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Inleiding
In juni 2015 heeft Elsrijk zijn openluchttheater gekregen (in het Ruischlaanpark) waar reeds drie zeer
goed bezochte voorstellingen plaatsvonden.
Dankzij de donatie van het Theo Janssen Fonds, inzet van vele Elsrijkers, de gemeente en in het
bijzonder het team van wijkbeheer Noord hebben we nu een bruisend middelpunt in de wijk waar
veel activiteiten plaats vinden.
Komend seizoen zijn er jaar al 10 voorstellingen waarmee we lang niet alle aanvragen konden
realiseren. In 2016 hopen we een aantal voorzieningen zoals toiletten, water en verharde paden te
realiseren waarmee het theater toegankelijker wordt en beter geschikt is voor het gebruik van
grotere evenementen. We zijn met de gemeente in gesprek deze voorzieningen te combineren met
een buurtkamer die beter toegankelijk is voor Elsrijkers die wat minder goed ter been zijn.
Wij willen alle Elsrijkers die dit jaar tot een succes maakten bedanken voor hun inzet. Dan gaat het
om de trekkers van onze vele clubs, de technische vrouwen en mannen van ons Repair-café, de
theater-werkgroep die zorgen voor (de organisatie van) een prachtig theatervoorstellingen, de
vrijwilligers die het theater opknappen, de vrijwilligers in de buurtjes die mooie evenementen
organiseerden en de redactie van de nieuwsbrief, onze website, twitter en onze facebookpagina.

Het bestuur
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Stichting Stadsdorp Elsrijk
Sinds 24 februari 2014 bestaat de Stichting Stadsdorp Elsrijk.
Er heeft zich in 2015 één wijziging plaatsgehad in het bestuur van de Stichting.
Joke Knoop heeft de rol van penningmeester overgenomen van Nico van Kooten.
Wij danken Nico voor zijn fantastische inzet en wij zijn blij dat hij zich blijft inzetten voor het
Stadsdorp Elsrijk Repair Café.
Statuten
Zonder statuten geen stichting en dus hebben wij statuten. Deze zijn opgesteld volgens de
uitgangspunten die het Stadsdorp sinds de start hanteert en die u op onze website kunt lezen.
Als u wilt kunt u een digitale kopie bij ons aanvragen op info@stadsdorpelsrijk.nl.
Bestuur
Zonder bestuur geen stichting en dus heeft onze stichting een bestuur.
Voorzitter: Hans Steenvoorden
Secretaris: Eric Snoeijs
Penningmeester: Joke Knoop
Contact
Postadres: Welna 3, 1181 NS Amstelveen
e-mail: info@stadsdorpelsrijk.nl
KvK-nummer 60083395
Rabobank NL12RABO 0 155 78 77 56
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Doelstelling
Stadsdorp Elsrijk is er voor en door alle inwoners van de wijk Elsrijk in Amstelveen en is volledig
onafhankelijk.
In Stadsdorp Elsrijk staat eigentijds nabuurschap centraal. We willen elkaar in onze wijk beter leren
kennen, diensten en kennis uitwisselen en activiteiten organiseren.
Met elkaar, voor elkaar en buiten de bureaucratische kanalen om.
Krachten bundelen, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en de regie in eigen hand nemen zijn
basisprincipes waarmee we eigentijds nabuurschap vormgeven om daarnaast – indien gewenst of
nodig – in de toekomst de zorg in de wijk optimaal te organiseren.
Wat is eigentijds nabuurschap?
Een onderling ruilproces tussen wijkgenoten die elkaar diensten leveren op menselijke schaal. Het
gaat om wederkerigheid: iedereen heeft wel iets te geven én te nemen, van concrete vaardigheden
en deskundigheid tot de warmte die iemand verspreidt en het gezelschap dat iemand kan bieden of
het organiseren van een activiteit.
Eigentijds nabuurschap kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, dialoog en het respecteren van ieders
eigenheid en vrijheid.
Het doel is een woonomgeving
- waar je je van de wieg tot het graf thuis voelt
- waarmee je je verbonden voelt
- waar je leuke dingen samen doet
- waar je naar elkaar omkijkt als dat nodig is
- waar je elkaar kent
- waar je gezien en gehoord wordt
- waar je jezelf kunt zijn en daarin gerespecteerd wordt
- waar je niet afgeschreven wordt, maar mee doet met wat wél te bieden hebt
- waarin flexibel wordt ingesprongen op wat zich aandient
- waarin krachten gebundeld worden
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Bijeenkomsten
Hieronder leest u, in omgekeerde volgorde terugkijkend, wat Stadsdorp Elsrijk in 2015 aan
bijeenkomsten in de wijk heeft georganiseerd.
18 december hielden we onze jaarafsluiting.
Samen met zo’n veertig vrijwillig actief zijnde Elsrijkers, hadden we een gezellige jaarafsluiting in
onze Stadsdorpskamer.
26 november “1 jaar WMO”
Wij organiseerden een bijeenkomst om met wethouders
Raat en Brandes om te praten over de WMO.
Onder leiding van Elsrijker Michiel Bloem, ging men met
elkaar en met de Wethouders Raat en Brandes in gesprek
over dit belangrijke onderwerp. Helma Keesom, de
wijkcoach voor o.a. Elsrijk, gaf haar visie op het wwz-beleid
voor 2016, keek terug op 2015. Daarnaast kondigde zij het
senioren-project aan dat in de loop van 2016 uitgevoerd zal
worden.
De bijeenkomst in Nieuw Vredeveld trok zo’n zestig bewoners en betrokkenen.
20 augustus: spoorlijn langs Elsrijk
Opnieuw hadden we een erg leuke themabijeenkomst over de geschiedenis van de spoorlijn die
langs de westgrens van onze mooie wijk loopt.
We danken de heren en dames van de Museumtramlijn voor hun
mooie presentaties en natuurlijk voor het ritje in een van hun
prachtig gerestaureerde trams.
We danken het Amstelveens Poppentheater voor hun
gastvrijheid.

4 juni: bomen- en groenwandeling
4 juni was de thema-bijeenkomst “bomen- en groenwandeling één
van de zeven uitstapjes die de vogelclub in 2015 organiseerde. De
foto’s en een uitgebreid verslag hiervan vind je op de pagina van de
vogelclub op de website.
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22 mei: thema-avond over vleermuizen in Elsrijk
Vrijdag 22 mei organiseerden we een thema-avond over vleermuizen in Elsrijk. Twee Amstelveners,
actief in de werkgroep vleermuizen binnen het IVN, verzorgden eerst een gepassioneerde
presentatie over deze prachtige, overigens beschermde beestjes.Daarna gingen we toen het donker
begon te worden, vanuit de Stadsdorpskamer, op stap voor een wandeling in en rond het park De
Ruyschlaan om de dieren in het wild te zien, maar vooral te horen met behulp van de ‘batdetectors’,
die het geluid dat de beestjes maken voor ons mensen hoorbaar maakt. We hebben genoten en
danken Jan en Aad voor hun verhalen.We hebben de presentatie van Jan en Aad on-line gezet.
20 april: thema-avond veiligheid in en rond het huis
Maandag 20 april organiseerden wij in het Amstelveens Poppentheater een
bijeenkomst rond het thema veiligheid in en rond het huis. Aanwezig waren zijn de Amstelveense
politie, in de persoon van Erik Vet, onze wijkagent. zo’n twintig Elsrijkers gingen hem, zijn collega en
met hun medebewoners in gesprek over ervaringen met
veiligheid, hun zorgen, tips en trucs. Maar ook het
beveiligen van de achteroms en de stegen kreeg ruim
aandacht. Een bewoner kwam vertellen over zijn
ervaringen met het afsluiten van een steeg en er werd
verslag gedaan van een proef met electronische
hulpmiddelen, die op dit moment loopt. Ook aanwezig
was het bedrijf Probin uit Aalsmeer. Dit bedrijf adviseert
over maatregelen die u kunt nemen om de veiligheid in en
om uw huis te vergroten. Na de pauze was er ook aandacht voor de typische Stadsdorp onderwerpen
als de clubs en de Stadsdorpskamer. Maar ook het jaarverslag 2014 kwam aan de orde.
25 maart: themabijeenkomst over de geschiedenis van de spoorlijn langs Elsrijk
Woensdag 25 maart hadden we onze eerste grote bijeenkomst in de stadsdorpskamer; een
themabijeenkomst over de geschiedenis van de spoorlijn die langs
de westgrens van onze mooie wijk loopt.Roger Vermeulen van de
stichting Museumtram hield een bevlogen presentatie over de
geschiedenis van het spoorlijntje. Hij liet ons kennis maken met
talloze details en de historie daarvan.De avond werd dermate leuk
gevonden, dat we nu al plannen gaan maken voor een herhaling
later in het jaar. Dan gaan we die ook veel eerder aankondigen
zodat meer Elsrijkers aanwezig kunnen zijn.
11 januari: nieuwjaarsborrel
11 januari organiseerden wij in het Amstelveens
Poppentheater samen met wijkplatform Elsrijk onze
nieuwjaarsborrel.
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Clubs
Stadsdorp Elsrijk kent initiatiefgroepen oftewel De clubs
Uit de startbijeenkomst op 24 september 2013 en uit latere bijeenkomsten zijn onderstaande clubs
voortgekomen. Regelmatig verschijnt er ook een nieuwsbrief met veel meer informatie hierover.
Crea Café
Het afgelopen jaar hebben we heel wat gezellige ochtenden gehad.
We komen op een ongedwongen manier met elkaar in contact en onderwijl zijn we aan het
“frutselen”. ( haken, breien en tekenen )
Er zijn spontaan allerlei onderwerpen aan bod gekomen. Een daarvan was ervaringen uitwisselen
over het gebruik van IPad en tablet. Zeer leerzaam !
Daarnaast zijn een tweetal deelnemers zich gaan verdiepen in de herkomst van de straatnamen in
Elsrijk. Kortom een ontspannen en inspirerende ochtend.
Repair Café Stadsdorp Elsrijk
Ons Repair Café is elke derde zaterdag van de maand geopend. In de locatie Nieuw Vredeveld kan
men dan van 10 tot 13 uur terecht.
Het café is aangesloten bij Repair Café Nederland, een organisatie gestart door Martine Postma uit
Amsterdam en inmiddels wereldwijd een succes met 964 cafés verspreid over de gehele wereld.
Om te beginnen staan we even stil staan bij het overlijden van onze vrijwilliger Frans Keijzer. Hij heeft
de ultieme wedstrijd verloren, zijn ziekte heeft gewonnen, Frans rust in vrede.
Een vrijwilliger van het 1e uur en medeoprichter van ons Café en zijn vriendin hebben ons Repair
Café verlaten omdat hij is verhuisd buiten Elsrijk, naar de buurt waar zijn vriendin woont.
Maar het is gelukt een paar andere vrijwilligers te vinden.
In 2015 zijn in totaal 175 personen langs gekomen met verschillende leeftijden te weten:
geen
<20
21-40
41-60
61+

2
0
8
17
148
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Dat de categorie 61+ zo goed is vertegenwoordigd vind waarschijnlijk zijn oorsprong in het feit dat
we zijn gesitueerd in Nieuw Vredeveld.
Wat hebben we gerepareerd:
elektrisch
95
textiel
60
fiets
3
boodschappenwagentje 2
meubelstuk
4
koffer/tas/rugzak
3
telmachine
1
speelgoed
1
camera
1
klok
1
snoeischaar
1
bloeddrukmeter
1
weegschaal
3
Elektrisch is alles met een steker of batterij (mits draagbaar).
In 2015 hebben we geen wandelstokken, scheerspiegels, horloge banden en rolstoelen gezien.
Niet alles hebben we kunnen repareren
gerepareerd
127
half gerepareerd
17
niet gerepareerd
31
Half gerepareerd betekent: we hebben geen onderdeel, die kunt u kopen en terugkomen en dan
gaan we verder (wel telt die dan opnieuw mee).
78 personen hebben een positieve mening achtergelaten en 97 heeft niets ingevuld, die wij als een
positieve mening meetellen.
Engelse conversatie
English conversation sessions continue to flourish within Stadsdorp Elsrijk.
Around 70 sessions have been held during 2015 with 8 Elsrijkers participating in 2 groups of 4.
As the name suggests, the sessions are purely for conversation purposes, rather than for formal
learning. Sessions take place in the homes of the participants on a rotation basis.
Enquiries for joining are also received from people living in other parts of Amstelveen and in
Amsterdam, who have seen the text on the Elsrijk website and are interested in the concept.
The sessions are run by Linda Edwards, an English national, who is continually delighted by the
enthusiasm of the participants. Here are some of their comments:
“We enjoy the conversations, because it is informal and in an relaxed way we learn a lot about how to
communicate in English !”
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“As a participant I would like to comment that these sessions contribute to perfecting the use of the
English language in a very friendly setting. It does not matter if there is a difference in the knowledge
of the English language between the participants, for each of us there is something to learn or to
improve. I hope these sessions will continue for many years.”
“We vertellen elkaar over bijzonderheden in onze afgelopen week, geven elkaar tips over dingen die
we leuk zouden vinden om te doen en leren daarmee ongemerkt de buurtgenoten in ons groepje
kennen. De stemming vind ik altijd goed. Misschien is dat wel de reden van het succes van deze
Stadsdorp-activiteit.”
Fietsclub
In het afgelopen jaar hebben wij vanaf april t/m oktober 7 fietstochten
gehouden met iedere keer een andere bestemming.
Zo zijn wij het fietsseizoen begonnen met een zeer interessante tocht
die ons veel heeft geleerd over het waterbeheer en het waterschap in
de Ronde Hoep-polder.
Volgende tochten gingen o.a. naar Abcoude, IJburg (9 deelnemers),
Sloterplas (12 deelnemers) en de Gaasperplas (10 deelnemers). De
laatste fietstocht ging naar Sloten, waar we te voet door het oude
Sloten hebben gewandeld.
Wandeling Bos op zaterdag
De wandeling in het Amsterdamse bos wordt vanaf dit jaar elke
week op zaterdag gehouden en is een succes. Gemiddeld lopen er
per keer 8 tot 10 personen mee.
We maken een mooie wandeling door het bos of ook wel door de
parken van Amstelveen.
Omdat mensen elkaar leren kennen is het altijd leuk elkaar weer
te zien en dingen uit te wisselen.
Er zijn verschillende leuke plekken waar we gezamenlijk koffie
kunnen drinken en uiteraard vinden we in de zomer leuke
terrassen om daar wat te drinken.
De wandeling duurt 2 uur inclusief de koffie pauze
After dinner walk
Inmiddels bestaat de activiteit “after dinner walk” alweer twee jaar. In het afgelopen jaar wandelden
we gemiddeld 40 avonden . Regen is het enige wat ons tegenhoudt en het regent rond 7 uur heel
weinig . Er is een vaste kern van ongeveer 6 Elsrijkers ontstaan. Steeds sluiten nieuwe mensen zich
aan. Er is geen enkele verplichting, zo lopen we soms met 8 mensen dan weer met drie of vier.
Iedere week nemen we een andere route door Amstelveen. Hierdoor ontdekken we steeds meer van
de parken en straten en ook de veranderingen daarin. Als het lang licht is nemen we vooral de
parken en een stukje bos. Ieder groepslid draagt ideeën voor routes aan. Onderweg wordt
geanimeerd gepraat, waarbij tussentijds bijna automatisch van looppartner gewisseld wordt.
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Zo leren we elkaar kennen. En vandaaruit ontstaan ook andere afspraken bv samen
computerproblemen aanpakken, samen naar de schouwburg of ook overdag samen wandelen.
De andere activiteiten van Stadsdorp Elsrijk worden breder bekend doordat daar onderweg over
gesproken wordt. Er is ook aandacht voor het programma van de Kruiskerk zoals de kerstvieringen en
rommelmarkt. Het netwerk werkt... en dat terwijl we in de buitenlucht aan onze gezondheid werken.
Vogelclub Elsrijk
De vogelclub heeft in het eerste halfjaar van 2015 vijf
excursies gemaakt in Amstelveen en wijde omgeving. De
bezochte locaties waren: De Braak, Broersepark,
Middelpolder, Schinkelbos, landje van Geijsel in
Ouderkerk en De Groene Jonker in Zevenhoven. Het
maximale aantal deelnemers aan de excursies was acht.
Daarnaast heeft in februari een gesprek plaatsgevonden
met de adviseur Flora & Fauna van de gemeente over de
nestkasten die onder verantwoordelijkheid van de
plantsoenendienst in onze wijk zijn opgehangen. Onderwerp was het bespreken van de mogelijkheid
van betrokkenheid van onze vogelgroep bij de schouw van de nestkasten. Er is een grote hoeveelheid
informatie beschikbaar over het gebruik door de vogels van deze kasten. Het gesprek heeft nog niet
geleid tot concrete acties.
We zijn van plan om met de club vanaf januari 2016 weer actief aan de slag te gaan.
Leesclub 1
Leesclub 1 is al twee jaar bij elkaar, in het begin was het even aftasten hoe zo’n leesclub nou eigenlijk
werkt, maar enkele dames in deze leesclub hadden daar gelukkig al eerder ervaring mee opgedaan,
hierdoor konden de andere leden leren hoe je dat nu doet.
Met véél plezier komt men nu om de 6 weken bij elkaar, de eerste tien minuten doen we even een
rondje hoe het met iedereen gaat, dan wordt het boek door een (van tevoren) aangewezen persoon
doorgenomen en vaak wordt ook een stukje over de schrijver zelf verteld.
Daarna heeft iedereen ca. 5 minuten om zijn mening over het boek te geven. Hierdoor ontstaan er
vaak enthousiaste ja/nee reacties. Daarna (meestal onder het genot van een wijntje) wordt er nog
wat algemeens besproken.
Leesclub 2
Er zijn tot nu toe twee boeken behandeld, “De Vergeetclub” en “Het Nulnummer”.
De club bestaat uit acht mensen, die qua belangstellingen en interesses aardig met elkaar
overeenkomen. De frequentie van bij elkaar komen is eens in de (ongeveer) drie maanden, maar dat
was in de zomer en kan nog veranderen. De bijeenkomsten zijn altijd gezellig en lopen vaak uit. We
moeten nog afspraken maken over de keuze van de te lezen boeken. Tot nu toe hield degene die een
boek had ingebracht een korte inleiding over het boek.
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Leesclub 3
Leesclub 3 kwam dit jaar wat moeilijk van start, er zijn twee bijeenkomsten geweest in de
Stadsdorpskamer, na een oproep in de krant, waar diverse mensen op af kwamen, maar doordat het
dan toch niet “klikte” wat boekenkeuze betreft of wat mensen ervan verwachtten, hebben een
aantal mensen zich toch weer afgemeld. Inmiddels is er een groep van 4 dames, zij hebben inmiddels
het eerste boek met elkaar besproken. Zij vragen zich af of de club van 4 personen groot genoeg is of
dat er nog een persoon bij kan.
Elsrijks Muziekensemble
Het afgelopen jaar speelden 3 dames prachtige stukken op hun blokfluiten, o.a. Bourré van George
Friedrich Händel. Inmiddels heeft een celliste, waar het ensemble zo hard op zoek naar was, zich
aangemeld. Er worden 3 stukken ingestudeerd die er nu, met deze uitgebreidere combinatie van
instrumenten, gespeeld kunnen worden. Een stuk van Purcell, een van Haydn en een stuk van de
onbekende Finse componist uit deze tijd, Kirsi Pääkkönen.
Er wordt regelmatig gerepeteerd. Er is eerst gezocht naar een openbare ruimte waar gespeeld kan
worden, vooralsnog is dat kostbaar en heeft men besloten het aan huis te blijven doen, desnoods
i.p.v. een piano een draagbaar digitaal orgel te gebruiken
Werken aan ons Openluchttheater
Stadsdorp Elsrijk is begin 2015 in nauwe samenwerking met de mannen van groenbeheer begonnen
aan het opknappen van ons openluchttheater. Vrijwilligers zijn begonnen met het opknappen van
het hek. Het gaas wordt weer vastgezet en op een aantal plekken vernieuwd, houten hekwerkjes
worden gerepareerd. De plantsoenendienst renoveert de Esdoornhaag met zijn prachtige boogjes en
gaat de bomen zo snoeien dat de haag weer kan groeien. De samenwerking met groenbeheer is
prima: Zij geven aan wat bewoners kunnen doen en levert advies, gereedschap en de materialen die
nodig zijn. Dit alles om in 2015 in dit prachtige stukje park De
Ruyschlaan voorstellingen en bijeenkomsten van en voor
bewoners mogelijk te maken.

In 2016 organiseren wij weer huiskamergesprekken om te inventariseren welke activiteiten en
thema’s bewoners belangrijk vinden en gaan we met bewoners na hoe die te organiseren zijn in
activiteiten, clubs en bijeenkomsten.
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Buurtjes
Stadsdorp Elsrijk bestaat uit mensen die samen leuke activiteiten met elkaar ondernemen of elkaar
ontmoeten bij bijeenkomsten.
Doel van het Stadsdorp is ook om indien nodig elkaar te steunen of hulp te bieden. Daartoe zijn in
2014 de eerste buurtjes van start gegaan en hebben we geprobeerd om dit beleid in 2015 voort te
zetten samen met de wijkcoach en de diverse instellingen binnen de wijk.
Een buurtje is een groep van mensen die dicht bij elkaar in een straat of buurtje wonen. Bewoners
die leuke activiteiten met elkaar ondernemen (samen naar museum, bridgen of helpen bij klusjes in
huis of tuin, of een BBQ organiseren met elkaar). Bewoners die zo mogelijk bereid zijn elkaar te
ondersteunen in het geval dat iemand buurthulp nodig heeft door een boodschap te doen of vervoer
naar een arts.
Stadsdorp Elsrijk nodigt mensen van de wijk, die dicht bij elkaar wonen, uit voor een gesprek.
Hierin wordt besproken hoe deze mensen hun buurtje willen vorm geven.
Misschien middels een jaarlijkse barbecue, een bewonersraad of een vereniging van huiseigenaren.
Buurtverbinders zorgen er voor dat zowel online als ‘op straat’ mensen in de buurt zich meer met
elkaar kunnen verbinden, de contacten in de buurt gebruiken en de weg in de buurt weten te vinden.
Ze doen mee bij buurtbijeenkomsten en krijgen een online plek op de website van Stadsdorp Elsrijk.
Wil jij aan de slag in de buurt ? Samen met jou inventariseren we wat de bewoners in jouw straat of
jouw buurt willen.
De buurtverbinders van het Stadsdorp komen af en toe bij elkaar om uit te wisselen wat goed werkt.
In de praktijk bleek dat er veel mensen over een drempel heen moeten stappen om met elkaar
buurthulp op te zetten. Wij kwamen tot de conclusie dat dit traject tijd nodig heeft om te rijpen
zowel intern binnen het Stadsdorp als wel bij de buurtbewoners, de instellingen en de gemeente.
In de loop van 2015 hebben de wijkcoach, de instellingen en wij veel gecommuniceerd over het
buurtjes beleid en zijn tot nieuwe inzichten gekomen, waarmee we in 2016 weer verder kunnen
bouwen aan buurthulp.
De nieuwe inzichten zijn dat we voor de verschillende doelgroepen in de wijk een verschillende
aanpak nodig hebben. We bereiken wel de bewoners onder de 70 jaar maar voor het bereiken van
de senior bewoner zullen we actief de wijk in moeten gaan.
Afspraken voor 2015
Met (de wijkcoach van ) AanZ waren de volgende afspraken gemaakt voor 2015:
- 10 buurtverbinders in 10 nieuwe buurtjes zijn gevonden
- 30 nieuwe deelnemers ‘met drempelvrees zijn verleidt tot activiteiten in buurtjes
- 2-3 specifieke activiteiten per buurt zijn ontwikkeld
Samen met Vita gingen we in maart 2015 van start met IPad cursussen met behulp van het pakket
Zilveronline voor mensen zonder enige computer ervaring en voor buurtverbinders. In groepen van 8
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mensen kan dan in 8 weken tijd in lessen van 2 uur de basis geleerd worden voor het gebruik van een
IPad. Het doel van dit project is om de buurtjes te leren kennen door middel van een tablet, de
mensen in de buurt hebben regelmatig contact met elkaar en organiseren per paar dan wel met de
groep leuke dingen.
Resultaten 2015
- Er zijn 20 buurtverbinders gevonden.
- Er zijn nog geen nieuwe deelnemers ‘met drempelvrees’ verleidt tot activiteiten in buurtjes, we
hebben moeite om deze doelgroep te bereiken.
- Met het wijkplatform hebben we in 8 buurten barbecues/buurtfeesten ondersteund.
Specifieke activiteiten per buurt zijn nog niet ontwikkeld.
- Voor het IPad project met het pakket Zilveronline hebben wij meerdere oproepen geplaatst op
de website en in de nieuwsbrief, maar de animo was minimaal. De e-mail adressen van de
buurtbewoners die zich wel hadden aangemeld hebben we overgedragen aan Vita. Wij danken
Vita voor hun ondersteuning in deze en blijven een voorstander van het gebruik van een tablet in
de wijk. Vanaf 2015 is er een nieuwe club binnen het Stadsdorp op vrijdagochtend die onder het
genot van een kop koffie creatief met elkaar een café vormt.
Tijdens meerdere bijeenkomsten is er aandacht geschonken aan het tablet gebruik. Het blijkt dat
bewoners graag een antwoord willen op hun eigen probleem met de verschillende digitale
gebruiksapparaten.
Er is een buurtspreekuur opgezet, dit gebeurt één maal in de week, we bieden hiermee de
buurtbewoners een kans om met de wijkcoach en met het Stadsdorp contact te hebben. Uit de
praktijk blijkt dat er weinig bewoners op af komen maar dat het wel heel goed is om elke week
met elkaar af te stemmen wat er gebeurd in de wijk. We leren van elkaar. Buurtverbinders
zorgen voor een verbonden buurt. Technologie is daarbij erg handig maar mensen en
verbindingen leggen zijn essentieel !
- Met de vrijwilligerscentrale contacten werken wij samen in het project ‘Amstelveen voor elkaar’.
Sinds 2015 is er het project Amstelveen voor elkaar gestart. Dit is een overkoepelende website
voor vraag en aanbod binnen de gemeente. De ‘oude’ vraag en aanbod structuur op de website
van het Stadsdorp is vervangen door de samenwerking met de vrijwilligerscentrale. Hier is veel
tijd aan besteed omdat dit opgezet moest worden, de kerngroep blijft actief meedenken met de
vrijwilligerscentrale.
- Samen met de vrijwilligerscentrale hebben wij een bijeenkomst gehouden over verbinden van de
buurt, een presentatie van het buurtjes beleid hiervoor waren de vrijwilligers die bij de
vrijwilligerscentrale bekend zijn binnen onze buurt uitgenodigd, hierdoor zijn er nieuwe
contacten ontstaan.
- Ook zijn er contacten gelegd met deelnemers van Coalitie erbij binnen Amstelveen, deze
organisatie houdt zich bezig met de week van de aandacht, landelijk week van de eenzaamheid
geheten. Dit initiatief van meerdere instellingen in Amstelveen kwam moeizaam op gang, er is
een folder gemaakt voor het samen eten aan een tafel, maar er was weinig tijd voor de
deelnemers om dit ook binnen de wijk uit te voeren. Doel van het Stadsdorp was :het leren
kennen van de personen van de organisaties die met eenzaamheid bezig zijn zodat we elkaar in
de toekomst weten te vinden.
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-

WMO een jaar later. In 2014 is er samen met de gemeente een bijeenkomst gehouden over het
beleid voor 2015 hiervoor was grote belangstelling. Ook in 2015 hebben we een bijeenkomst
gehouden zijnde WMO een kwestie van verbinden van de buurt, hierin is het buurtjes beleid
voor 2016 gepresenteerd.

Het buurtjes beleid in 2016
- In 2016 breiden wij het aantal buurtverbinders uit naar 30
- Middels straatconferenties spreken we met buurtjes over de invulling van hun buurtje
- Met Vita Amstelland gaan we actief senioren benaderen met de vraag wat zij verwachten van
hun buurt en wat zij daar zelf aan kunnen bijdragen
- Samen met Wijkplatform Elsrijk ondersteunen wij buurtjes financieel bij de organisatie van
straatfeesten
- In samenwerking met het WWZ team en de wijkcoach zoeken we naar kwetsbare ouderen die wij
ondersteunen bij de participatie in activiteiten in de wijk. Daarbij maken wij gebruik van het
project ‘Welzijn op recept’
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De wijkcoach in Elsrijk
In 2015 heeft de wijkcoach met de wijk Elsrijk en ‘Stadsdorp Elsrijk’ kennis gemaakt. Haar taak is die
van verbinder in de wijk, het versterken van het sociale netwerk, met speciale aandacht voor
kwetsbare groepen. Zij gaat de wijk in, legt contacten met huisartsen, scholen, ondernemers en ook
met individuele bewoners. Op zoek naar de vraag en de korte lijn voor de oplossing.
Door gesprekken met de kerngroep leden werd het ‘buurtjesbeleid’ met de wijkcoach gedeeld. Een
aanpak die onderscheidend is, tijd en inzet vraagt, maar dan ook werkelijk effect heeft op duurzame
contacten.
De samenwerking tussen de wijkcoach met Stadsdorp Elsrijk kenmerkt zich door te delen en te
inspireren; informatie over de wijk, nieuwe contactpersonen, activiteiten en ontwikkelingen in
andere organisaties. Maar ook door kritisch en aanvullend te zijn. De focus van Stadsdorp Elsrijk ligt
op de sociale samenhang in buurtjes, die van de wijkcoach vooral op de zorg voor kwetsbare
bewoners in de buurt. Zij werkt daarbij nauw samen met collega’s van Vita Amstelland, de
ouderenadviseurs en maatschappelijk werker. Als team werkt zij nu samen met Stadsdorp Elsrijk aan
het 70+project, waarin sociale samenhang en zorg samenkomen.
De wijkcoach wil zichtbaar en vindbaar zijn in de wijk. Stadsdorp Elsrijk biedt ruimte op de website en
wij trekken samen op in een contactuur voor buurtbewoners. De locatie van Stadsdorp Elsrijk bleek
als inloop voor buurtbewoners ongeschikt; wij zijn nu samen elke dinsdag zichtbaar en vindbaar in
Nieuw Vredeveld, wat direct nieuwe contacten opleverde. Daarnaast biedt het openluchttheater
ongelooflijk veel mogelijkheden voor de sociale samenhang en creativiteit van jong en oud.
In 2016 voert de wijkcoach, samen met Stadsdorp Elsrijk en collega’s het 70+ project uit, wat past
binnen het buurtjesbeleid en eveneens aandacht heeft voor kwetsbare bewoners. Na een eerst
‘proefbuurtje’, zullen er dit jaar nog drie volgen. Daarnaast verwijst de wijkcoach de bewoners naar
de activiteiten, ondersteunt waar nodig de clubjes en buurtverbinders en betrekt Stadsdorp Elsrijk bij
ontwikkelingen op het sociaal domein in Amstelveen.
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Jeugd & jongeren
In 2013 heeft Stadsdorp Elsrijk een onderzoek laten uitvoeren door de Hogeschool van Amsterdam,
met de vraag Wat wil de jeugd in Elsrijk en wat wil de jeugd met het in 2015 heropende
Openluchttheater.
Dit onderzoek heeft de volgende aanbevelingen opgeleverd:
In Elsrijk
- plek om te chillen;
- kampeernacht;
- workshop tekenen;
- Stadsdorp Elsrijk voetbaltoernooi;
- uitgaan;
- vrienden spreken;
- huiswerklounge;
- filmavontuur;
- ontmoetingsplek;
- food corner.
Openluchttheater
- workshop master bv. the voice;
- muziek;
- danscursus eindshow;
- dansavond;
- sprookjes voorleesavond;
- buurttafel;
- run de tent;
- verhalen verleden;
- Elsrijk got talent;
- Beatles-dag.
Overig
- bevorderen zelfredzaamheid;
- sociale controle door leeftijdgenoten.
- jongeren voor jongeren.
Wij streven er naar komende tijd een of meer van bovenstaande ideeën aan de slag te gaan om te
zien of wij jongere Elsrijkers kunnen motiveren actief in wat ook hun wijk is te worden.
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In 2014 en 2015 is prioriteit gegeven aan het renoveren van het Openluchttheater Elsrijk (OLT) om dit
een plek te laten zijn in de buurt voor de buurt en vooral voor de jeugd.
Er zijn twee kindervoorstellingen geweest.
27 juni een familievoorstelling en tevens feestelijk opening van het theater en 16 augustus een
kindervoorstelling.
Beide voorstellingen hebben veel kinderen met hun ouders getrokken.
27 juni, 300 bezoekers, waarvan 75 kinderen en een speciale kindervoorstelling op
16 augustus, met ruim 500 bezoekers waarvan 250 kinderen.
Tijdens de renovatie van het openluchttheater zijn er vernielingen aangericht door jongeren die daar
rondhangen. Drie van deze jongeren hebben meegeholpen met kleine voorbereidingen bij de
openingsvoorstelling. Verder is hierover contact geweest met de wijkagent en jeugdwerk van de
gemeente Amstelveen. Er zijn afspraken gemaakt over het signaleren en aanspreken van de
jongeren. Doel van Stadsdorp Elsrijk is om met deze jongeren in gesprek te komen en samen te
onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Er is ook contact geweest met de beleidsadviseur samenleving Amstelveen over speelplekken in de
wijk voor 10+ naar aanleiding van de stellingen t.b.v. OBA van september 2015.
Jaarplan 2016
In 2016 gaat Stadsdorp Elsrijk in samenwerking met het team van het openluchttheater drie
kindervoorstellingen en een optreden van de muziekschool in het Openluchttheater organiseren.
We streven naar het oprichten van een kinderraad in Elsrijk.
Dit sluit aan bij de wens van de burgemeester om een kinderburgemeester aan te stellen.
Op basis van de stellingen t.b.v. OBA van september 2015 vragen we advies wat er voor kinderen
voor 10+ aan wensen zijn voor speelplekken in de wijk.
In samenwerking met jeugdwerk en de wijkagent plan van aanpak maken om de jongeren in de wijk
actiever te betrekken bij alles wat er gebeurt in hun wijk en hen te stimuleren zelf ideeën en
initiatieven te ontplooien.
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(Social) Media & communicatie
Wij zijn actief op social media middels een eigen Facebook pagina.

Ook hebben wij een Twitter account (@stadsdorpelsrij)
Volgers
100
168

Jaar
2014
2015

185 verstuurde tweets (december 2015)
Wij publiceren maandelijks een digitale nieuwsbrief
Abonnees
371
497

Jaar
2014
2015

Tot nu toe hebben wij 22 nieuwsbrieven gepubliceerd. (december 2015)
Statistiek met betrekking tot bezoekersaantallen van onze website.
De aantallen betreffen bezoeken per maand.
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Op onze website worden de volgende in Elsrijk actief zijnde organisaties (kosteloos) vermeld:





















AanZ
AmstelveenvoorElkaar
Amstelveens Poppentheater
Amstelveenweb
Apostolisch Genootschap
De Belklus
Dichtbij.nl
Gemeente Amstelveen
Immanuëlkerk
Kruiskerk
MijnAmstelveen.nl
Nudge
Openluchttheater Amstelveen
Pauluskerk
Vereniging Historisch Amstelveen
Vrijwilligerscentrale Amstelland
Wijkcentrum ’t Open Hof
Wijkplatform Elsrijk
Zorgcentrum Nieuw Vredeveld
ZorgSamen

Voor 2016 streven wij naar uitbreiding naar 200 volgers op Twitter en naar een groei tot 650
abonnees op onze digitale nieuwsbrief.
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Huisvesting
Stadsdorp Elsrijk heeft een tijdelijk onderkomen. Dit betreft een verdieping in het gebouw van
kinderopvang ’t Eigenwijsje aan De Ruyschlaan 193a. Deze is echter beperkt beschikbaar en is niet
toegankelijk voor minder validen.
Grotere (thema)bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties als het Amstelveens
Poppentheater, Nieuw Vredeveld en de Kruiskerk, die hiervoor meestal kosteloos, maar niet altijd
ruimte beschikbaar stellen.
’t Open Hof voldoet op een aantal belangrijke punten niet aan de verwachtingen die veel Elsrijkers bij
een wijkcentrum hebben:
- Ligt niet centraal in de wijk. De ligging in de uiterste zuidoost hoek van de wijk is voor veel Elsrijkers
simpelweg te ver weg. Zeker in de avonduren ligt ’t Open Hof voor veel Elsrijkers (vooral ouderen)
veel te afgelegen.
- Het is een onaantrekkelijk gebouw. Van veel bezoekers van ’t Open Hof horen wij dat men het een
lelijk, naargeestig, ongezellig jaren zeventiggebouw vindt.
- Ontoegankelijk. Vaak krijgen wij de klacht dat het buurtcentrum op de verkeerde momenten
gesloten is, b.v. tijdens schoolvakanties.
Wijkplatform Elsrijk komt vijf tot zes keer per jaar bijeen. Volgend uit de huidige ontwikkelingen rond
’t Open Hof heeft het wijkplatform haar wijkvergadering vanaf mei 2015 gehouden in de ruimte van
Stadsdorp Elsrijk

Beleid 2016
Een combinatie met het openluchttheater ligt voor de hand.
Regelmatig gebruik van het theater vraagt om een aantal voorzieningen die goed te combineren zijn
met een buurtkamer achter het openluchtgehater:
•
Toiletten
•
Bergruimte algemeen voor matjes beweegclub, licht en geluid, brandblusapparaten en
diverse voorzieningen theater
•
Ruimte 300 klapstoelen
•
Kleedruimte
•
Keuken en uitschenkpunt voor drankjes en hapjes
De stadsdorpskamer en het openluchttheater versterken elkaar. De stadsdorpskamer maakt het
mogelijk dat we eerst wekelijks en later in het jaar meerdere keren per week bijvoorbeeld
beweegactiviteiten kunnen organiseren waarna een gezellig samenzijn mogelijk is.
Een toegankelijke buurtkamer is van groot belang voor onze clubs en bijeenkomsten.
De buurtkamer zal ook het domicilie zijn van het wijkplatform.
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Inmiddels weten wij dat ons de huur van de Stadsdorpskamer per 1 maart 2016 is opgezegd. Bij het
verschijnen van dit jaarverslag, zijn wij binnen het Stadsdorp naarstig op zoek naar alternatieven.
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Actieve Stadsdorpers
Er zijn ca. 40 Elsrijkers in meer of mindere mate actief in en rond Stadsdorp Elsrijk (gegevens
december 2015). De meeste als trekker van een club. Daarnaast zijn daar de 5 leden van de
kerngroep , de vrijwilligers die actief zijn in de Openluchttheatergroep , de buurtverbinders die de
buurtbijeenkomsten organiseren en ten slotte de Elsrijkers die helpen bij de renovatie van het
Openluchttheater.
Voor alle vrijwilligers hebben we in december een feestelijke kerstborrel georganiseerd waar iedere
vrijwilliger kon genieten van voeding uit de Amstelveens natuur.
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Samenwerking
Stadsdorp Elsrijk

















Werkt nauw samen met welzijnsorganisaties AanZ; Stemt activiteiten af met de wijkcoach
Werkt samen met Wijkbeheer Noord van de gemeente Amstelveen
Participeert in overleggen met de andere BIGs en activiteiten van de gezamenlijke BIGs in
Amstelveen
Participeert in het WWZ team voor de wijk Elsrijk
Vanaf augustus is er vier keer overleg geweest tussen de Kruiskerk, Nieuw Vredeveld en
Stadsdorp Elsrijk. Deze drie organisaties zijn gesitueerd rond het Openluchttheater Elsrijk. In
deze periode hebben de organisaties elkaar beter leren kennen, geïnformeerd over elkaars
activiteiten, gesproken over het gebruik van elkaars locaties en daar ook al gebruik van
gemaakt.
Ook is er afgesproken meer te gaan samenwerken waar mogelijk. Dit heeft geleid tot een
gezamenlijk project voor 2016 "Goede buren in Elsrijk".
Is lid van en actief in de coördinatiegroep van Stadsdorpen Amsterdam e.o.
(www.stadsdorpenamsterdam.nl)
Werkt samen met Vita welzijn en advies
Overlegt met de Vrijwilligers Centrale Amstelveen en stemt de buurtzorg af met deze
organisatie
Maakt gebruik van de zalen van het Amstelveens Poppentheater
Maakt gebruik van de zalen van Nieuw Vredeveld
Stemt activiteiten af met de Kruiskerk
Organiseert samen met de wijkagent bijeenkomsten over preventieve veiligheid
Faciliteert en formuleert onderzoeksprojecten van studenten aan de Hogeschool van
Amsterdam
Neemt deel aan congressen en bijeenkomsten georganiseerd
door organisaties die zich met sociale cohesie bezig houden,
zoals MEZZO, LSA en VVKKNH

We zijn in 2015 nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de
nieuwe website AmstelveenvoorElkaar.nl
Dit is een website waarop Amstelveners berichten kunnen plaatsen en
diensten aan elkaar kunnen aanbieden dan wel vragen.
Wij denken dat deze website een belangrijke rol kan spelen bij het
bevorderen van sociale cohesie en welzijn in Amstelveen.
Wij steunen het initiatief dan ook van harte.
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Financien
In 2015 hebben we geïnvesteerd in diverse apparatuur, zowel voor het mogelijk maken om te
besturen ( PC en printers aangeschaft) maar ook basisapparatuur om het mogelijk te maken om een
voorstelling te kunnen geven in het openluchttheater ( geluidsapparatuur).
We hebben relatief weinig uitgegeven voor de club activiteiten, dit danken wij aan het feit dat de
trekkers van de clubs hun activiteiten gratis aanbieden.
Het repair-café levert zelfs geld op, dit door het verzoek een kleine bijdrage te doneren na afloop van
de reparatie.
De huisvestingskosten worden geheel gedekt door subsidie van de gemeente. In de toekomst zullen
deze kosten verdwijnen als wij een eigen clubhuis mogen hebben.
Dank zij de donatie van het Theo Janssen fonds hebben we een “voorziening van het
Openluchttheater” in de boeken hebben kunnen opvoeren.
Penningmeester Stadsdorp Elsrijk
Januari 2016
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Jaarstukken
BALANS t/m 31-12-2015

Omschrijving

Activa

Passiva

€ 51

Bank
Bank Doelsparen

€ 9.000
€ 8.183

algemene reserves
€ 1.200

Borg

€ 2.068

Saldo
€ 10.251

€ 10.251

WINST & VERLIES 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Omschrijving
activiteiten clubs
activiteiten repaircafe

Verlies
€ 370

activiteiten bijeenkomsten

€ 1.636

activiteiten voorstellingen Openluchttheater

€ 2.263

beheerskosten apparatuur Openluchttheater
beheerskosten apparatuur ICT

€ 551
€ 1.595

beheerskosten algemeen

€ 888

bestuurskosten

€ 226

communicatie flyers

€ 329

communicatie drukkosten

€ 396

communicatie reclame en advertenties

€ 160

communicatie website
communicatie personeel website
communicatie cartridges
communicatie diverse
huisvesting huur eigenwijsje
huisvesting huur opslag
Openluchttheater bijdrage aanleg OLT

€ 262
€ 1.500
€ 413
€ 1.181
€ 15.600
€ 140
€ 12.500
€ 80

Opbrengst Bijdrage Bewoners

€ 325

Opbrengst Repair café

€ 4.950

Bijdrage Wijkplatform

€ 30.650

Subsidie Gemeente

€ 683

Vrienden van het Openluchttheater

€ 12.000

Donaties Theo Janssen Fonds
Voorziening openluchttheater

Winst

€ 495

€ 8.183
€ 48.688

€ 48.688
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Openluchttheater Elsrijk
Al in 2014 is Stadsdorp Elsrijk – in nauwe samenwerking met de gemeente Amstelveen- gestart met
het ontwikkelen van plannen voor de renovatie van het openluchttheater Elsrijk. Stadsdorp Elsrijk
had dringend behoefte aan een eigen plek waar grotere groepen bewoners bijeen kunnen komen.
Daarnaast functioneert het openluchttheater ook als een pareltje van de buurt waarmee de
bewoners zich kunnen identificeren en trots op kunnen zijn.
Het theater vormt een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de wijk. Er zijn nog tal van
verhalen boven tafel te krijgen van Amstelveners over dit theatertje. De enkelen die wij spraken
reageerden met een grote glimlach over een mooi verleden.
Het openluchttheater voorziet in de culturele en maatschappelijke activiteiten voor:
•
bewoners Elsrijk en Amstelveen
•
ontmoeting van jong en oud
•
ultieme en vooral charmante plek voor bijeenkomsten in Elsrijk, met de Kruiskerk als reserve
locatie bij slecht weer
•
plaats voor het 2 jaarlijkse Elsrijk feest
•
platform voor leerlingen van scholen
•
theater voor het optreden van leerlingen van de lokale muziekschool
•
zangkoren uit Elsrijk en Amstelveen
•
optreden circusschool Pretpiste
•
activiteiten mogelijk maken voor de tieners in de buurt
•
openlucht bioscoop;
•
bedrijfsontmoetingen en presentaties.
•
openluchtplaats voor bewegingsoefeningen
Media 2015 is de eerste fase van de renovatie afgerond:
het podium en de tribune zijn verhard
de esdoornhaag is gerenoveerd , de beschoeiing van de klankvijver is vernieuwd, bomen en
struiken zijn gesnoeid en struiken zijn geplant op een zodanige wijze dat het theater in zijn
oude glorie schittert. Al deze activiteiten zijn uitgevoerd door het team Wijkbeheer Noord in
nauw overleg met Stadsdorp Elsrijk
Juni 2015 is het theater feestelijk geopend met een optreden van Rene Groothof.
Op 16 augustus was er een kindervoorstelling en in september was er een filmavond.
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Beleidsplan 2016
In 2016 willen wij de minimale voorzieningen realiseren die voor de exploitatie van het theater
noodzakelijk zijn:
Stoelen en bergruimte daarvoor
Toiletten
Kleedruimte
Verharding van paden
Elektriciteit en water
Deze voorzieningen combineren wij met een buurtkamer voor Stadsdorp Elsrijk.
Voorstellingen 2016
In 2016 komt het Openluchttheater Elsrijk voor het eerst met een seizoensprogramma.
Het is gelukt om van mei t/m september 10 gevarieerde optredens te programmeren waarbij zowel
de kleuters, de jeugd en het oudere publiek aan bod komen.
Niet alleen het theatrale aspect en de muziek komen aan de orde, ook hebben we geprobeerd
diverse voorstellingen een educatief tintje te geven.
Het goede doel zal ook de aandacht krijgen zoals de voorstelling in het teken van KIKA.
Onze burgemeester zal het seizoen openen op 5 juni.
Slagwerkers die muziek halen uit waar wij dagelijks ons afval in deponeren, met de toepasselijke
naam “De Vuilnismannen” zullen u versteld doen staan van welke onverwachte klanken uit kliko’s
vuilnisbakken en vaten te halen zijn.
De Gemeente Reiniging zal aanwezig zijn en voorlichting geven over welk afval te scheiden is.
Een week later zal de Musicalverening (OVA) een selectie maken uit hoogtepunten uit hun repertoire
met de daarbij behorende outfits (12 juni).
19 juni volgt Frank Groothof (o.a. van Sesamstraat) met zijn vertolking van het Peter en de Wolf.
Deze muzikale vertelling, waarbij elk dier door een instrument wordt vertolkt, is speciaal herschreven
voor Klezmerorkest.
Houdt u van klassiek ? Noteer dan 25 juni in uw agenda.
Het Amstelveens Symfonie Orkest zal met solisten een optreden verzorgen waarbij Opera, Musical
en het, van The Night of the Proms, bekende “Land of Hope and Glory voorbij zullen komen waaraan
het publiek mag deelnemen.
Presentator Stef Lokin (Radio Noord Holland), zal aan het publiek uitleggen hoe een orkest is
samengesteld.
3 juli zal de Amstelveense Muziekschool een aantal van zijn leerlingen aan het publiek presenteren
waarbij na de pauze een accordeon-ensemble zal laten horen hoe een aantal trekharmonica’s
kunnen klinken als een volwaardig symfonie-orkest.
In het optreden “Blazen voor KIKA” geeft de Amstelveense Harmonie 10 juli gratis een optreden
t.b.v. dit goede doel. De recette zal worden gebruikt om een wens van KIKA te vervullen.
Het laatste optreden voor de zomerstop 17 juli wordt “Jazz”, waarna we 28 augustus weer beginnen
met een voorstelling voor de allerkleinsten.
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17 september kunt u naar de film en 26 september wordt het seizoen “wereldwijd” afgesloten met
muziek uit de landen waarvan wij binnenkort een aantal gasten zullen ontvangen aan Laan
Kronenburg. Tijdens dit concert zal o.a. Mahsa Vahabi, een pianiste uit Teheran, haar medewerking
verlenen.
Het comité van aanbeveling van Openluchttheater Elsrijk bestaat uit:
Mirjam van ‘t Veld, Burgemeester Amstelveen, voorzitter
John Levie, oud wethouder cultuur Amstelveen
Dominique Deutz, directeur Schouwburg Amstelveen
Gerard Lohuis, directeur Poppodium P60 Amstelveen
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Speerpunten in 2016
Het buurtjes beleid van 2016
- In 2016 breiden wij het aantal buurtverbinders uit naar 30
- Middels huiskamerbijeenkomsten spreken we met buurtjes over de invulling van hun buurtje
- Met Vita Amstelland gaan we actief senioren benaderen met de vraag wat zij verwachten van
hun buurt en wat zij daar zelf aan kunnen bijdragen
- Samen met Wijkplatform Elsrijk ondersteunen wij buurtjes financieel bij de organisatie van
straatfeesten
- In samenwerking met het WWZ team en de wijkcoach actief zoeken we naar kwetsbare ouderen
die wij ondersteunen bij de participatie in activiteiten in de wijk. Daarbij maken wij gebruik van
het concept ‘Welzijn op recept’
Project "Goede buren in Elsrijk"
Er wordt rond april / mei een periode van ongeveer 6 weken belegd waarin we op proef met de
Kruiskerk, Nieuw Vredeveld en Stadsdorp Elsrijk gezamenlijk gaan publiceren over activiteiten en
waar mogelijk ook samenwerken.
Jeugd
In 2016 gaat Stadsdorp Elsrijk in samenwerking met het team van het openluchttheater drie
kindervoorstellingen en een optreden van de muziekschool in het Openluchttheater organiseren.
We streven naar het oprichten van een kinderraad in Elsrijk.
Dit sluit aan op de wens van de burgemeester om een kinderburgemeester aan te stellen. Op basis
van de stellingen t.b.v. OBA van september 2015 vragen we advies wat er voor kinderen voor 10+
aan wensen zijn voor speelplekken in de wijk.
In samenwerking met jeugdwerk en de wijkagent maken een aanpak maken voor de hangjongeren.
Openluchttheater Elsrijk
In 2016 willen wij de minimale voorzieningen realiseren die voor de exploitatie van het theater
noodzakelijk zijn:
 Stoelen en bergruimte daarvoor
 Toiletten
 Kleedruimte
 Verharding van paden
 Elektriciteit en water
Deze voorzieningen combineren wij met een buurtkamer voor Stadsdorp Elsrijk.
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Voorstellingen 2016
In 2016 komt het Openluchttheater Elsrijk voor het eerst met een theaterprogramma voor het hele
seizoen, van mei t/m september.
Fusie met Wijkplatform Elsrijk
De kerngroep van het Stadsdorp zou graag een fuseren met Wijkplatform Elsrijk.
Echter, in de wijkvergadering van november 2015 heeft de vergadering besloten vanaf 2016 nauw te
gaan samenwerken met Stadsdorp Elsrijk, zowel organisatorisch als budgettair. Waar in diverse
wijken van Amstelveen er al sprake is van een fusie tussen de bewonersinitiatief-groep en het
wijkplatform, kiezen de deelnemers aan de wijkvergaderingen hier op dit moment niet voor.
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Wijkplatform Elsrijk
Momenteel (januari 2016) bestaat het bestuur van het wijkplatform uit drie personen.
Op de website wijkplatformelsrijk.nl kun je lezen welke wijzigingen zich in 2015 hebben voorgedaan
in de groep Elsrijkers die het dagelijks reilen en zeilen van het wijkplatform voor hun rekening
nemen.
Het wijkplatform is de bewonersorganisatie van en voor de wijk Elsrijk. Iedere wijkbewoner die wil
bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk is van harte welkom.
De uitgangspunten zijn: elkaar informeren, betrekken en activeren.
(Het wijkplatform werkt en functioneert op basis van het raadsbesluit over de wijkplatforms van
2011 Vernieuwde koers voor participatie via wijkplatforms 27 nov 2011 )
Tijdens de vergaderingen van het wijkplatform komen allerlei wijkaangelegenheden aan de orde,
zoals ‘t groen, voorgenomen verkeersmaatregelen en grote bouwplannen, veiligheid, participatie,
afvalinzameling, openbaar vervoer, wijk gebonden zorg, voorzieningen voor de bewoners van jong
tot oud.
Het wijkplatform probeert ook regelmatig evenementen te initiëren en te organiseren waarbij
bewoners elkaar in een ontspannen en gezellige setting kunnen ontmoeten. Zo hebben wij afgelopen
januari een nieuwjaarsborrel helpen organiseren en financieren.
Het platform komt een aantal keer per jaar bijeen.
In 2015 zijn er vijf wijkvergaderingen gehouden.
De vergaderdata en de agenda worden aangekondigd in de huis-aan-huisbladen en uiteraard op de
website, evenals de verslagen van eerdere bijeenkomsten.
Het wijkplatform ontvangt jaarlijks twee budgetten van de gemeente: een leefbaarheidsbudget en
een organisatiebudget.
Het eerste kan worden besteed aan zaken die ten goede komen aan de leefbaarheid van de wijk.
Met het organisatiebudget worden de kosten betaald die verband houden met de organisatie van de
bijeenkomsten en activiteiten.
Vrijwilligers van het wijkplatform hebben in 2015 voor 8 buurtinitiatieven (Buurt bbq’s en
theatervoorstellingen) een aanvraag voor financiële ondersteuning vanuit het leefbaarheidsbudget
verwerkt.
In de wijkvergadering van november 2015 heeft de vergadering besloten vanaf 2016 nauw te gaan
samenwerken met Stadsdorp Elsrijk, zowel organisatorisch als budgettair.
Waar in diverse wijken van Amstelveen er al sprake is van een fusie tussen de bewonersinitiatiefgroep en het wijkplatform, kiezen de bewoners hier op dit moment niet voor.
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