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Verslag van de  Algemene Ledenvergadering op dinsdag 25 maart 2014, Wester-Amstel  
 
Aanwezig volgens de presentielijst 39 leden alsmede bestuursleden Anton Leeuwenberg, 
voorzitter, Dania Vrind-Dudok de Wit, penningmeester, Erik Glasius, secretaris en 
Nicole van Buuren, lid 
totaal dus 43 leden  
 
 1. opening, mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en constateert met genoegen dat er zoveel leden zijn 
gekomen. Hij heet in het bijzonder welkom de heer Dick Appelman, stedenbouwkundig adviseur 
van de gemeente Amstelveen en mevrouw Petra Vermond, adviseur Bestemmingsplannen. 
De secretaris vraagt ieder de presentielijst te tekenen en roept op ook het mailadres te vermelden. 
 
 2. ingekomen stukken 
Er zijn voor de vergadering geen ingekomen stukken. Secretaris meldt bericht van verhindering 
van Harmina Muggen, kandidaat bestuurslid; Mariet Neleman, oud secretaris en Stanny Glasius, 
die later zal komen. 
 
 3. goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 5 maart 2013 
Dit was in bijlage bij de agenda gevoegd. 
Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de samensteller. 
 
 4. financiën 
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag dat was gepubliceerd in de 
jongste uitgave van Oeverberichten. De financiële situatie is gezond. Er is meer dan gebruikelijk 
besteed aan een extra dikke Oeverberichten, maar er is voldoende ruimte om in de loop van het 
jaar nog een evenement te organiseren. 
a. verslag kascommissie over het boekjaar 2013 
De heer Bredenoord maakt namens de kascommissie een compliment aan de penningmeester 
voor de voortreffelijke wijze waarop deze de financiële  verslaglegging uitvoert.                       
b. verlenen van décharge van de penningmeester 
Op voorstel van de heer Bredenoord verleent de vergadering décharge, hetgeen bij acclamatie 
geschiedt. 
De voorzitter meldt vervolgens dat er een nieuw lid van de kascommissie moet worden gekozen 
omdat de heer Hesp is voorgedragen voor het bestuur. Formeel moet dit door de ledenvergadering 
gebeuren. Hij vraagt de vergadering machtiging om de benoeming van een nieuw lid van de 
kascommissie aan het nieuwe bestuur te delegeren. De vergadering stemt toe. 
 
 5. gastsprekers:   
Dick Appelman, stedenbouwkundig adviseur van de gemeente Amstelveen, over het 
(onlangs door de gemeenteraad aangenomen) Beeldkwaliteitplan Amsteldijk, 
aangevuld door Petra Vermond over de samenhang met het Bestemmingsplan. 
Essentie van deze betogen is dat het Beeldkwaliteitplan beoogt de waarden van de Amsteldijk 
beter te beschermen. Het wordt een richtlijn bij de beoordeling van bouwplannen door de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wanneer in 2016 het Bestemmingsplan Wester-Amstel wordt 
gewijzigd.  
Van groot belang voor meer actuele bescherming is, dat zo spoedig mogelijk de definitie van het 
begrip peil in het Bestemmingsplan wordt gewijzigd. De bepaling dat het peil wordt vastgesteld 'ter 
hoogte van de voordeur na voltooiing van de bouw' gaat vervallen. Het was juist deze bepaling  
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die de realisatie van plannen heeft mogelijk gemaakt -nu bijv. nr. 78- waarmee de gemeente niet 
gelukkig is. Verwacht wordt dat de nieuwe definitie nog voor de zomer gereed is. Overigens geldt 
dat deze wijziging, zodra deze in concept aan de gemeenteraad is aangeboden, bindend is bij de 
beoordeling van nieuwe plannen.                    
De voorzitter dankt de sprekers en biedt hen wijn uit de Amstelveense wijngaard aan. 
 
 6. wat verder ter tafel komt 
- de voorzitter meldt dat de Vereniging sinds gisteren over een eigen site beschikt. Hierop zal 
nieuws dat voor de leden van belang is -zoals nieuwbouwplannen- worden gepubliceerd. Ook 
bevat de site de oude Oeverberichten en mooie foto's. Leden kunnen berichten en beelden (in jpg) 
insturen. Hij dankt Nicole van Buuren die met grote voortvarendheid de site heeft gerealiseerd.  
- de voorzitter zegt dat er nu volstrekte duidelijkheid is over parkeren op de dijk. Dat mag in de 
berm aan de rivierkant. Thomas Ferguson heeft hierover een schriftelijke bevestiging van de 
gemeente ontvangen en leest deze voor. Tineke Kolder zegt dat men bij problemen contact op kan 
nemen met de buurtregisseur Fred van der Werff. Dania Vrind licht de parkeersituatie aan de 
Kalfjeslaan toe.  
 
 7. bestuursverkiezing  
Anton Leeuwenberg treedt af en er moet worden voorzien in een langer bestaande vacature. 
Het bestuur stelt voor: Harmina Muggen en Peter Hesp. 
Er zijn geen tegenkandidaten. Zij worden bij acclamatie gekozen.                                                                          
                  
 8. rondvraag en sluiting  
De voorzitter dankt Annelies Reesink voor haar medewerking inzake het gebruik van Wester-
Amstel. Zij krijgt een potje bijzondere vlierbessenjam. Vervolgens dankt hij Ko Babeliowsky voor de 
prachtige Oeverberichten. Hij en zijn vrouw worden met bloemen verblijd. 
Piet de Graaf vertelt op de hem eigen wijze dat we geen eigen stembureau meer in onze nabijheid 
hebben. Het huren van ruimte in het notariskantoor blijkt, volgens de gemeente, te duur te zijn. Hij 
roept het bestuur op actie te ondernemen, er zou een stembureau op Wester-Amstel gehuisvest 
kunnen worden. De secretaris zegt toe actie te zullen ondernemen. 
Mevrouw Van Brummelen zegt dat sinds kort het pad vanaf de dijk naar het Bankraspad verboden 
is voor honden. Dit terrein is eigendom van het Groengebied. Het secretariaat zal contact 
opnemen met het Groengebied. 
Tot slot spreekt Dania Vrind een dankwoord aan de scheidende voorzitter. Zij memoreert dat Anton 
Leeuwenberg eigenlijk bij toeval voorzitter is geworden, maar dit voortreffelijk heeft gedaan. Er 
waren teleurstellingen maar er zijn wel degelijk ook diverse zaken bereikt. Als dank voor zijn 
enorme inzet biedt zij hem namens de Vereniging een beeldhouwwerk voorstellende een vogel 
aan. Dit is gemaakt door ons bestuurslid Nicole van Buuren. Marja Leeuwenberg krijgt een mooie 
bos bloemen. 
De voorzitter is zeer ingenomen met deze sculptuur en dankt daarvoor en voor de plezierige 
samenwerking in het bestuur.  
 
 


