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Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 22 maart 2017, Wester-
Amstel  
 
Aanwezig volgens de presentielijst 26 leden alsmede bestuursleden Peter Hesp, voorzitter, Wim 
Bredenoord, penningmeester, Nicole van Buuren, lid (website), Harmina Muggen, secretaris en Erik 
Glasius, adviseur.   
 
 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder de heer 
Hans Buijze, bestuurslid van de Stichting Beschermers Amstelland.  
Ko Babeliowsky krijgt applaus en een fles wijn overhandigd als dank voor zijn inspanningen voor 
het maken van de Oeverberichten.  
Mededelingen:  

1. De illegaal geplaatste schutting bij de woonboten 168 A en B is mede door ons protest 
na het opleggen van een dwangsom verwijderd. 

2. Het nieuwe concept bestemmingsplan Westeramstel ligt tot 12 april ter inzage in het 
gemeentehuis, namens de vereniging Amsteloever zal het bestuur voor 12 april een 
reactie indienen. Dit betekent dat, net als nu, alleen bewoners van de dijk een steiger 
mogen bouwen. 

3. De welstandscie is opgeheven en inmiddels is er in Amstelveen een stadsbouwmeester 
benoemd, ir Martijn Schenk. Het bestuur zal met hem kennismaken en hem t.z.t. 
uitnodigen op de ledenvergadering. 

4. Onlangs heeft de gemeente een voor-ontwerp van het nieuwe Bestemmingsplan Wester-
Amstel gepubliceerd. Dit is in te zien op het gemeentehuis en digitaal te raadplegen. Ook 
is er een speciale voorlichtingsavond geweest waarvoor alle betrokken leden van onze 
Vereniging zijn uitgenodigd. Voorts hebben we een link op onze site gezet. Bewoners die 
het niet eens zijn met het nieuwe plan, kunnen vóór 12 april bij de gemeente reageren. 

 
Extra agendapunt: Dijkverbetering en voortgang brug Ouderkerk 
  
 2. Ingekomen stukken.  
Van de heer de Poorter van de gemeente Amstelveen is een brief ontvangen nav van de wijziging 
keur Amstel, Gooi en Vecht waarover het bestuur een brief had gestuurd. De gemeente Amstelveen 
is niet voornemens om de in het bestemmingsplan opgenomen regeling ten aanzien van steigers en 
ligplaatsen aan te passen aan de keur, die de mogelijkheden wilde verruimen.    
 
 3. Verslag algemene ledenvergadering 16 maart 2016 
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
 4. Financiën 
a. Toelichting door penningmeester Wim Bredenoord: Er zijn evenveel leden als vorig jaar. De 
meeste kosten gingen het afgelopen jaar naar de Oeverberichten en het bezoek van de burgemeester 
in augustus 2016. Er zijn verder geen bijzonderheden te melden.  
b. en c. De kascommissie in persoon van Roger van Elderen keurt het verslag goed. De vergadering 
verleent de penningmeester bij acclamatie décharge. 
 



Extra agendapunt: Voortgang planning dijkverbetering en voortgang brug Ouderkerk 
Nicole geeft een toelichting: De dijk is nergens hoog genoeg. Het is nog niet duidelijk of er een 
damwand of een ophoging van de dijk zal komen. Het bestuur van Waterschap Amstel Gooi en 
Vecht beslist binnenkort hierover. Op plekken waar een teensloot ligt is verbetering van de 
stabiliteit nodig.  Afhankelijk van extra onderzoek naar de samenstelling van de grond ter plekke  
wordt bekeken of de teensloot verlegd wordt of dat er een scherm geplaatst, of dat de grond toch 
voldoende stevig is. Vanuit de leden komt de vraag of het aanleggen van een damwand ook niet 
tevens de stabiliteit van de dijk zal verhogen. Ook is de vraag of er niet te veel puin ligt om een 
damwand te kunnen slaan. Waternet wil meer ruimte voor waterberging bij dreigende overstroming, 
hiervoor zou eerst het jaagpad verlaagd worden maar na protest van de vereniging vanwege het 
hierdoor onmogelijk maken van parkeren in de berm, is dat plan van de baan.  
De planning: Komende maanden wordt de definitieve beslissing genomen. Daarna is er nog een 
bijeenkomst van de klankbordgroep. Er wordt een conceptplan opgesteld, rond juni 2017 is er een 
inspraakperiode van 6 weken. In 2018 wordt er met de werkzaamheden begonnen.  Meer info is te 
vinden op de website van Amstel, Gooi en Vecht, www.agv.nl en onze eigen website.  
 
Voortgang nieuwe brug Ouderkerk 
Op 15 februari was er een inloopavond over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) brug Ouderkerk. 
De inspraakperiode is inmiddels afgelopen.  
De brug zal in 2 delen worden gebouwd zodat de bereikbaarheid steeds gegarandeerd blijft. De 
koppeling met de aanpassing van de A9 is om die reden losgelaten. Er komen 2 x 2 banen. Het 
definitieve plan komt in het 2e kwartaal van 2017, dat zal dan opnieuw ter inzage liggen. Met de 
brug wordt begonnen in 2018, met de A9 in 2019.  Voor meer info zie: 
www.verenigingamsteloever.nl  
 
 5. Inleiding studie Bloeiend Amstelland door gastspreker Hans Buijze.    
Na een inleiding over de doelen en het werkgebied van de Stichting Beschermers Amstelland (zie 
ook www.beschermersamstelland.nl )wordt er ingegaan op het rapport Bloeiend Amstelland. Een 
viertal toekomstscenario's worden daar besproken waarbij het er steeds om gaat om de belangen van 
de stad en het land op elkaar af te stemmen en het land, de oorspronkelijke groene long, 
(Amstelscheg) leefbaar, aantrekkelijk en economisch haalbaar te blijven houden. Als meest actuele 
ontwikkelingen zowel positief als negatief worden genoemd: 
Positief: 
Streekproducten uit de Middelpolder en de Bovenkerker polder lijken een kans te maken. 

 Er is  subsidie voor boeren die hun maaigedrag aanpassen aan de vogelbroedperiode.  
 Aankoop van land door Landschp Noord Holland dat beheerd wordt door boeren, waarbij er 

is meer oog voor de bescherming bedreigde vogels zoals de grutto.  
Negatief: 

 Er komt binnenkort een nieuwe bestemmingsplan dat over 2 jaar vervangen zal worden door 
een mogelijkveel liberaler omgevingswet. 

      – Volkstuinencomplex Amstelglorie wordt bedreigd 
 Er dreigt sluipende verstedelijking van de Middelpolder  
 Het begrip natuurlijk beheer is onvoldoende duidelijk gedefinieerd, moet wel gebeuren.   

 
Niet iedereen van de aanwezigen is overigens zo somber gestemd over de komende ontwikkelingen 
als de spreker lijkt te zijn. Maar zowel de Stichting Beschermers Amstelland als de vereniging 
Amsteloever moeten alert zijn op de gebeurtenissen.  
 
6. Petitie tegen verkeersoverlast van Touringcars op de dijk. 
Er zijn in totaal 20 ondertekende petities binnengekomen. De mate waarin de leden overlast 
ondervinden van het toenemende aantal touringcars verschilt nogal. Ook denkt men dat het 
probleem met de komst van de nieuwe brug in Ouderkerk misschien zal zijn opgelost. De voorzitter 



peilt de meningen en besluit dat er (te) weinig steun is voor het aanbieden van de petities.                                        
                  
 7. Rondvraag en sluiting  
Ria van Brummelen: Er zou sprake zijn van het aanleggen van een lift voor voetgangers over de 
nieuwe brug maar die lijkt er nu niet te komen. Graag aandacht hiervoor van het bestuur, anders 
kunnen mensen met een rollator, kinderwagen of rolstoel niet van de brug gebruik maken.  
Alexandra Stodel: hoe zit het met de glasvezelkabel? Ligt die er of niet? Men denkt van wel, het 
bestuur zal het nog eens checken bij Ziggo. Wel is het zo dat iedere bewoner zelf de aansluiting van 
de kabel naar zijn of haar eigen huis moet regelen.  
Komen er drempels in plaats van de bestaande wegversmallingen op de Amsteldijk? Dit staat 
inderdaad in het nieuwe bestemmingsplan.    
 
De voorzitter sluit de vergadering. Na afloop is er een borrel.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


