
NIEUWS
S T I C H T I N G  S C H I L D E R S B U U R T  A M S T E LV E E N

MAANDAG 19 NOVEMBER 

U bent welkom voor een gesprek met loco burgemeester  
Herbert Raat en hoogstwaarschijnlijk wethouder Floor Gordon.  
De onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn o.a: A9, 
bouwplannen hoogbouw omgeving Stadshart, bouwplannen 

BIBLIOTHEEK STADSHART AMSTELVEEN - 20:00  - 22:00 UUR 

winkelcentrum Stadshart, cultuurstrook Amstelveen, verwaarlozing leegstaande huizen/
zwerfkei in de Schildersbuurt en parkeeroverlast. Inloop met koffie vanaf 19:45 uur en na 
afloop een drankje om nog wat na te praten. Gelieve u aan te melden
via info@schildersbuurtamstelveen.nl

Alle bewoners van de 
Schildersbuurt Amstelveen 

zijn welkom!

Praat met Raat

PRAAT
MET 

RAAT!

B I J E E N K O M S T

ALLE BEWONERS VAN SCHILDERSBUURT AMSTELVEEN: ADRIAEN VAN OSTADELAAN, 
PIETER LASTMANWEG, FERDINAND BOLWEG, GOVERT FLINCKLAAN EN GERARD DOULAAN.

ONTWIKKELINGEN 
SCHILDERSBUURT EN STADSHART



• Nieuw bestuur: Per april 2018 bestaat het nieuwe bestuur uit leden van de
 Govert Flinck-, Gerard Doulaan en Ferdinand Bolweg.
• Hoogbouwplannen: de Stichting heeft geageerd tegen de plannen voor 
 een veel te hoog en groot woongebouw op de hoek van de Groen van 
 Prinstererlaan en de Burg. Haspelslaan.
• We Are Here: de Stichting hield de vinger aan de pols.
• Bijpraten: de bestuursleden spraken met de locoburgemeester en diverse
 gemeentepolitici en  ambtenaren over de onderwerpen die nu spelen, 
 als lobby voor de voor ons gunstigste voortgang en om de communicatie  
 open te houden.
• Donateursavond 1 oktober: om iedereen te betrekken bij de agenda voor 
 de komende tijd. 

STICHTING SCHILDERSBUURT

BESTUURSLEDEN PER APRIL 2018
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Ben jij ook betrokken met de Schildersbuurt Amstelveen? En wil je meepraten en beslissen?

Meld je bij ons aan. Mail naar info@schildersbuurtamstelveen.nl



OOK DIT IS DE SCHILDERSBUURT!
BURENDAG  22 SEPTEMBER 2018

WAAR MAKEN WE ONS STERK VOOR?
STICHTING SCHILDERSBUURT HET KOMENDE JAAR

• Bijpraten: we blijven bijpraten met politici en ambtenaren.
• Hoogbouwplannen: we blijven alert op te verwachten nieuwe plannen en vragen 
 de gemeente om hier gestructureerd mee om te gaan (niet per geval).
• A9: we bekijken kritisch de plannen en volgen eerste schermutselingen, letten op 
 verkeersoverlast, groencompensatie en dergelijke.
• OV – Amstelveenlijn: kritisch de plannen volgen.
• Meeuwen/ongedierte: vinger aan de pols houden en gemeente vragen om structurele
 aanpak.
• Cultuurstrook: de gemeente vraagt ons om mee te denken, ideeën te
 verzamelen voor de cultuurbehoeftes.
• Op de hoogte: We houden alle donateurs op de hoogte met 
 donateursvergaderingen twee keer per jaar om onze bevindingen en
 oplossingen met u te bespreken.

De Schildersbuurt weet als geen ander hoe er een feestje gevierd moet worden! Het 
weer zat helaas niet mee, maar de pret was er niet minder om.



WAT ALS..?

word ook donateur!

Stichting Schildersbuurt Amstelveen heeft als doel: 
het behoud van de Schildersbuurt Amstelveen. 

De bewoners van de Schildersbuurt en haar sympathisanten willen 
via de Stichting structureel hun krachten bundelen. Op basis van 
gemeenschappelijke inzet, ervaring, deskundigheid en creativiteit 
willen wij het unieke karakter van de Schildersbuurt behouden.

Voor maar €5,- per maand staan we samen sterk voor onze 
Schildersbuurt! Word ook donateur en meld je aan via de mail 
info@schildersbuurtamstelveen.nl of kijk op de website
www.schildersbuurtamstelveen.nl

SAMEN
STAAN WE 

STERK!

In 2013 werden “sloopplannen” voor een aantal huizen gelanceerd in verband 
met de geplande uitbreiding van het winkelcentrum. De bewoners van de 

Schildersbuurt werden hiermee volledig verrast. Deze plannen lijken voorlopig 
van de baan, maar nieuwe grote projecten die op stapel staan kunnen opnieuw 

leiden tot (bouw)-overlast en milieurisico’s. 

€5,-
per maand




