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1. Gesprek met de wethouder
Op 5-3-2018 hebben wij een gesprek gehad
met Herbert Raat, wethouder van de 
gemeente Amstelveen over de gevel-
aanpak. 

Herbert Raat zegde ons toe binnen zijn 
organisatie er voor te zorgen dat de 
Stichting als een serieuze partner wordt 
gezien als het gaat om het toezicht houden 
op het afgeven van vergunningen voor en 
het uitvoeren van investeringen of groot 
onderhoud bij de VvE Wimbledon. 
Verontruste bewoners van het flatgebouw 
Wimbledon kunnen zich te allen tijde 
wenden tot de gemeente, ze zijn immers 
rechtstreekse belanghebbenden en vooral 
burgers van de gemeente Amstelveen. 

2. Verzoekschrift aanpak gevels
De Stichting met de lange naam heeft op 8-
12-2017 aan de kantonrechter het verzoek 
gedaan het besluit van de ALV d.d.16-11-
2017 inzake de “Gevelaanpak” te vernie-
tigen. Inmiddels is vonnis gewezen.

De van de Rechtbank Amsterdam ontvan-
gen beschikking laat aan duidelijkheid niets 
te wensen over: 
“De stemming in de ALV van 16-11-2017 
over de gevelaanpak is onrechtmatig 
geschied”. Daardoor is het op basis 
daarvan genomen besluit om het “Duur-
zame” scenario 1 uit te werken en offertes 
aan te vragen nietig verklaard.

We zijn weer bij AF: de situatie zoals die 
was in juni vorig jaar. Dat wil zeggen dat nu 
ook ons “Pragmatische” scenario 3 door het
bestuur zal worden uitgewerkt, waarna een 
nieuwe besluitvorming in de ALV zal worden
opgezet. 

We zijn benieuwd welke consequenties het 
bestuur verbindt aan de uitspraak van de 
kantonrechter. Overleg hierover met ons is 
door het bestuur vooralsnog afgewezen. De
ALV kan daartoe wel opdracht geven. Ge-
beurt dat dan komt de mediation alsnog op 
zijn pootjes terecht.

Deze  nieuwsbrief  is  een  uitgave  van  de  Stichting  Belangenbehartiging  verontruste  eigenaren
Wimbledon Amstelveen,  ingeschreven op 6-12-2014 bij de KvK onder nummer 62023519. Iedereen die
zich  betrokken  voelt  bij  het  reilen  en  zeilen  van  de  gemeenschap  binnen  de  gebouwen  van  de  VvE
Wimbledon kan een bijdrage aan de nieuwsbrief leveren. Het bestuur van de stichting voert de redactie van
de  nieuwsbrief  en  behoudt  zich  het  recht  voor  een  bijdrage  te  voorzien  van  haar  commentaar.  Deze
nieuwsbrief verschijnt incidenteel naar behoefte. Het secretariaat is gevestigd op Wimbledonpark 23, 1185
XK AMSTELVEEN. 



W I M B L E D O N
S e r v i c e f l a t g e b o u w

2. Opzeggen van vertrouwen
In de ALV van 20-12-2017 hebben wij bij 
monde van Liesbeth Straatman ons vertrou-
wen in Ruth van der Hilst opgezegd. De  
tekst van Liesbeth’s interventie was als 
volgt:  

“Ruth, ons lijkt het een goed moment om je 
iets mede te delen. Hierbij zeggen wij in jou
het vertrouwen op. 

Wie is ons? Dat is het bestuur van de Stich-
ting met de lange naam en onze donateurs.

De belangrijkste reden is dat je bij je aan-
treden de ALV beloofde volledige openheid 
te betrachten. Daar is niets meer van over. 
Je hebt ons de afgelopen twee jaar nooit 
uitgenodigd om te overleggen. De twee 
ontmoetingen die we na veel zeuren op ons
verzoek kregen, verliepen ontmoedigend. 

Onze verzoeken werden genegeerd en 
brieven werden niet beantwoord. 

Wat ons erg verontrust is dat jij het perso-
neel als jouw verlengstuk hebt gemaakt. Je 
bent bezig je eigen bedrijfje binnen de 
muren van ons flatgebouw in te richten en 
dat verhoudt zich niet met de afspraken met
VBA. Dat merken we vooral aan de houding
van het personeel jegens de bewoners. De 
sfeer is er niet beter op geworden.    

Jouw overhaaste acties om een bepaalde 
gevelaanpak door te drukken is voor ons de
druppel geweest. En daar komt nog bij dat 
we de afgelopen dagen gemerkt hebben 
dat je ook niet snapt hoe je op zorgvuldige 
wijze een ALV voorbereidt. 

Een bestuursvoorzitter behoort de belangen
van álle leden te behartigen. 

Je gedrag naar ons toe is om onverklaar-
bare redenen rancuneus geworden.

Je hebt je vertrek al drie maal aange-
kondigd. Je vacature hoeft niet ingevuld te 
worden. Voeg nu de daad bij je woorden.”

Tot zo ver de tekst die Liesbeth Straatman 
in de ALV uitsprak. In de notulen van de 
ALV van 20-12-2017 is beloofd dat deze 
tekst op het prikbord van de website van 
VBA zou worden gezet. Die belofte is door 
VBA weer eens niet nagekomen. Hetzelfde 
geldt voor onze vorige nieuwsbrief nr 9 van 
15-12-2017. Gaat het ook zo met deze 
nieuwsbrief nr 10? Dit soort kleine peste-
rijen zijn we zat. 

Wil het nieuw samengestelde bestuur 
respect afdwingen dan zullen ze dat eerst 
moeten verdienen.  

De redactie.

Het grapje van de maand. 
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