Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden van het Diemerpark
Tijd: maandag 20 juni 2022, 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Vrijburcht, in de kas.
Aanwezig:
Dorothee Blaisse, Huub Kistermann, Inge Kistermann, Johan Vlug, Kees Lakerveld (voorzitter), Leen Pauwels
(bestuurslid), Marian Elbers (bestuurslid), Nicole van Hasselt, Paul Paulusma, Ricus Voeten, Theo Burghouts
Afwezig met verontschuldiging: Berno Strootman
De vereniging Vrienden van het Diemerpark bestaat sinds 03-11-2011, ruim 10 jaar dus.
In voorgaande ledenvergaderingen besteedden we vooral aandacht aan zaken die betrekking hadden op het park.
Deze keer wilden we langer stilstaan bij de vereniging zelf. Hoe staan we ervoor?
Leden
Het aantal personen dat zich sinds de start
als lid heeft aangemeld, minus de mensen
die daarna hun lidmaatschap opgezegd
hebben of waarvan we weten dat ze zijn
overleden (2), is opgelopen naar 244 (zie de
grafiek hiernaast).
De grote toename van het ledenaantal in
2016 is vooral toe te schrijven aan een
folder die we dat jaar huis aan huis
verspreid hebben.
Naast de leden hebben we 97
‘sympathisanten’ die de Nieuwsbrief
ontvangen. De Whatsapp-groep
VriendenDiemerpark heeft 60 leden.
Niet iedereen betaalt trouw ieder jaar € 5,lidmaatschapsgeld. We doen daar niet
moeilijk over. Velen betalen méér.
Statuten
Bij de oprichting van de vereniging is weinig aandacht besteed aan de
statuten. Daar ontbreken een aantal dingen in, wat, zo is in de praktijk
gebleken, onhandig is. Er staat bijvoorbeeld niet in wat we precies
verstaan onder “het Diemerpark”. Daar wordt door de ‘buitenwereld’
soms anders over gedacht dan wij doen. Ook staan er overbodige en niet goed te begrijpen dingen in en zijn we
niet tevreden over omschrijvingen van ‘leden’, ‘sympathisanten’ en ‘donateurs’.
We gaan een werkgroepje instellen om de statuten kritisch te bekijken en met voorstellen voor aanpassingen te
komen. Bij de agenda van de ledenvergadering was een documentje met ‘streefdoelen’ voor de vereniging
bijgesloten. Mogelijk verbeterd of aangevuld zullen die bij de herziening van de statuten betrokken worden.
In de volgende algemene vergadering kunnen we die dan vaststellen, zodat het doel, de geografische grenzen van
‘het Diemerpark’ en de organisatie van de vereniging voor iedereen duidelijk zijn.
Bestuur
We hebben behoefte aan verbreding van het bestuur. De energie van de vereniging gaat tot nu toe vooral naar
het tegenhouden van ongewenste ontwikkelingen in het park (aanleg parkeerterrein, uitbreiding sportvelden).
Het zou fijn zijn als we wat meer bezig kunnen zijn met het onder de aandacht brengen van de natuur in het park
en het beheer. We gaan een oproep doen onder de leden en op Hallo IJburg om bestuursleden te werven.
Financiën
Bij de agenda van de ledenvergadering was een financieel overzicht over 2021 opgenomen. Er was op 01-01-2022
een positief saldo van € 2.694,08. Er is vorig jaar € 578,32 méér uitgegeven dan er inkomsten waren. Dit heeft
vooral te maken met kosten voor juridische bijstand (zie hierna). Eerder door ons betaalde griffiekosten kregen
we terug vanwege twee gewonnen rechtszaken. Deze gingen over het onterechte gebruik van verharding bij de

sportclubgebouwen als structureel parkeerterrein. We ontvingen een bedrag aan dwangsommen omdat het
gemeentebestuur de wettelijk voorgeschreven termijn om besluiten te nemen, had overschreden.
Juridische zaken
Omdat we niet tevreden waren met de insteek van advocatenbureau Habitat, hebben we met DOKK-advocaten
(Anne van Nus) een contract afgesloten. We houden haar op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zodat zij,
op het moment dat de gemeenteraad over het Diemerpark een voor bezwaar/beroep vatbaar besluit neemt, ons
goed geïnformeerd juridisch kan bijstaan.
De leden gaan unaniem akkoord met het voeren van juridische procedures tegen uitbreiding van het sport- en
parkeerterrein in het Diemerpark, als de gemeenteraad hiertoe zou besluiten.
We hebben beroep aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland.
Ons belangrijkste bezwaar betreft de hoeveelheid m2 aan sportvelden die op Strandeiland/Buiteneiland (IJburg 2e
fase) wordt voorzien, waardoor er op het Diemerpark druk ontstaat om daar het sportterrein uit te breiden. Men
wil op IJburg 2e fase niet méér sportvelden aanleggen dan strikt nodig zou zijn om te voldoen aan de cijfers in de
sportnorm. De sportnorm zegt hoeveel m2 er per woning aan sportvelden moet zijn. Het gemeentebestuur heeft
een verweerschrift ingediend, waar wij weer op gereageerd hebben. Op onze website
www.vriendenvanhetdiemerpark.nl zijn deze stukken en een daarmee verband houdend Woo-verzoek te lezen.
De leden gaan unaniem akkoord met het voeren van deze juridische procedure.
Stand van zaken Diemerpark
We wachten op de vaststelling van het Beleidskader Hoofdgroenstructuur en de Visie Diemerpark, waarop we
eerder dit jaar zienswijzen indienden. Dan zal duidelijk worden of het gemeentebestuur het plan voor uitbreiden
van het sportterrein gaat doorzetten.
Deelnemers aan de Klankbordgroep van het project ‘Vernieuwing Diemerpark’ hebben de indruk dat ze daar voor
spek en bonen zitten. Het gemeentebestuur dramt het plan voor uitbreiding van het sport- en parkeerterrein
gewoon door.
We zijn ontevreden over de voortgang van de bescherming van de ARK-zone tegen menselijke betreding. Er is nog
geen enkel zicht op hoe men dat structureel wil aanpakken. We wachten al heel lang op gegevens over het water
en de objecten in de ARK-zone.
Publiciteit
Om gemeenteraadsleden de waarde van het Diemerpark (beter) te leren kennen, willen we setjes van 4 mooie
ansichtkaarten van planten en dieren in het Diemerpark in hun postvakjes in het stadhuis (laten) doen.
We gaan proberen persoonlijk contact te krijgen met gemeenteraadsleden van coalitiepartijen (PvdA, GroenLinks,
D66) omdat dit als effectief wordt beschouwd.
P.S.
Aanmelden voor de Whatsappgroep VriendenDiemerpark kan via
https://chat.whatsapp.com/Cx5UJvFzKsLFFRXQ7q2j30
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