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1.
Inleiding
In 2019 werd de Stichting Warnersbrug opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode november 2019 – januari 2023.
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten
van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.
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2.

Visie en Missie

2.1 Visie
Het bestuur van de Stichting Warnersbrug vindt dat de brug tussen
het Catharina van Clevepark en de Catharina van Clevelaan in de wijk Randwijck te
Amstelveen weer in zij oude glorie moet worden hersteld.
2.2. Missie
De doelstelling van onze stichting is om activiteiten het verrichten van ten behoeve
van het herstel en in stand houden van de brug tussen het Catharina van Clevepark
en de Catharina van Clevelaan in de wijk Randwijck te Amstelveen (met de naam de
“Warnersbrug”).
En het verrichten van alle verdere handelingen, welke met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel te bereiken door als gesprekspartner te fungeren met de
gemeente, het project Warnersbrug bekendheid te geven alsmede door het
verwerven van onder meer fondsen, donaties en giften ter financiering van de
restauratie van de Warnersbrug.
3.
Ambities
De Stichting Warnersbrug wil fondsen werven om de restauratie van de brug
(minstens gedeeltelijk) te financieren en publiciteit rondom het project te initiëren en
bevorderen.
Tevens wil de Stichting als katalysator fungeren in het proces van restauratie door
partijen die benodigd zij voor de restauratie nader tot elkaar te brengen.
3.1 Projecten
In eerste instantie is informatie verzameld om de technische documentatie van
het oorspronkelijke oorspronkelijke brug te kunnen bespreken en delen.
Vervolgens is gesproken met twee wethouders van de gemeente Amstelveen
om de grondhouding de gemeente t.o.v. het plan om de brug te renoveren te
kunnen beoordelen.
Ten derde is het plan met wijk gedeeld d.m.v. een voorlichtingsbijeenkomst
op 5 september 2019.
Ten vierde is in de wijk een flyer verspreid om de inhoud van de
voorlichtingsbijeenkomst wijder te delen.
Ten vijfde is met een potentiële aannemer gesproken en een richtofferte
aangevraagd.
Vervolgens is de stichting officieel opgericht op 16 oktober 2019.
Daarna is een activiteit ontwikkeld om virtuele bakstenen te verkopen in de wijk
d.m.v. mondelinge werving en verspreiding van een nieuwe flyer in de wijk (zie
bijlage Flyer).
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De gemeente had reeds een reservering gedaan van € 5.000 voor eventuele
activiteiten rond de restauratie van de brug. Dat budget is inmiddels aangesproken.
Op 23 oktober 2019 is aan de wethouders een statusupdate gestuurd over de stand
van zake van de activiteiten van de stichting. Er is nog geen formele reactie
ontvangen om het moment van het schrijven van
dit beleidsplan.
3.2 Verantwoording
De fondsen die ter beschikking zijn gesteld door de gemeente zijn aangewend
om de oprichtingskosten en de inkoopkosten van publiciteitsmiddelen te financieren.
De gestorte bedragen van particulieren worden gereserveerd totdat de gemeente
een beslissing heeft genomen over de verdere voortgang van het project.
3.3 Fondsenwerving
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:
• Virtuele bakstenen verkopen.
• Sets met ansichtkaarten verkopen.
Nadat de gemeente haar fiat heeft gegevens wordt gedacht aan:
• Het opstarten van een crowdfundings-actie,
• Plaatselijke basisscholen betrekken in het project
• Lokale bedrijven aanschrijven,
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4.

Sterkten en zwakten (of Kansen & Bedreigingen)

Kansen
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is
dat het idee breed wordt gedragen in de wijk. Het aantal donaties en de hoogte
van de bedragen is hoopgevend.
De grondhouders van de wethouders is positief.
Het plan voor de brug past is het streven van de gemeente Amstelveen
om zorgvuldiger om te gaan met cultureel erfgoed.
We hebben een goede lobbypositie bij de gemeente door eerdere
geslaagde projecten.
Bedreigingen
Als de gemeente besluit om niet mee te werken is het project van
de baan.
Het kan zijn dat er niet genoeg budget is om de brug te realiseren.
Voor Fase 1 Het initiatief en het bouwtechnisch onderzoek is circa
€ 30.000 nodig. Daarvan is al circa € 7.000 binnen.
Fase 2 De uitvoering is globaal begroot op € 265.000. Maar in feite kan die
fase pas echt worden begroot na afronding van Fase 1.
5.

Strategisch stappenplan

Het wachten is op een vervolggesprek met de twee wethouders.
Ondertussen blijven de donaties binnen komen.
Pas nadat de gemeente haar fiat heeft gegevens voor Fase 1 De onderzoeksfase
(door de aannemer), wordt een bredere werving van middelen ingezet.
Denk hierbij aan:
• Het opstarten van een crowdfundings-actie,
• Plaatselijke basisscholen betrekken in het project
• Lokale bedrijven aanschrijven,
Als fase 1 is afgerond kan definitief worden begroot wat Fase 2 De uitvoering zou
moeten kosten.
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Fondsenwerving
Op dit moment is al € 7.000 binnen uit de subsidie en donaties.
De donaties blijven binnen kom via wijkbewoners die virtuele bakstenen aanschaffen.

Projectvoortgang en verantwoording
De Stichting Warnersbrug zal zich bezig houden met de gesprekken met de
gemeente en bij definitief akkoord voor Fase 1, het koppelen van de aannemer
aan de gemeente.
De Stichting Warnersbrug zal zich niet direct bezighouden met eventuele
bouwactiviteiten. Bij de uiteindelijke uitvoering van de restauratie zal de gemeente
de opdrachtgever moeten zijn.
De Stichting Warnersbrug ziet het tevens als haar taak om een spreekbuis te
zijn van en naar de wijkbewoners bij de volgende
fases van het project.
Bestuurlijke zaken
De voorzitter/secretaris is verantwoordelijk voor contacten met de gemeente,
de publiciteit en de administratie van de correspondentie
van de stichting.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie,
betalingen en het publiceren van de jaarrekening (voor het eerst per 31-12-2020).
6.

Slot

Kernwaarden
Kernwaarden van onze stichting zijn: respect voor cultureel erfgoed en
saamhorigheid in de wijk.
Samenwerkingen en lidmaatschappen
Onze stichting werkt samen met Villa Randwijck, het buurtcentrum schuin tegenover
de brug. Zie www.villarandwijck.nl .
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