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Verslag vergadering Bestuur op 31 oktober 2021 
 

Aanwezig: Marleen Munniksma (vz), Mirjam Louisse (secr), Tanneke den Blaauwen (penningmeester), Anne-Mariken 
Raukema, Elodie Luinge, Nahna de Braak, en Jantien Brillenburg Wurth. 
Afwezig: Joep Hesseling 
  
1.      Opening en mededelingen 
 Het nieuwe aspirant bestuurslid Jantien schuift vandaag voor het eerst aan.  
 
2.      Ingekomen en uitgegane stukken 
* Uitgegaan WOB-verzoek i.v.m. planning Erotisch  Centrum in “RAI-gebied”. Bevestiging ontvangst per post 16 juli 
2021. Daarna: beslissingstermijn is uitgesteld. Elodie zal een reminder sturen.  
  
3.      Verslag bestuursvergadering 23 juni  
Alle actiepunten uit het verslag zijn gedaan. Zoals afgesproken en conform de nieuwe wetgeving zal het verslag 
vanaf nu ge-anonimiseerd op de site gepubliceerd worden.  
We hebben niet op alle vragen die we hebben uitgezet antwoord gekregen; (zoals naar de bruggen en de 
koepeltjes) daar wordt door de bestuursleden nog weer actie op genomen.  
 
4.      Zuidas 
* Rapport over toekomst RAIberaad is gepresenteerd (EL en MM). Het bestuur wordt bijgepraat over de sessies die 
we hebben bijgewoond over de toekomst van het RAI-beraad. Wij zien onze rol als Vrienden daar klein in; alleen 
voor die zaken die echt raken aan het park, en ook niet voor alle detail-kwesties. We wachten af wat het voorstel 
wordt voor een vervolg.  
Wel is iedereen verrast over de artikelen in de pers over de toekomst van de RAI: Hot medianieuws over 
woningbouw rond RAI en eventuele uitbreiding BP. Daar is in het beraad dan weer niets over vermeld. We 
besluiten dit af te wachten; een en ander is in nog zo een beginstadium.  Wij zien echter niet echt waar het park 
dan op het terrein van de rai zou moeten/kunnen uitbreiden.  
Immers: Strandzuid dat tijdelijk zou zijn is inmiddels ook al vast.  
* Ontwikkelingen rondom Convict en Kapel: de beslissing over de invulling van de horeca is uitgesteld. Xxxx, 
namens de klankbordgroep, houdt dat goed in de gaten.  
 
5.      Ontwikkelingen rond Beethoven 2.  
* Vergunning-aanvraag Kinderdagverblijven: de aankondiging daarvan is ook op onze site gemeld; daar zijn geen 
reacties op gekomen. Dat er dergelijke openbare functies in de plinten van de nieuwe gebouwen moeten komen is 
gebruikelijk. Wij denken trouwens niet dat het lukt, een kinderdagverblijf, zo veel te dicht op de A10.  
We zien voor ons als Vrienden van het park hier nu geen rol in.  
* De firma Breevast, die kavel 6 en 7 ontwikkelt, heeft contact gezocht met de Vrienden voor kennismaking en 
overleg in een vroeg stadium. Dat stellen we op prijs; twee bestuursleden gaan praten.  
  
6.      Vereniging 

a) Evaluatie Jaarvergadering 
We zijn heel tevreden over hoe de Jaarvergadering is verlopen. Interessante sprekers en een grote 
opkomst. We weten nog niet of we volgend jaar weer in de grote zaal gaan vergaderen. Het concept-
verslag staat al op de site. Een lid heeft erop gewezen dat het niet correct is om in de convocatie te wijzen 
op het feit dat een aantal leden nog niet betaald heeft.  

b) Stand van zaken WBTRwet m.b.t. onze vereniging: Elodie moet het stuk nog verder uitwerken, zodat we 
het formeel kunnen vaststellen Ze zal ook nog een concept huishoudelijk reglement maken. Een en ander 
moet nu snel omdat we er een stuk over gaan zetten in de Nieuwsbrief.  

c) Bruggen problematiek: We zijn bijzonder verrast door het feit dat brug 449 ineens voor wandelaars is 
opengesteld, in afwachting van vervanging in januari. Want al anderhalf jaar mocht er niet over worden 
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gelopen omdat dat levensgevaarlijk zou zijn. We begrijpen het niet en worden ook niet geïnformeerd. De 
andere brug is nog steeds afgezet met betonblokken. De brug die de naam van Prins Friso heeft gekregen 
staat er ook slecht bij qua onderhoud. We gaan checken of daar al een bordje hangt.  

d) Het bestuur is akkoord met deelname van twee bestuursleden aan workshop financiële administratie, 
georganiseerd door de leverancier van ons ledenadministratieprogramma. 

e) Plannen voor Kastanjering. De werkgroep voor herstel van de kastanjering gaat grondig en zorgvuldig te 
werk. Er wordt goed gekeken naar mogelijk behoud, maar te voorzien is dat vrijwel alle huidige kastanjes 
zullen moeten worden gekapt wegens ziekte. De oorzaak daarvan ligt mede in het te dicht bestraten van 
de grond eromheen (zodat de onderhoudsauto’s er kunnen rijden). We worden goed op de hoogte 
gehouden; het hele proces zal nog even duren, ook omdat er veel geld mee gemoeid is.  

f) Parkenoverleg (zie mail EL 14/10). Een van ons (Nahna) zal zich aanmelden om na een periode van 
afwezigheid van de Vrienden eens te bezien of het zinnig is dat we ons weer meer met het Parkenoverleg 
bezighouden. In het verleden was er te vaak onplezierig gedoe of detailproblemen waar wij ons niet door 
voelden aangesproken.  

g) Buurtbudgetplannen. Er is (niet door ons) een plan ingediend bij de verdeling van de buurtbudgetten voor 
een Skatelane in het park, tussen de Artsenijhof en de Boerenwetering. Het bestuur is verdeeld over de 
wenselijkheid ervan. Is het leuk voor die groep jeugd of gaat het overlast geven? Willen we dat rustige 
stukje park minder rustig? Het is aan het stadsdeel om hier verder over te besluiten; we zullen ze er wel 
op wijzen dat dit het Monumentale deel van het park is.  

h) Voorstel Openbaar Atelier (Soort betonnen schildersezels voor algemeen gebruik plaatsen in het park ). 
Weinig animo bij ons. De kunstenaar heeft een reactie van ons gehad.  

i) Overlast hondenuitlaatservices: we hebben een Mora melding gedaan over de overlast.  
j) Feesten in het park. Het lid dat hier over klaagde kan hier ook Mora melding over doen. Wij hebben de 

indruk dat de vuilnisoverlast van feesten zelf op dit moment meevalt. (wel is er veel meer rotzooi overal 
dan vroeger). 
We zullen bij de parkconciërge nog weer melden dat de keien onder het koepeltje die uit de grond zijn 
gewrikt nu er bovenop liggen. (NdB of TdB?) 

k) Het drukwerk voor de luisterwandeling is in voorbereiding. Bij de presentatie ervan door Sound Track City 
zullen een aantal bezoekers worden geïnterviewd. STC gaat de wandeling ook zelf verkopen.  

l) Sensorlampen achterkant Parkgebouw: Er is er eentje opgehangen, maar dat moeten er nog meer 
worden. De uitbaatster van de kiosk heeft dat geregeld; wij hebben aangeboden de kosten ervoor te 
dragen.  
Het kiosk-gebouwtje begint in slechte staat van onderhoud te raken. En dat terwijl het nog helemaal niet 
zo oud is. Maar de deuren gaan niet dicht en luiken zijn kapot.  
We spreken af dat ook wij hier over aan de bel gaan trekken. We hebben geen ingang bij de gemeentelijk 
Vastgoed, maar wel bij het stadsdeel. (Elodie/Mirjam via Xxxx) 

m) Verzoek aan stadsdeel (via parkconciërge Ritsko) over plannen m.b.t. tekstbordjes bij kunstwerken: er is 
een reactie gekomen, dat er een plaquette wordt gemaakt voor het kunstwerk De Vleugelvormen. Maar 
wij hadden eigenlijk gevraagd en bedoeld dat we bij alle kunstwerken graag bordjes willen. Ook omdat 
dat de policy is van de gemeente. Anne-Mariken zal nogmaals contact zoeken hierover.  

n) Nieuwsbrief : planning voor de najaarsnieuwsbrief is aan iedereen verstuurd. Elodie stelt voor om info-
kaarten van IVN in onze Nieuwsbrieven en op de site op te nemen; alleen blijkt dat bij vragen om 
toestemming aan IVN heel erg duur en aan restricties gebonden. Ze zal nog eens met ze overleggen, 
omdat we dat een goed idee vinden.  

o) Overleg met stadsdeel. Er is te lang te weinig contact en overleg geweest.  Ook niet met Xxxx, terwijl we 
daar veel en goed contact mee hadden. We willen dit graag weer opstarten. Mirjam zal haar benaderen 
over 4-seizoenenoverleg. Bijvoorbeeld in december, en dan in het stadsdeelkantoor, omdat de kiosk te 
klein en te onaangenaam is voor een prettige vergadering.  

p) Marleen zal Xxxx van het stadsdeel benaderen met de vraag of in het kader van de feestelijkheden 
Floriade ook de koepeltjes in het Beatrixpark kunnen worden opgeknapt.  

q) Bomenbordjes: Mirjam heeft contact gehad met Xxxx, om hem te vragen een lijst in te dienen met 
gewenste bordjes. Er kunnen er nog veel meer hangen, en daar is ook geld voor. Dat valt dan samen met 
het feit dat de bomenkaart al aan een update toe is. Xxxx helpt ons daarbij.   
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r) Anne-Mariken heeft met een uitdraai van het ledenbestand van degenen die al twee jaar niet betaald 
hebben veel leden hierover benaderd. Vaak blijken mensen verhuisd, of willen ze geen lid (meer) zijn. Dat 
betekent een forse opschoning van ons bestand, we zakken daarmee flink onder de duizend leden. We 
gaan niet nog eens een derde reminder sturen.  

 
  
7.      Artsenijhof 
Najaarsoverleg met de vrijwilligers zal plaatsvinden in locatie de Coenen in plaats van bij iemand thuis op 17 
november; namens het bestuur Mirjam en Jantien.  
Voorbereiden jubileum 20-jarig bestaan vrijwilligerswerk Artsenijhof volgend jaar. Dan ook 40 jaar Artsenijhof. 
Adviseur Xxxx zal een aantal maanden zijn uitgeschakeld vanwege operatie ed. Hij hoopt wel volgend voorjaar 
weer echt beschikbaar te kunnen zijn. 
Snoeien nieuwe ilex-haagjes: moet eigenlijk gebeuren, omdat ze over de paden hangen. Wellicht dat we stadsdeel-
groenafdeling niet afwachten maar het zelf gaan doen.  
--De duizendknoopbrigade staat los van deze vrijwilligers: we besluiten dat die maar eens op kosten van de 
Vrienden Japans mogen gaan eten, als dank voor al het werk.  
- Vanuit Amstelpark is gevraagd of de vrijwilligers mee willen doen met de jubileumactiviteiten 50 jaar Floriade. 
Mirjam zal samen met Jantien hierover overleggen en dat laten weten.   
 
 
 
8.      Rondvraag en sluiting 
Datum volgende vergadering: nog af te spreken.  
 
 
 
 
Verslag vastgesteld op 27 januari 2022.  


