met het beroep voor de Raad
van State, Hierin zijn geen noemenswaardige resultaten bereikt. Behalve dat de ontwikkeling
van het Tennispark Buitenveldert van de heer Pluim uit het bestemmingsplan is geschrapt.
De ontwikkeling Van Heenvlietlaan 220:
In 2015 is de fietsenstalling gerealiseerd. Het plaatsen van ondergrondse containers is nu nog
een aandachtspunt. Ook de afspraak ééns per jaar is aangekaart, maar zal in 2106 plaats
kunnen hebben.
Inzake de ontwikkelingen Schiphol en de ORS zijn de diverse informatiebijeenkomsten
bezocht. De diverse overlegging in de Cluster Buitenveldert blijkt na diverse bijeenkomsten
positiever uit te pakken. De meningen en inzichten komen hierin meer en beter op één lijn.

16 Juni t/m 13 juli 2015 heeft ter visie gelegen het nieuwe normen en handhavingsstelsel
(NNHS) Schiphol. Hierover is een zienswijze ingediend, waarop in 2016 een antwoord zal
komen.
Het overleg met portefeuillehouder Ollongren heeft in 2015 2 keer plaatsgevonden.
In het tweede overleg is duidelijk aangegeven, dat de portefeuillehouder zich onvoldoende en
te laat heeft ingezet voor de bewonersbelangen inzake de cluster en verkiezingen.. Dit heeft
zij dan ook erkent.
De VGP (=Verenigde Platforms Schiphol) heeft aangegeven, - na div. bijeenkomsten in de
maanden januari t/m maart 2015 gehouden en het veelvuldig e-mailoverleg – dat na de start
van de ORS, tot nader orde geen bijeenkomsten of vergaderingen te zullen houden. Dit
bevreemd het bestuur. Men geeft niet direct aan wat de redenen zijn.. Het ligt in de bedoeling
in 2016 het bestuur anders te doen bewegen.
Het monitoren van de ontwikkelingen van de Zuid-As, bleef in 2015 onze aandacht houden en
hebben daarvoor div. bijeenkomsten bezocht. Aan het eind van 2015 is ter visie komen te
liggen “De Visie Zuidas 2015”. De STB heeft haar visie begin 2016 in een document
aangegeven.
De ontwikkelingen en realiseren van de Sport-As is belangrijk dit via het Buurtcomité te
blijven volgen. De bewoners vrezen de komst van een fietspad naast de museumspoorlijn. De
heer Vonk blijft hierin betrokken in kontakten met het buurtcomité en de bewonersgroepen.

Er blijft een wens om een bewonersavond te organiseren. Meer bekendheid te geven aan wat
de STB. Hierin is het realiseren van een website het meest belangrijke. Hierover is met de
bestuurscommissie contact geweest. Het is misschien mogelijk wegens bewonersparticipatie
een stimulering in financiële zin een bijdrage te krijgen.
Bij het zoeken van een 5e bestuurslid voor de STB hebben Ton Vonk en Rob Quint de heer
M. Muurlink begin 2015 benadert om te proberen hem tot het bestuur te laten toetreden, wat
helaas niet gelukt is.
Inzake de website is in het najaar contact geweest met een ICT-er, wat nog niet heeft geleid
tot een offerte.
Amstelveen, 25-03-2016

