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Burgerinitiatief herinrichting Carolina MacGillavrylaan
Begin dit jaar is een afvaardiging van onze commissie woonomgeving in gesprek gegaan met
een afvaardiging van Samos, om samen op te trekken richting het Stadsdeel voor herinrichting
van onze straat. Bij ons leeft allang de wens voor meer groen / bomen in de straat. Dat hebben
we gecombineerd met de zorgen van Samos over de verkeersveiligheid op de kruising bij onze
parkeergarages.
Uiteindelijk hebben we een burgerinitiatief ingediend, met daarin onze zorgen en wensen en
een voorstel voor verbetering. Ondersteund door meer dan 100 handtekeningen van bewoners
van Andros en Samos hebben we het initiatief begin mei ingediend bij de nieuwe
Bestuurscommissie van Stadsdeel Oost.
Dit heeft ertoe geleid dat we eind mei mochten aanschuiven toen de bestuurscommissie sprak
over de gebiedsagenda voor de Watergraafsmeer, als input voor de begroting van 2015. Dit
gaf ons een bijzondere positie: slechts drie onderwerpen kwamen daar aan bod, waarbij wij
de enige bewoners waren die waren uitgenodigd om direct mee te praten!
De conclusie van het gesprek is dat alle aanwezige commissieleden onze zorgen en wensen
serieus nemen en zich er hard voor willen maken. Vooral het verkeersveiligheidsargument
slaat aan; onze groenwensen moeten daarop meeliften.
Maar ook een belangrijke conclusie is, dat het nog wel lang kan gaan duren. De
Bestuurscommissie Oost kan niet zelf hierover beslissen, ze zijn "slechts" onze ambassadeur
richting de gemeente en de regio. Daar moeten verschillende stadia worden doorlopen voordat
uitvoering in zicht komt. Maar: we hebben veel aandacht nu. Een belangrijke eerste stap!
Verder is het de commissie Woonomgeving gelukt om een parkeermeter te laten verplaatsen.
Deze staat nu op de hoek naar de inrit van onze parkeergarage.

Burendag 27 september a.s.
Ook dit jaar willen wij weer aandacht besteden aan de Nationale Burendag. Op zaterdag 27
september vanaf 17.00: borrelen in de tuin. Aangezien er (helaas nog steeds) geen budget
is voor activiteiten met bewoners: graag je eigen drankje/hapje meenemen.

Commissie zonnepanelen (?)
Op de laatste ALV is weer het evt. plaatsen van zonnepanelen aan de orde gekomen. Als er
bewoners zijn die dit een interessant onderwerp vinden: wij zoeken m/v die een commissie
willen vormen om deze zaak onder de loep te nemen. Aanmeldingen graag aan:
bestuur.andros@gmail.com.

Herinrichting parkeergarage
Vanaf deze plaats willen wij Ton van Rijn (technische commissie) en Pieter Leijenaar (onze
huismeester) een pluim geven voor al het werk dat zij verricht hebben in de parkeergarage.
Het werk is nog niet geheel klaar (nog wat rekken hier en daar erbij en wat wrakken weg),
maar het is schoon en opgeruimd. Als nu de bewoners, die nog autobanden etc. etc. etc. voor
en naast hun auto opslaan, die zaken een andere/juiste bestemming willen geven, komen we
een heel eind wat betreft veiligheid en orde in de garage.

Basketbalkorf
Op het (prachtige) plein tussen de oude en nieuwe studentenflats is een basketbalkorf
geplaatst.

Lang parkeren
Op het 24/7 bewaakte parkeerterrein van het studentencomplex naast ons is er mogelijkheid
voor lang (maar ook kort) parkeren. Ik verwijs graag naar hun website: www.switchpark.nl. Het
maximale dagtarief is € 7.80

Namens het voltallige bestuur:
Elly Wijnands, met medewerking van Mark Degenkamp, commissie Woonomgeving.

