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Leefbaarheidsoverleg GWL-terrein
26 januari 2017
19.30

5

Aanwezig
:
Hans Bax (voorzitter), Heleen Linthorst & Maryam Ben Hayoune (gemeente), Hassan
Ziani (buurtbeheer), Corine Marseille, Juul Backera, Maryn Schut, Anneke Lagerweij, Anita van der
Stap/Niels Wittop Koning, Michel Floris, Ruth Schipper, Elsbeth Horneman,
Edith Andriesse (verslag)
10

Afmeldingen
1.

:

Paula de Geus, Tim v.d. Velde (structurele afmelding)

Opening en mededelingen

15

-

Gastvrij GWL heeft vanavond, na dit overleg, een bijeenkomst in verband met de komst van jonge
statushouders in de voormalige groepsruimte van Cordaan. Maryam meldt dat er 13 nieuwe
buurtbewoners komen. 10 statushouders en 3 Nederlandssprekende jongeren uit de buurt. Via de
nieuwsbrief zal de buurt worden geïnformeerd. Eerst krijgen de direct omwonenden meer informatie.

20

- Komend weekend en Het laatste weekend van februari komt er weer een nieuwsbrief uit. (Als er genoeg
informatie is voor een extra nieuwsbrief, kan dat altijd nog een keer tussendoor).
25

- Jozua Ros (Ymere) had gemeld dat hij dit keer voor ’t laatst zou komen, omdat zijn werkgebied veel groter
wordt. Maar hij is er niet.
- De eerder vastgeselde datum (30 maart) van de schouw is Maryam niet beschikbaar. Er is besloten het te
verplaatsen naar 23 maart.

30

2.

Verslag lebo van 3 november 2016

n.a.v. pag 1: Tim heeft geen mededelingen gestuurd. Alleen een ideetje naar Diego (zie later bij ingezonden
mails.)
35

- Het is nog niet duidelijk wanneer het paard terug komt. Waarschijnlijk pas in de zomer. Het hout moet drogen.
Notulen zijn vastgesteld

40

45

3.

Onderhoud openbare ruimte
-

Er is een betaalde onderhoudsbeurt van het groen door de hovenier uitgevoerd, zodat in het voorjaar de
vrijwilligers weer met frisse energie aan het schoffelen kunnen.

-

Bij het kunstwerk onder de onderdoorgang zitten buizen los. Maryam gaat uitzoeken hoe en door wie het
kan worden gerepareerd.

-

Het vernieuwde bestuur van 2B zou bij nader inzien toch iets willen doen aan vergroening van de
omgeving van de nieuwe kiosk. Het stadsdeel zal kijken of er financieel een tegemoetkoming kan
komen.

-

Er ligt de wens van de VVE van blok 12 om de mogelijkheid om fietsen voor de ingang van blok 12 te
stallen, uit te breiden. Er wordt op die plek enorm om de nietjes gevochten. De wens is de laatste tijd
groter geworden omdat de fietsendiefstallen de spuigaten uitlopen. De vraag van Niels en Anita van blok
12 is, of de heg ‘heilig’ is, of mag worden uitgedund. De betreffende heg kan lastig naar machinaal naar
beneden, aangezien de machine daar niet bij kan. Hij is nu enorm breed. Niemand van de aanwezigen
heeft er bezwaar tegen om hem uit te dunnen en kleiner te maken. Weghalen is geen optie. Niels/Anita
zullen een simpel schetsje aanleveren bij Maryam. Dan zal zij kijken wat de beste oplossing is.

-

Edith heeft met toestemming van het bestuur een grote Camelia laten plaatsen door de hovenier, ten
zuiden van blok 12. Hopelijk overleeft hij de vrieskou. Momenteel wordt ie beschermd met een hoes
tegen de vrieskou. Misschien moet hij nog verplaatst. Men reageert enthousiast de komst van deze
dame, die als ze overleeft talrijke bloemen zal dragen.

-

De hoeveelheid rotzooi is volgens sommigen groot op het terrein. Er liggen nog steeds restanten van
vuurwerk. Aandacht ervoor graag.

-

Er komen bij de iep midden op het terrein (bij de drinkbak) tegels omhoog. Laatst is er iemand over
gevallen. Bewoners kunnen altijd 14020 bellen in dit soort situaties. (MOR-melding doen) Hassan gaat
deze melding nu doen.
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5

2

Inbreng onderwerpen bewoners

Het buurtbudget zal gewijzigd worden. Maryam weet nog niet wat het verschil zal zijn. De berekening komt op het
volgende overleg. Maryam wil het liefst in het begin van het jaar altijd horen welke plannen er zijn.
-

Anneke stelt voor om buurtcompost te organiseren. Hans gaat er met haar naar kijken.

10

-

Anneke zou het leuk vinden om een actie te organiseren die te maken heeft met water, aangezien we op
een Waterleidingterrein wonen. En bijvoorbeeld geld in te zamelen voor een doel op een locatie waar
minder water is dan in Nederland Eventueel ook Waternet daarbij te betrekken. Juul zou het een goed
idee vinden als Anneke dit inbrengt bij de plannen voor het 20-jarig bestaan.

15

-

Corine vraagt of er tijdens de schouw weer opnieuw goed gekeken worden naar de heghoogtes. Dat
wordt positief ontvangen. Het idee is dat we op een plattegrond aantekenen wat de afspraken van de
hoogtes per locatie zijn, zodat deze afspraken overdraagbaar worden (er wordt door de gemeente
steeds met wisselende hoveniers gewerkt).

20

-

Sowieso kunnen schouwpunten doorgegeven worden. Ook het weghalen van de hekken zou weer
opnieuw besproken moeten worden meent zij.

-

Binnengekomen mails:

25

- Er is een voorstel (van Tim) om nietjes te verplaatsen vanaf de onderdoorgang van blok 2 naar meer op het
middenterrein. Voorlopig gaan we daar niet op door. We nemen het mee met de schouw. De gedachte is wel dat
mensen hun fiets toch liever droog in de onderdoorgang zetten, dus ook al verplaats je nietjes, loopt die plek toch
ook weer vol.

30

5.

Bewonersinitiatieven
-

Er is weer € 5000,-- beschikbaar via ABC.

Binnengekomen voorstellen:
35

1.

Net als in 2016 vraagt de hoofstamfruitbomengroep, een bedrag aan van maximaal 454 Euro voor
de GWL Hoogstamfruitbomengroep. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat de GWL
Hoogstamfruitbomengroep tot en met 2015 vanuit de Gemeente Amsterdam ontving (1.000 gulden
= 454 euro). Uiteraard kunnen de werkelijke kosten lager uitkomen.

40

De verwachte kosten zijn als volgt:
- Lidmaatschap Pomologische Vereniging Noord-Holland: 17,50 euro.
- Vergoeding snoeibegeleiding in april: 140 euro.
- Kosten appeltaart bakken en uitdelen in september: 200 euro.
- Snoeicursussen in november, te volgen door 2 leden: 60 euro.
- Diverse materialen: 36,50 euro.

45

2.

Voor de klussendag zal € 200,-- worden gereserveerd.

50

6.
55

Rondvraag
-

Anneke vraagt om plek voor haar fiets gedurende twee maanden (als de lift in haar blok wordt
gerepareerd). Dit is een goeie oproep voor de nieuwsbrief, en Hassan kan haar misschien helpen.

-

Tanja Hen is degene die de lichtprojecties doet op de Watertoren. Zij wil zich ook graag aansluiten bij 20
jaar GWL.

-

Edith wijst erop dat er in deze groepsruimte leuke schilderijen van Morag de Jong-MacDougall zijn

60

gehangen van de wijk. Er komt nog een officiële opening.
-

Het is de laatste keer dat Heleen Linthorst aanwezig was. Ze wordt bedankt met een bosje bloemen.

65

Einde bijeenkomst: 20.40
- Planning
70

23 maart

LEBO + schouw 17.00 uur
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6 april
15 juni

ALV
LEBO

3

20.00 uur
19.30 uur

5

Actielijst/Aandachtspuntenlijst
No Onderwerp
Actie
1 Gereedschap

Door

Alles inventariseren en op de website
zetten met foto en leenvoorwaarden
2 Blok 11
Nietjes/en ontwerp en mailtjes
beantwoorden
3 Dambord
Uitzoeken waar het originele bord is
gebleven
4 Kunstwerk onder blok 5 Loszittende buizen laten repareren

Liv/Hassan

5 Blok 12 heg/nietjes
6 Buurtbudget

Voorstel schetsen en aan Maryam
sturen
Overzicht van uitgaven aan
Maryam sturen

Datum uitvoering
tzt

Hans

zsm

Maryam

zsm

Maryam

zsm

Anita/Niels

zsm

Hans (Kees)

zsm

