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CONCEPT 
Verslag van de  Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 maart 2016, Wester-Amstel  
 
Aanwezig volgens de presentielijst 40 leden alsmede bestuursleden Peter Hesp, voorzitter, Dania 
Vrind-Dudok de Wit, penningmeester, Nicole van Buuren, lid (website) Erik Glasius, consulent en 
Harmina Muggen, secretaris 
 
 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder de bewoners 
van de Amstelzijde en de Amsteldijk Zuid tot de Kruitfabriek en de heer Nico van den Berg, 
projectleider Waternet.  
Mededelingen:  

 Op 31 augustus 2016 bezoekt de burgemeester opnieuw per fiets ons gebied. Een aantal 
bestuursleden fietst weer mee en na afloop zal er weer voor iedereen een ontvangst zijn. 
Verdere mededelingen volgen via de website. 

 De heer Erik Glasius is geen officieel bestuurslid meer, maar blijft als consulent aan  het 
bestuur verbonden.  

 Toegevoegd agendapunt: stand van zaken tijdelijke bereikbaarheid Ouderkerk.  
 
 2. Verslag algemene ledenvergadering 3 maart 2015 
Het verslag wordt zonder veranderingen vastgesteld. Wel werd opgemerkt dat het wat moeilijk te 
vinden was op de website.   
 
4.Financiën 
a. Toelichting door penningmeester Dania Vrind. We hebben nu 112 leden, vrijwel iedereen heeft de 
contributie betaald. De grootste uitgave was dit jaar het lustrumuitje in september, waardoor het 
saldo negatief werd. Door de bestaande buffer valt het uiteindelijke saldo toch positief uit. Als 
aftredend penningmeester roept Dania op om te overwegen fondsen aan te spreken en om je ( 
nieuwe)  buren te stimuleren om lid te worden.  
b. en c. Roger van Elderen wordt geïnstalleerd als nieuw lid van de kascommissie.  De 
kascommissie bestaande uit Wim Bredenoord en Roger van Elderen geven de peningemeester een 
compliment voor de voortreffelijke wijze waarop de financiën dit jaar zijn beheerd en vastgelegd.  
Op voorstel van de cie verleent de vergadering décharge, hetgeen bij acclamatie geschiedt. 
d. Dania Vrind treedt af als penningmeester vanwege haar verhuizing uit het Amsteloevergebied. 
Wim Bredenoord wordt benoemd tot nieuwe penningmeester. De voorzitter dankt Dania voor haar 
grote inzet voor de vereniging, als penningmeester maar ook op velerlei ander gebied zoals het 
organiseren van de jaarlijkse ledenuitjes en het verzorgen van de catering van de ledenvergadering. 
Als dank krijgt ze een boek en een mooi boeket bloemen.  
 
Ingevoegd agendapunt: stand van zaken tijdelijke bereikbaarheid  Ouderkerk. 
Nicole is namens onze vereniging lid van de werkgroep tijdelijke brug Ouderkerk die zich bezig 
houdt met het vervoer over de Amstel gedurende de periode dat de brug vernieuwd zal worden in 
2018. De werkgroep is begin dit jaar  ingesteld om knelpunten te inventariseren en oplossingen te 
bedenken om Ouderkerk goed bereikbaar te houden. Er zitten vertegenwoordigers in van de 
winkeliers en horeca in Ouderkerk, welzijn (Coherente), bewoners van Ouderkerk, 
landbouwers/loonbedrijven, de gemeenten Ouderamstel en Amstelveen, de hulpdiensten en de 



projectleider van de Provincie, mevrouw Reijntjes. Nicole en haar vervanger Wim geven een 
update:   
Er is weinig ruimte en weinig geld voor een tijdelijke brug en de werkgroep is nog verdeeld over de 
mogelijkheden om ander verkeer dan fietsen, wandelaars, bussen en hulpdiensten de noodbrug te 
laten gebruiken. Vooral de winkels en horeca willen de noodbrug ook door ander verkeer laten 
gebruiken. Er worden allerlei mogelijkheden onderzocht. De volgende vergadering van de 
werkgroep is begin mei.In de Oeverberichten van maart 2016 is gevraagd aan te geven wie er van 
ontheffing zou willen gebruik maken en waarom. Een aantal mensen heeft hierop gereageerd.  Het 
is nog niet duidelijk waar de ontheffing kan worden aangevraagd. Er komt  een  informatie-
/inspraakavond voor omwonenden op 20 april, georganiseerd door de gemeenten Ouderamstel en 
Amstelveen. De aankondiging daarvoor zal in de huis-aan-huisbladen van 30 maart komen te staan. 
In dezelfde bladen komt een week later, 6 april, of 13 april een interview met betrokken wethouders 
en leden van de werkgroep tijdelijke bereikbaarheid. Daarin zal ook een oproep worden gedaan aan 
alle inwoners /bedrijven/instellingen om zich te melden als zij menen ernstige schade te gaan 
ondervinden, indien zij niet in aanmerking komen voor een ontheffing inzake bestemmingsverkeer. 
Hiertoe zal er een link komen naar de gemeentepagina's m.b.t. Tijdelijke bereikbaarheid tijdens de 
bouw van de nieuwe brug.  
Nieuwe ontwikkelingen zullen steeds te vinden zijn op de website van de vereniging Amsteloever. 
 
 5. Dijkverbetering Amsteldijk   
Nico van den Berg, projectleider bij Waternet geeft een vervolg op zijn lezing van vorig jaar een 
lezing over de geplande dijkverbetering van de Amsteldijk vanaf de Riekermolen tot aan de 
Kruitfabriek, in totaal 5 kilometer. Hiervoor zijn vanavond ook de bewoners van de Amstelzijde en 
de Amsteldijk Zuid tot aan de Kruitfabriek uitgenodigd.  
Vanwege de nieuwe aanwezigen herhaalt Nico deels de lezing van vorig jaar. Het project is nog in 
de planfase, altijd de langste fase. De bomeninventarisatie is gedaan, er liggen in de dijk geen 
water- of gasleidingen, wel glasvezel- en telefoonkabels. De uitvoering is gepland voor 2018, de 
kosten zijn ongeveer € 1000.000,- per km en het hele traject zal ongeveer een jaar duren. Er zal 
aansluiting worden gezocht met de projectgroep die de nieuwe brug in Ouderkerk voorbereidt. De 
meeste aanpassingen zullen plaatsvinden aan de huizenzijde, soms aan de waterkantzijde. Per 
perceel zal worden gekeken of er aanpassingen op  privéterrein nodig zijn, dit zal in zogenaamde 
keukentafelgesprekken met de betreffende bewoners worden besproken. Waternet hecht er zeer aan 
dat het hele dijktraject in de Klankbordgroep is vertegenwoordigd. Er wordt gestreefd naar een 
klankbordgroep van 10 personen: 2 mensen van Waternet Nico van den Berg en Jesse Stammers, 2 
ondernemers, 2 mensen van het traject Amsteldijk Zuid en Amstelzijde, 2 van het traject Amsteldijk 
Noord en 2 van de Gemeente. Het lukt om vanavond 2 vertegenwoordigers van Amstelzijde/ 
Amsteldijk Zuid  bereid te vinden. De klankbordgroep die in de vorige ledenvergadering werd 
geformeerd en die bestaat uit alleen bewoners Amsteldijk Noord blijft bestaan en zal fungeren als 
denktank voor de 2 nog aan te wijzen vertegenwoordigers in de officiele Klankbordgroep.  
                                                                                                                                                                                                                        
6. Omgevingsraad Schiphol. Update door Peter Hesp 
Zoals bekend zijn sinds 1 januari 2015 Peter Hesp en Marcel Dop lid van het Regio-overleg van de  
Omgevingsraad Schiphol, Peter voor het buitengebied en Marcel voor het binnengebied van de 
Buitenveldertbaan.    
In 2005 zijn door de Alderstafel afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in de wet. De 
omgevingsraad is opgericht voor het onderhoud en toezicht hierop. O.a. is vastgelegd dat tot 2020 
het aantal vliegbewegingen mag toenemen tot 500.000 per jaar, maar het aantal neemt sneller toe 
dan verwacht vooral de Buitenveldertbaan heeft hier last van. Peter en Marcel pleiten ervoor om 
zich aan de gemaakte afspraken te houden , ook als als  de vliegtuigen stiller worden er dus minder 
lawaaihinder is. Hierbij wordt  geen rekening gehouden met andere hinder, zoals de uitstoot van 
fijnstof. De Buitenveldertbaan is de baan met de meeste gehinderden maar ook de baan met de 
makkelijkste ligging om te landen. Verkeersleiders neigen er dus nog al eens te gemakkelijk toe om 



bij wat meer wind de Buitenveldertbaan te gebruiken terwijl door de commissie Rinnooy Kan is 
uitgerekend dat met een geringe wind mee en een bepaalde hoeveelheid zijwind ook geland kan 
worden op bijv de Polderbaan. Bij het maken van de afspraken van de afspraken is destijds 
uitgegaan van het aantal woningen in 2005 dat wordt nu nog steeds gedaan terwijl het aantal 
woningen nog steeds toeneemt, onderzocht wordt wat dat betekent voor de veiligeheid van de 
bewoners. Ook heeft de Omgevingsraad  aangedrongen op onderzoek van de vliegveiligheid bij de 
uitgave van slots. Het is een moeilijke strijd:  de aanbesteding voor een nieuwe terminal op 
Schiphol en de aankoop van het terrein voor een nieuwe Kaagbaan wijzen op de enorme 
expansiedrift van Schiphol. Maar nogmaals: klagen helpt: Via de website BAS (Bewoners 
Aanspreekpunt Schiphol)kan geklaagd worden over overlast. Hoe meer klachten, hoe meer 
rekening er met ons wordt gehouden.                                                   
                  
 8. Rondvraag en sluiting  
In de rondvraag roemt ex-voorzitter van de vereniging Anton Leeuwenberg nog eens de kwaliteiten 
van Dania Vrind als bestuurslid-penningmeester.  
Er wordt opgemerkt dat het aantal ongewenste langparkeerders op de dijk misschien af zou nemen 
als er grind wordt gelegd op de parkeerstroken.  
 
De voorzitter sluit de vergadering. Na afloop is er een borrel.



 


