
Verslag bewonersvergadering 26 maart 2007. Aanwezig 14 bewoners / leden.

Edo Poll opent de vergadering en stelt de aanwezige bestuursleden voor.

Besloten wordt eerst te beginnen met de bewonersvergadering en daarna de sprekers over de 
Gaasperdammerweg en Groen Bijlmermeer aan het woord te laten (halverwege wordt het eerste deel 
van de vergadering onderbroken voor de sprekers).

De actiepunten van de bewonersvergadering van 15 mei 2006 worden doorgenomen.

MtB. 

BBK heeft geen contact kunnen krijgen met de heer Van Langen van MtB. Er zijn veel klachten van 
bewoners over grofvuil, het niet legen van de bakken en het plaatsen van vuil naast de glas- en 
papiermetro. Bij melding aan klachtenmeldpunt worden klachten niet juist afgehandeld.

BBK zegt dat een tweede metro-opstelling voor glas- en papier er niet in zit. Het blijkt dat één volstaat.

• Bewoners melden echter dat zij – omdat ze te ver moeten lopen – glas en papier in de kliko 
gooien.

• BBK  verzamelt de klachten en zal hiermee naar Stadsdeel MtB gaan. 
• Een bewoner vraagt of het mogelijk is kleinere bakken te krijgen; sommige bewoners hebben 

aan één bak niet genoeg. 
 

Over de kliko’s slechts 2 reacties van bewoners ontvangen. Er zal geen verdere actie worden 
ondernomen ten aanzien van de plaatsing van de kliko’s. Vanuit de zaal zijn er geen klachten meer 
over het terughangen van de kliko’s op de vaste plaatsen.

• N. Nelis vraagt of BBK iets kan ondernemen tegen plaatsen van caravans onder de carport.
• Volgende vergadering zal de milieupolitie worden uitgenodigd samen met de wijkregisseur.

Momenteel is er voor Kelbergen geen wijkregisseur maar kan worden gebeld met no. 0900-8844.

De overige telefoonnummers hangen in de info-kast.

Bij de rondvraag vraagt mevrouw M. Knibbeler naar de mogelijkheid voor verzamelpunten groente- en 
tuinafval. Antwoord: dit is niet mogelijk. In heel Amsterdam wordt niet meer gescheiden verzameld.

• Mevrouw M. Engelage heeft een klacht over het schoonmaken van de daken van de 
bergingen, het blijven staan van water hierop. Zij wil graag het grind terug op de daken van de 
bergingen.

• Mevrouw L. Tierolf klaagt over het parkeren langs de weg. Veel kinderen spelen hier, rennen 
tussen auto’s door. Er komt nog eens een ongeluk. Politie vragen hierop extra toe te zien.

• BBK vraagt bewoners zelf met politie te bellen als er langs de weg wordt geparkeerd. Is 30km 
zone, dus er mag niet worden geparkeerd. Bekeuren gebeurt wel maar kennelijk niet genoeg.

Verslag AGG en mevrouw Van Gelderen.



Verslag AGG door mevrouw L. Wesseling.

De geschiedenis van de Gaasperdammerweg wordt uitgelegd. Al sinds 1977 verzetten actiegroepen 
zich tegen de Gaasperdammerweg. De lokale ontsluitingsweg Gaasperdammerweg wordt snelweg 
voor de bereikbaarheid van de Floriade. De Gemeente doet de weg over aan de Provincie. Gezegd 
wordt dat t.z.t. de weg weer een lokale weg wordt. 
Vanaf die tijd start AGG met acties. AGG bereikt dat er geluidsschermen komen en dat een extra 
afslag bij Holendrecht er niet komt. De schermen voldoen echter niet meer aan de huidige tijd.
In 1995 begint de overheid met de CRAAG studie om verkeersdoorstroming te verbeteren. Ook komt 
er een projectgroep De Uitweg bestaande uit provincie, gemeente en milieugroeperingen.  Gekozen 
wordt voor de stroomlijnvariant (ondertunneld).
In 2004 begint een nieuwe studie. Gooi- en Vechtstreek zijn zeer actief. AGG heeft niet zoveel macht 
als de andere partij en de verbinding A6-A9 (tunnel onder het Gein) langs het Naardermeer gaat niet 
door. Door de val van het kabinet worden beslissingen over de Gaasperdammerweg opgeschoven.
Nu is er een nieuwe variant “kameelvariant”. De weg wordt deels ondertunneld, deels voorzien van 
gebogen glazen schermen waar de weg boven de grond komt (bij de afslag Gooiseweg en 
Kantershof). Richting politiek wijst AGG de kameelvariant af.In april volgt besluit over de 
Gaasperdammerweg. Uiteraard heeft alles ook te maken met geld.
In 2008 zullen dan inspraakprocedures volgen; in 2009 inspraak over het tracé. Uitvoering zal zijn van 
2011-2017. Er zal dan de eerste anderhalf jaar ernstige hinder zijn.
Nu komen er spitsstroken als tussenoplossing. De weg wordt dus 2 x 3 banen. De geluidsnormen 
worden opgekrikt van 57 naar 64 dba. Hierover is op 5 april 2007 een hoorzitting in het Planetarium 
met mogelijkheid tot inspraak.
AGG vindt dat ook onderzoek moet worden gedaan naar verbetering van het openbaar vervoer.
Bij de rondvraag merkt N.Nelis op dat steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden, dat er al veel geld 
aan studies is verricht en dat tot nu toe geen goede oplossing is gevonden. Hij wijst ook op het fijnstof.
AGG zegt wel bereikt te hebben dat extra onderzoeken worden gedaan naar ondertunneling, afvoer 
vuile stoffen. Er zal ook worden gesproken met Tweede Kamerleden. Vooruitgang is nioet tegen te 
houden. AGG zal zich met hand en tand verzetten en er op toe zien, dat de door het Rijk beloofde 
verbetering voor omwonenden wordt waargemaakt.
Indien wordt overtunneld zullen langs de weg 2000 – 3000 woningen worden gebouwd. Stadsdeel 
heeft woontoren gepland, maar al toegezegd dat het laagbouw wordt. Het lijdt geen twijfel dat veel 
groen verloren gaat.
vrouw H. van Gelderen vraagt waarom niet wordt onderzocht naar de mogelijkheid tot doortrekken van 
de metro naar het Gooimeer. Zij wijst erop dat Zuidoost een kwelpolder is en wijst tevens op de 
bottelnek Gooi/Almere. AGG zegt dat in de planvorming het Openbaar Vervoer niet meedoet.
De voorzitter bedankt mevrouw Wesseling en er worden als dank bloemen overhandigd.

Verslag Groen Bijlmermeer door mevrouw H. van Gelderen.

Voor Groen Bijlmermeer doet mevrouw Henny van Gelderen het woord. De Gooiseweg is door het 
Stadsdeel afgewaardeerd naar 70 km. Hoe dit kan?  De Gooiseweg is een provinciale weg. In 2008 
vindt nog groot onderhoud plaats aan de Gooiseweg. 
Er zal bebouwing komen ten koste van duizenden bomen die worden gekapt. Zij wijst op de 
luchtvervuiling en het fijnstof dat niet meer door de bomen wordt weggefilterd. Dit heeft gevolgen voor 
de gezondheid en de waterberging. Door steeds bezwaar te maken, in te spreken en zienswijze naar 
voren te brengen heeft Groen Bijlmermeer uitgesteld dat de kap, bouw enz. worden opgeschoven. 
Er is met Infra gesproken over de gevolgen voor de weg met bebouwing langs weerszijden. Door 
meer bebouwing/bewoning zal er ook meer verkeer komen. De Gooiseweg is een belangrijke 
verbinding naar de Gaasperdammerweg.



Notulen Algemene Ledenvergadering 26 maart 2007.

1. Opening.    De  voorzitter opent de vergadering en stelt de aanwezige bestuursleden voor. 
Afmelding ontvangen van de leden K. Gelok no. 120 en R. Blom no. 179.

2. Goedkeuring notulen van 25 april 2006 en 15 mei 2006.  
      Deze worden goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de notulist.
3. Jaarverslag secretariaat.    Over het secretariaatsverslag geen vragen of opmerkingen.
4. Financieel verslag penningmeester / verslag kascontrole / verkiezing nieuwe kascontrole.  

• De voorzitter meldt dat mevrouw E. Possemis tussentijds haar taak als penningmeester 
heeft neergelegd en vanavond niet aanwezig is.

• De kascontrole bestaande uit mevrouw D. Mensen (aanwezig) en mevrouw C. van 
Teeffelen hebben de boeken in orde bevonden. De voorzitter bedankt de 
kascommissieleden.

• De nieuwe  commissie bestaat uit dhr. Wantzing no. 48 en mevr. Schoordijk no. 279. 

- Edo Poll geeft toelichting op de financiën. Inmiddels wordt de boekhouding in Excel gedaan.
- Er is een negatief saldo ontstaan. BBK hoopt dit volgend jaar weg te werken door actievere 
ledenwerving. Dit heeft J. Vreden op zich genomen. Van Eigen Haard krijgt BBK huisnummers 
door.
-Er is subsidie aangevraagd en gekregen van het Stadsdeel voor de nieuwe statuten.
-In de post drukwerk zit een bedrag voor de aanschaf van nieuwe acceptgiro’s (verplichting 
van de Postbank). Er zijn voor ongeveer 5 jaar acceptgiro’s besteld.
-Ook is er een archiefkast gekocht die in een algemene berging is gezet.
De ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur.

5. Bestuursverkiezing.   Aftredend en niet herkiesbaar is E. Podgorny-Possemis. 
Er wordt nog gemeld dat Nel Wiersma in 2008 haar secretariaatswerk wil beëindigen. Vanuit 
de zaal melden zich geen nieuwe bestuursleden.
Als nieuw bestuurslid heeft zich voor de vergadering aangemeld: de heer K. Gelok (no. 120). 
De aanwezige leden hebben geen bezwaar tegen dit nieuwe bestuurslid en de overige 
bestuursleden worden herkozen.

6. Rondvraag.  
• F. van Gelder zegt dat het nodig is subsidie vroeg aan te vragen. Er zijn nu 4 

termijnen verspreid over het jaar.  Hij geeft nog uitleg over het bewonersoverleg K-
zuid waar de subsidies zouden worden besproken. De drie verschillende subsidies 
zijn samengevoegd.  

• BBK zegt dat er dit jaar zal worden nagedacht over buurtactiviteiten. Wellicht kan ook 
een werkgroep worden gevormd. In bewonersbrief zullen bewoners worden 
opgeroepen ideëen naar voren te brengen.

• Bewoner van no. 48 vraagt naar het aantal leden (200 leden hebben 2006 betaald) en 
meldt dat de oproep voor de vergadering te laat bij hem is bezorgd. De voorzitter 
maakt hiervoor zijn excuus. 

• Er wordt een werkgroep Leefbaarheid/woonomgeving gevormd. Freek van Gelder wil 
dit op zich nemen. Claudine Hebeisen wil hem daarbij terzijde staan. Deze werkgroep 
kan wellicht samenwerken met de Werkgroep Groen van Marianne Knibbeler.

• Henny van Gelderen vraagt de aanwezigen alert te zijn op het kappen van bomen 
(ook in particuliere tuinen). Het broedseizoen is nu begonnen en loopt tot augustus 
(volgens Nel Wiersma tot 15/7). 

7. Sluiting. De vergadering wordt gesloten en Nel reikt bloemen uit voor de bewoners die BBK 
           met hulp terzijde hebben gestaan.



 


