
Zuid.
amsterdam.nl

13|12|12

Jaargang 3
Nummer 25

Verschijnt iedere twee weken

Stadsdeel Zuid wenst u prettige
kerstdagen en een gezond 2013

Wij willen de komende jaren, dus ook
in 2013, gaan oogsten. We blijven
inzetten op ‘Vernieuwen, Verbinden
en Vereenvoudigen’. De openbare
ruimte wordt schoon, heel en veilig.
Veiligheid blijft een speerpunt voor
inwoners, ondernemers en het ver-
keer. Scholen moeten goed onderhou-
den zijn, leerlingen krijgen de aan-
dacht die ze nodig hebben. Ook zor-
gen wij ervoor dat de Huizen van de
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Wijk het middelpunt van de buurt
worden om samen te komen. 

Museumplein
Ook wordt 2013 het jaar van het
Museumplein! Het ‘jubeljaar’ waarin
alle musea op het Museumplein weer
open zijn. Het jaar waarin het Concert-
gebouw 125 jaar bestaat. Er wordt hard
gewerkt aan het plein om deze de gran-
deur te geven die het verdient.

Langs deze weg wensen wij u namens
het dagelijks bestuur en de stadsdeel-
organisatie prettige kerstdagen en een
gezond 2013. 

Paul Slettenhaar, 
stadsdeelvoorzitter

Hepko Wink, 
stadsdeelsecretaris

Lees verder op pagina 2.

Ook dit jaar is de P.C. Hooftstraat mooi verlicht. (foto: HE)

De officiële bekendmakingen van
Stadsdeel Zuid, zoals vergunningen
en besluiten van het dagelijks
bestuur, kunt u inzien op internet:
www.zuid.amsterdam.nl/publicaties.
Heeft u geen internet dan kunt u aan
de balie van de stadsdeelkantoren
op verzoek een print laten maken.

Gratis
proefles

Goed voor één proefles bij

✁

Circuittraining
■ Vanaf 10 jaar
■ Maandag en woensdag 

18.00-19.00 uur
■ Sportquest: 

Hobbemakade 7, 1071 XK
■ Informatie: 020 420 2646 
■ e-mail office@sportquest.nl
www.sportquest.nl

✁

Bent u zelf sportaanbieder en vindt u
het leuk om een sportvoucher aan te
bieden? Stuur een e-mail naar: 
stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.  
Wij nemen dan contact met u op.

Zuid beweegt

Zuid beweegt!

Profiteer van een
gratis proefles

Bewegen is gezond, maar vaak komt
het er niet van. Stadsdeel Zuid geeft u
graag een duwtje in de rug met een
gratis proefles. Iedere maand staan er
in deze krant vouchers die u bij een
sportaanbieder in de buurt kunt inle-
veren voor een gratis proefles. U mag
per sportaanbieder één keer gebruik
maken van de proefles. 

Deze maand: Zhineng Qigong, combi-
natieles Taijiquan en Qigong en
Circuittraining

Balans in Beweging: combinatieles
Taijiquan en Qigong
■ Leeftijd van 16-96.
■ Kijk voor tijden en locaties 

op de website 
■ aanmelding via tel. 

020 643 4732 / 06 2826 9826
■ e-mailadres: hjek@xs4all.nl
www.henkjanssentaijiquan-qigong.nl

Dienstverlening rond de feestdagen
Op eerste en tweede kerstdag (25 en 26
december) en nieuwjaarsdag (1 janua-
ri) zijn onze beide stadsdeelkantoren
gesloten. Op maandag 31 december
sluiten de stadsdeelkantoren om 13.00
uur.

Huisvuil
Tijdens de feestdagen zijn er andere
ophaaltijden voor uw huisvuil.
Houdt u daar rekening mee als u uw
afval buiten zet?

De nieuwe afvalwijzer voor 2013 krijgt
u in januari in de brievenbus. Daarin
leest u alle regels voor afval die gelden
in het stadsdeel.

Zwembaden
Kijk voor de openingstijden rond de

feestdagen van de
zwem  baden en an de re sportaccom-
modaties op www.zuid.amsterdam,
onder 'Vrije tijd'.

De eerste stadsdeelkrant van 2013
verschijnt op 10 januari. 

Feestdag: Ophaaldag:
■ 1e kerstdag 25 december 2012 maandag 24 december (een dag eerder) 
■ 2e kerstdag 26 december 2012 donderdag 27 december (een dag later) 
■ Nieuwjaarsdag 1 januari 2013 woensdag 2 januari 2013 (een dag later)

Samen eten 
met kerst
Met kerst nieuwe mensen ontmoe-
ten? Of misschien zelfs de buren
beter leren kennen? Schuif dan aan
bij één van de “kersteettafels”. 

In Zuid worden verschillende “kerst-
eettafels” georganiseerd, in de Huizen
van de Wijk. Op de website
www.zuid.amsterdam.nl staan alle
eettafels vermeld. Maar ook restau-
rants hebben speciale tafels waar u
kunt aanschuiven voor een gezellig
diner: kijk hiervoor op 
www.socialdining.nl.
Natuurlijk kunt u ook de buurvrouw
of buurman uitnodigen aan uw eigen
kersttafel. 

De afgelopen jaren hebben het dagelijks bestuur en de stadsdeelorganisatie hard gewerkt aan de ambities van
Zuid. Op een aantal vlakken lopen we zelfs al voorop. Bijvoorbeeld de aanpak van veiligheid en verkeersveilig-
heid, het vereenvoudigen van regels en wetten, extra aandacht voor sport, extra aandacht voor de stageaanpak
van mbo’ers, meer effectieve en vernieuwende afvalinzameling en een verbeterde dienstverlening. 

Zhineng Qigong met Catrinus Mak
■ Bewegingsmeditatie
■ Voor mannen en vrouwen
■ Alle leeftijden
■ Europaplein 127, 

1079 AX
■ Woensdagavond 20.15-21.45 uur
■ bel 020 661 2205 of kijk op
www.zhigongamsterdam.nl

Alleen geldig op vertoon van deze bon.
Per persoon één gratis proefles.
Deze actie geldt tot 31 januari 2013.

Stadspas 2013

Achterin 
deze krant

Stadspas:
Kijk verderop 
in deze krant.
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Vrijwilliger van de maand Vervolg van pagina 1.

Computerdocent voor ouderen

een computer halen zij de wereld hun
huis in. De cursisten kunnen zo dank-
baar zijn. Laatst kreeg ik van drie deel-
nemers zelfs een mooi gedicht als
dank voor de cursus.” 

Wat krijgt u er zelf voor terug?
“Het is dankbaar werk. Ik zie de men-
sen blij worden. Ogen lichten op als ik
in de les laat zien dat je met de compu-

Iedere maand kiest Stadsdeel Zuid
de ‘vrijwilliger van de maand’: een
vrijwilliger die zich met veel
enthousiasme inzet voor het werk.
Als dank en aanmoediging geeft
het stadsdeel een T-shirt en een
taart (donatie van de Hema). 

Deze maand: Peter Janssen
Leeftijd: 68 jaar.
Vrijwilligerswerk: voorzitter
Wijkraad, vrijwilligerswerk bij
Odensehuis en computerles voor
ouderen in buurthuis De Coenen.

Wat houdt uw vrijwilligerswerk
als computerdocent in?
“Ik organiseer zelf de computerlessen
voor ouderen: van foldertjes maken,
aanmeldingen registreren, tot het les-
geven. In tien lessen leren ouderen
tekstverwerken, en e-mail en internet
gebruiken. Bij de eerste les vinden de
meesten het nog erg spannend. Ze
hebben vaak al veel kritiek gekregen:
‘Ik heb het al zo vaak uitgelegd, oma!’,
en ze zijn vaak bang voor de computer.
Als ze het apparaat aanzetten, dan is
dat al heel wat. Maar tegen de tijd dat
we bij les 6 zijn, zoeken de mensen
zelf al hun favoriete muziek op, of
treintijden op de website van de NS.”

Wat is een bijzonder moment in
je werk?
“Het moment dat mensen plezier
beginnen te krijgen in de computer.
Als ze zien dat de computer geen eng
ding is maar een verrijking. Sommige
ouderen bewegen moeilijk en ont-
moeten daardoor weinig mensen. Met

over de leefbaarheid en veiligheid in
de buurt. Om te zorgen dat buurtther-
mometers elkaar leren kennen en
weten hoe het in andere buurten gaat
organiseert Stadsdeel Zuid twee jaar-
lijkse bijeenkomsten. Dan bespreken
we onderwerpen die te maken hebben
met leefbaarheid, jeugd en veiligheid.
Op 7 november was het woord aan de
buurtregisseur van politie, Stichting
aanpak Overlast (straatcoaches) en de
veiligheidscoördinator van het stads-
deel. De avond was geslaagd met een
grote opkomst en levendige discussie. 

Meld u aan!
We zoeken nog buurtthermometers
voor de Van der Helstbuurt, Gerard
Doubuurt, Hercules Seghersbuurt,
Marathonbuurt, Museumkwartier,
Willemsparkwegbuurt en de
Stadionbuurt.
Interesse? Aanmelden kan via 
a.schipper@zuid.amsterdam.nl. 

Stadsdeel Zuid gaat op naar 100
buurtthermometers!
Buurtthermometers zijn bewoners
en ondernemers die, samen met
het stadsdeel, de leefbaarheid en
veiligheid in de buurt in de gaten
houden.

Dankzij de buurtthermometers houdt
het stadsdeel zicht op wat er in de
buurt speelt, en kunnen wij
(jeugd)overlast tijdig opsporen en snel
actie ondernemen als dat nodig is. Het
is goed om te merken dat er steeds
meer bewoners zich betrokken voelen
en opgeven als buurtthermometer.
Momenteel hebben wij 98 buurtther-
mometers verdeeld over het hele
stadsdeel, maar we zoeken er nog
meer!

Leefbaarheid, jeugd en veiligheid
Eens per kwartaal leggen wij de buurt-
thermometers een vragenlijst voor

Verbeterslag op straat

van alle werkzaamheden. Daar ziet u
wanneer er het stadsdeel werkt in uw
buurt. 

Hebt u daarover een vraag? Stuur dan
een e-mail naar stadsdeel@
zuid. amsterdam.nl of bel 14 020.

den. Ondanks die maatregelen kunnen
wij helaas niet voorkomen dat u last
kunt hebben van de werkzaamheden. 

Vragen?
Op de website www.zuid.amsterdam.nl/
werkaandeweg staat een overzicht

De komende 2 jaar neemt het
stadsdeel de wegen, voetpaden,
parkeervoorzieningen en fietspa-
den flink onder handen. 

Het onderhoud is nodig om een veili-
ge openbare ruimte voor alle gebrui-
kers, nu en in de toekomst, te garande-
ren. Normaal en achterstallig onder-
houd vallen hierdoor samen,  waar-
door overlast van wegopbrekingen,
omleidingen en afzettingen groter kan
zijn dan normaal. Wij vragen hiervoor
uw begrip.

Herstellen, repareren, vervangen,
herinrichten
Door de fusie van de stadsdelen van 2
jaar geleden, werden de verschillende
planningen samengevoegd en afge-
stemd met alle partners. Daardoor liep
de uitvoering vertraging op. Dit jaar is
al gestart met het wegwerken van een
deel van het achterstallige onderhoud.
De komende jaren ligt de nadruk op
het grote onderhoud: het herstellen
van wegen, repareren van verzakkin-
gen, vervangen van oude bestrating en
herinrichting van straten. 

Alle werkuitvoeringen plannen wij
zorgvuldig, en in goed overleg met
partners zoals Waternet en Liander.
Waar mogelijk, betrekken wij omwo-
nenden al bij het maken van de plan-
nen. En natuurlijk informeren wij
bewoners, ondernemers en bezoeker
met brieven, bijeenkomsten en bor-

Castro aan het werk. (Foto: CP)

Het Valeriusplein (foto) is een van de plekken die is opgeknapt. (Foto: BVF)

De visie voor de Sportas is gericht op
de ontwikkeling van topsportlocaties
en tegelijkertijd het aantrekkelijker en
toegankelijker maken van sport en
sportvoorzieningen voor iedereen.
Het gebied moet een open, uitnodi-
gende en veilige uitstraling krijgen.
Binnen het gebied is er ook ruimte
voor aan sport gerelateerde bedrijvig-
heid. 

Een coalitie van partijen waaronder de
gemeente Amsterdam, Stadsdeel
Zuid, de gemeente Amstelveen, de
Sportraad, de Vrije Universiteit, het
Olympisch Stadion en NOC NSF heb-

ben besloten het gebied gezamenlijk te
ontwikkelen. Hierbij heeft het gebied
de naam Sportas Amsterdam gekre-
gen. Stadsdeel Zuid wordt de trekker
van het project. Op 21 november
ondertekenden de coalitiepartijen een
intentieverklaring voor de ontwikke-
ling van de Sportas.

Stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar:
“Met deze samenwerking geven we de
aftrap voor de ontwikkeling van een
fantastisch sportgebied. Er zijn al con-
crete plannen voor een sporthotel. Ik
ben er trots op dat Stadsdeel Zuid hier-
van de trekker mag zijn.”

Peter Janssen geeft computerles aan ouderen: “cursisten kunnen zo dankbaar zijn.” (foto: MB)

Aftrap Sportas Amsterdam

Amsterdam investeert in zijn sportfaciliteiten. In het gebied dat ligt aan
beide zijden van de A10 en loopt van het Olympisch Stadion, via de
Bosbaan tot aan de hockeyvelden in het Amsterdamse Bos, bevindt zich
een groot aantal sportvoorzieningen van nationaal niveau. Dit gebied
heeft de potentie om uit te groeien tot een topsportlocatie op internatio-
naal niveau.

Helpen als vrijwilliger bij het opzetten van computerlessen? Peter Janssen
kan assistentie gebruiken bij de organisatie. Neem contact op met Peter
Janssen, telefoon: 020 669 1245 / 06 5328 0537.

Computerles iets voor u? 
In januari beginnen op donderdagochtend nieuwe computerlessen in
buurthuis De Coenen. Neemt u dan contact op met Peter Janssen, 
telefoon: 020 669 1245 / 06 5328 0537.

Buurtthermometers: 
op naar de 100!

165 straten opgeknapt
Ook dit jaar voerde Stadsdeel Zuid onderhoud uit aan wegen. Ongeveer
165 straten in Zuid zijn opgeknapt. Hierdoor waren vaak parkeerplaatsen
minder beschikbaar en werd verkeer omgeleid. Ook konden de werk-
zaamheden soms nog voor lawaai zorgen. Maar nu liggen de stoepen,
fietspaden, parkeervakken en wegen er weer netjes bij. Kijk onder andere
eens rond in de J.M. Coenenstraat, de Rooseveltlaan, het Valeriusplein
(zie foto), de Rustenburgerstraat en de Van Nijenrodeweg.

Maar we zijn nog niet klaar! Tot aan de kerstvakantie werken wij door aan
onder andere de Stadionweg, de Vechtstraat en de Aalsmeerweg, zodat
ook deze straten veiliger en netter worden.

ter bijvoorbeeld ook oude muziek en
filmpjes kunt bekijken. Zoals Bill
Haley. ‘Rock around the clock.’ Dan
wordt iedereen enthousiast en komen
de verhalen: ‘Zo dansten wij ook!
Gingen we met petty coats aan naar
Krasnalpolsky voor dansfeesten in de
wintertuin!’ 
Dat ik met mijn lessen anderen blij
kan maken, dat geeft een goed gevoel.

Van links naar rechts: projectleider Evert Verhagen, Paul Slettenhaar, Eric van der Burg, John Levie
en Robert Geerlings (Sportraad Amsterdam). (foto: Caro Bonink)

die een kerstdiner of -lunch houdt.
Wilt u een diner winnen? Stuur dan
een foto en/of een klein verslagje van
uw diner of lunch met uw buurvrouw
of buurman naar
vrijwillig@zuid.amsterdam.nl.
Onder de inzenders verloot het stads-
deel drie heerlijke diners voor vier
personen.

Oproep
Het stadsdeel moedigt deze initiatie-
ven zeer aan. Daarom verloot
Stadsdeel Zuid, in samenwerking met
maatschappelijk betrokken restau-
rants, zelfs drie diners onder iedereen
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Nieuws uit de deelraad

Deelraad Zuid stelt Programmabegroting 2013 vast

in het bijzonder kleine zelfstandigen zonder per-
soneel, huizenbezitters en scholieren. De VVD is
er ook voor mensen die het tijdelijk of langer
moeilijk hebben. Wij investeren extra in handha-
ving, (verkeers)veiligheid en bereikbaarheid (ook
per fiets).” 

GroenLinks-fractievoorzitter Paul van Grieken: 
”GroenLinks wil dat het stadsdeel meer aandacht
geeft aan de toegankelijkheid van straten, winkels
en gebouwen. Sommige delen van het stadsdeel
zijn nauwelijks bereikbaar. De stoep is te smal en
het gebrek aan ruimte voor de fiets maakt die tot
obstakels die overal staan. De straten zijn te vol.
Niet alles kan tegelijk, er moet worden gekozen.
Een toegankelijke ruimte is een beter leefbare
ruimte. Met minder autoverkeer is niet alleen meer
ruimte op straat, er is ook minder lawaai en de
lucht wordt schoner. 
GroenLinks wil dat bewoners en ondernemers zelf
knelpunten kunnen aandragen om hun omgeving
toegankelijker te maken. Voor één groot knelpunt
heeft GroenLinks al een voorstel gedaan: maak van
de Van Woustraat een mooie groene stadsstraat die
toegankelijk is voor iedereen.”

D66-fractievoorzitter Alexander Scholtes:
“D66 ziet voor 2013 drie opgaven. Ten eerste het
verder op orde brengen van de basis, van schonere
straten tot degelijke dienstverlening. Ten tweede
meer woningen voor middeninkomens. Een derde
prioriteit ligt op het terrein van onderwijs en
talentontwikkeling. Die prioriteiten zien wij terug
in de begroting. D66 vindt het belangrijk dat elk
kind de kans krijgt zijn eigen talenten te ontwik-
kelen. Het stadsdeel draagt daar aan bij door bij-
voorbeeld de bestrijding van schooluitval, het toe-
gankelijker maken van schoolgebouwen en het
creëren van meer basisschoolplekken.
Complimenten aan het bestuur dat de financiën op
orde zijn. 
Op twee punten moet het in 2013 in ieder geval
beter: het stadsdeel moet nog schoner en de
dienstverlening kan beter. Denk daarbij aan het
gemeentelijke informatienummer Antwoord
14020.” 

SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: 
“Deze coalitie heeft vanaf het begin veel financië-
le inschattingsfouten gemaakt. De bezuinigings-
opgaven waren visieloos. Het saldo op onze
begroting is al twee jaar op rij positief. Dat bete-
kent dat de spaarrekening van het stadsdeel groeit
tot meer dan € 80 miljoen. Gezien de groeiende
spaarpot vindt de SP het onacceptabel dat het

De deelraad heeft de begroting voor 2013 vast-
gesteld. In de begroting 2013 gaat een bedrag
van 295 miljoen euro om. Bij de behandeling
van de begroting op 28 en 29 november maakte
de deelraad budget vrij voor tal van extra activi-
teiten. 

De politieke partijen zijn er gezamenlijk in geslaagd
ruim 1,5 miljoen euro extra vrij te maken voor diver-
se doelen, bijvoorbeeld:
■ Betere toegankelijkheid van de openbare ruimte

per fiets en verbeteren fietsparkeervoorzieningen
■ Bevorderen kleinschalige burgerinitiatieven in de

openbare ruimte
■ Intensivering armoedebeleid
■ Participatieproject gericht op onderhoud van het

Amstelpark 
■ Intensivering inzet participatie vanuit

Participatiecentrum
■ Veiligheid van kwetsbare instellingen
■ Bevorderen veiligheid van senioren (d.m.v. digi-

tale deurspion)
■ Borgen speeltuinwerk
■ Betere toegankelijkheid van de openbare ruimte

en openbare gebouwen, sportvoorzieningen
■ Sportfaciliteiten in de openbare ruimte
■ Bevorderen van homotolerantie
■ Ondersteuning Stichting Marketing Albert Cuyp

ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van
de markt

■ Versterken positie ouders in met name de kinder-
opvang 

■ Verhoging jaarlijks budget kunst en cultuur
■ Verbetering veiligheid in overloopgebied van

Bedrijventerrein Schinkel

Tijdens de raadsvergaderingen op 28 november
gaven de fracties hun reactie op de begroting.
Hieronder leest u van een aantal fracties wat zij vin-
den van de gemaakte keuzes.

Fracties over de begroting 2013

VVD-fractievoorzitter Jeroen Van Wijngaarden: 
“De VVD-fractie in Zuid ziet een begroting van
een stadsdeelbestuur met ambitie. Die ambitie
zien we gelukkig ook om ons heen. Kruispunten
en schoolroutes worden verkeersveiliger gemaakt.
Geldverslindende welzijnsprojecten uit het verle-
den die geen duidelijke meerwaarde hebben zetten
we stop. De parken liggen er steeds mooier bij. De
handhaving neemt zichtbaar toe. Toch leggen wij
als fractie de lat nog hoger. De crisis heeft tot slot
ook gevolgen in Zuid. Daarom investeren wij
komende jaren extra in schuldhulpverlening voor

VVD

www.vvd.amsterdam.nl/zuid

■ Dhr. J. (Jeroen) Van Wijngaarden 020 676 9555
fractievoorzitter
jvanwijngaarden@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Mw. A.R. (Rosalien) van Dolder 06 4726 4966
rvandolder@zuid.vvdamsterdam.nl 

■ Dhr. J.H.J. (John) van Doorn 020 644 0059
jvandoorn@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Dhr. J.P. (Jaïr) Eisenmann 020 344 4846
jeisenmann@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Dhr. A. (Arjen) de Heus 06 2188 4369
jacdeheus@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Mw. L.P. (Petra) Tiel 020 776 7386
p.tiel@vvdamsterdam.nl

■ Dhr. C.T. (Richard) Valkering 06 5243 3817
rvalkering@zuid.vvdamsterdam.nl

■ Dhr. J.G. (Jan-Willem) van der Wal 085 878 4265
jwvdwal@zuid.vvdamsterdam.nl

D66

www.d66amsterdamzuid.nl

■ Dhr. A.S.P. (Alexander) Scholtes 06 1418 3583
fractievoorzitter
a.scholtes@d66.nl

■ Dhr. E. (Ed) Berkhout 06 5374 4844
edfberkhout@hotmail.com

■ Mw. T.M. (Thirza) Bronner 06 1808 0284
thirza@gmail.com

■ Dhr. P.V. (Paul) Guldemond 06 1224 1387
paulguldemond@hotmail.com

■ Dhr. E.P. (Eelco) Huizinga 06 5479 3607
eelco.huizinga@planet.nl

■ Dhr. H.F.L. (Herman) Wals 06 4621 5244
hermanwals@dds.nl

PvdA

www.amsterdam.pvda.nl/zuid
fractie: 06 5091 6166

■ Dhr. W.M. (Marijn) van Ballegooijen, 06 1880 9839
fractievoorzitter
vanballegooijen@gmail.com

■ Dhr. B. (Brahim) Abid 06 2467 0101
brahim.abid@gmail.com

■ Dhr. M.B. (Marc) den Hertog 06 2467 3683
mbdenhertog@gmail.com

■ Dhr. E.M. (Eddy) Linthorst 020 679 5052
eddy@eddylinthorst.nl

■ Mw. T. (Tanja) van Nieuwenhoven 06 1633 8258
tanja.v.nieuwenhoven@planet.nl

■ Mw. F.S. (Femke) Roos-Meijer, 020 671 6203 /
raadsvoorzitter 06 5371 8563
femroos@chello.nl

GroenLinks

www.amsterdamzuid.groenlinks.nl

■ Dhr. P.J.J. (Paul) van Grieken, 085 878 5639
fractievoorzitter
paul.van.grieken@xs4all.nl

■ Dhr. M.A. (Arend) Hamstra 06 2474 7546
arend@arendhamstra.nl

■ Dhr. J.B. (Jan) Kok 020 679 1828
janbkok@janbkok.nl

■ Mw. W. (Wanda) Pelt 06 2465 1873
wandazon@zonnet.nl

SP

www.amsterdam.sp.nl/kerngroepen/zuid

■ Mw. R. (Roya) Moayyed, 06 1410 9114
fractievoorzitter
roya.moayyed@hetnet.nl

■ Dhr. F.J. (Fred) Gersteling 06 2537 4291
fred.gersteling@gmail.com

CDA

www.CDAZuid.nl

■ Dhr. H.J.W. (Henk) Boes, fractievoorzitter
henk.boes@gmail.com

Vereniging Ons Zuid

www.stemvoz.nl

■ Mw. D. (Daphna) Brekveld, 020 679 5076
fractievoorzitter
info@stemvoz.nl

Zuid- en Pijpbelangen

www.zpbelangen.org

■ Dhr. T.F.I.M. (Theo) Keijser, 020 664 3282 / 
fractievoorzitter 675 7025
stem_zpbelangen@hotmail.com

Griffie

Secretariaat 020 252 1345
griffie@zuid.amsterdam.nl

Fracties 
deelraad  Zuid

bestuur na eerdere bezuinigingen in de zorg hier-
op weer wil bezuinigen. Wij vinden juist dat een
deel van de reserve geïnvesteerd moet worden in
Welzijn in de breedste zin van het woord. De bur-
ger vervreemdt steeds meer van het stadsdeel. De
verkeerde keuzes zijn hiervan de aanleiding. Af en
toe doen de coalitiepartijen pogingen om met
kleine wijzigingen de foute keuzes te repareren,
maar dit is een kleine pleister op een gigantische
wond.”

PvdA-fractievoorzitter Marijn van Ballegooijen: 
“Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan
doen aan de samenleving. Dat bewoners niet ver-
eenzamen. Daarom hebben we gezorgd voor een
begroting waarmee wij sterk en sociaal door de cri-
sis komen. Sterk, door te zorgen voor sterke wij-
ken. Met een stadsdeel dat betrokken bewoners
actief betrekt bij beleid en uitvoering. Als het gaat
om veiligheid, schoonmaken en toegankelijke
straten. Maar ook bij onderwijs en kinderopvang.
Sociaal, door ons hard te maken voor mensen die
het hardst worden getroffen. Door in te zetten op
het aanpakken van armoede en sociaal isolement.
Door betere begeleiding naar werk. Toegang tot
sport voor ouderen, jongeren en minder validen.
En meer geld voor onderwijs, zodat kinderen sterk
van school komen."

ZPB-fractievoorzitter Theo Keijser: 
“De begroting is leesbaar, maar een totaal inzicht
in de financiën wordt mondjesmaat verstrekt.
Onze fractie vindt dat er slechte keuzes worden
gemaakt. Er wordt teveel bezuinigd. Geld dat op de
plank ligt gaat naar de verkeerde programma’s,
zoals parkeergelden. Er gaat nog te veel geld naar
de ambtelijke organisatie (7 miljoen voor ICT).
Welzijn, zorg, bestuur en ondersteuning verdie-
nen meer prioriteit. 
Door de crisis raken meer mensen in de proble-
men. Daar meer op inzetten. Verbeter de bereik-
baarheid van het stadsdeel. De fractie eist gelijk-
waardige behandeling. Deze krant heeft in juli jl.
ZPB geen ruimte geboden voor een standpunt
over de algemene beschouwingen, alle andere
partijen wel. Inzage van alle stukken wel garan-
deren. Burgerbrieven aan de stadsdeelraad niet
langer anonimiseren, inspraakreacties, zoals bij
het verkeerde bomenbeleid, hen niet langer ont-
houden.”

Meer informatie
Raadsgriffier mw. Josine Spier: telefoon 020 252
4335 of griffie@zuid.amsterdam.nl. 

GroenLinks-fractievoorzitter Paul van Grieken. (foto: RS)

PvdA-fractievoorzitter Marijn van Ballegooijen. (foto: RS)

D66-fractievoorzitter Alexander Scholtes. (foto: RS)

ZPB-fractievoorzitter Theo Keijser. (foto: RS)

SP-fractievoorzitter Roya Moayyed. (foto: RS)

VVD-fractievoorzitter Jeroen Van Wijngaarden. (foto: RS)
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Nieuws uit de deelraad / Bekendmakingen

De commissie- en
raadsvergaderingen zijn openbaar.
De vergaderingen beginnen
doorgaans om 20.00 uur en vinden
plaats in de raadzaal van het
stadsdeelkantoor, President
Kennedylaan 923.

Deze planning kan tussentijds
wijzigen. Voor actuele informatie
verwijzen wij u naar de website van
het stadsdeel. 

Woensdag 19 december

20.00-22.30 uur: 
vergadering deelraad

Dinsdag 8 januari

20.00-22.30 uur: 

raadscommissie Samenleving

Woensdag 9 januari

20.00-22.30 uur: 
raadscommissie Ruimte & Wonen 

Dinsdag 15 januari

20.00-22.30 uur: 
raadscommissie Leefomgeving

Woensdag 16 januari 

20.00-22.30 uur: 
raadscommissie Dienstverlening,

Financiën & Veiligheid

Woensdag 30 januari

20.00-22.30 uur: vergadering
deelraad

Vergaderstukken
U vindt de volledige agenda’s en
bijbehorende vergaderstukken en het
volledige vergaderschema op onze
website: www.zuid.amsterdam.nl >
Bestuur en organisatie > deelraad.
Vanaf deze pagina van de deelraad kunt
u doorklikken naar Raadsinformatie.
Papieren versies liggen voor een ieder
kosteloos ter inzage bij de balies van
het stadsdeelkantoor, President
Kennedylaan 923 en Loket Tripolis,
Burgerweeshuispad 301.
De openingstijden staan op pagina 4.

Wilt u inspreken/de raad toespreken?
Meldt u zich dan van te voren bij de
griffie aan. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur
op de betreffende vergaderdag op
telefoon 020 252 1345 of via het
aanmeldformulier voor insprekers op de
website. Insprekers/toesprekers worden
verzocht zich voor aanvang van de
vergadering te melden bij de
aanwezige griffiemedewerker.

Agenda Vergaderingen 
december / januari

De laatste raadsvergadering van dit
jaar vindt plaats op woensdag 19
december vanaf 20.00 uur in de
raadzaal van het stadsdeelkantoor
op de President Kennedylaan 923.
Op de agenda staan onder meer,
onder voorbehoud van de behan-
deling in de raadscommissies, de
volgende onderwerpen.

Boerenweteringgarage,
Investeringsbesluit 
Aan de deelraad wordt gevraagd in te
stemmen met het projectdossier en
het definitieve Integraal programma
van eisen Boerenweteringgarage vast
te stellen. Daarnaast wordt de raad
gevraagd een krediet ad. € 47,4 mil-
joen beschikbaar te stellen voor de rea-
lisatie van de Boerenweteringgarage
en een budget ad. € 8,5 miljoen
beschikbaar te stellen voor bijkomen-
de kosten in de jaren 2013-2017.

Verordening voorzieningen lokaal
onderwijsbeleid Stadsdeel Zuid 
In de Wet op het Primair Onderwijs is
vastgelegd dat de voorzieningen voor
onderwijs bij verordening door de deel-
raad dienen te worden vastgelegd. Deze
verordening is een vereiste om aan
scholen voorzieningen ter beschikking
te stellen, vanuit de gemeentelijke mid-
delen. De verordening kent stadsspeci-
fieke voorzieningen en maatwerkvoor-

zieningen, speciaal voor Stadsdeel
Zuid. De deelraad wordt gevraagd deze
verordening vast te stellen.

Ontwikkelplan Gelderlandplein 
Al enige jaren is op initiatief van de
eigenaar, de Kroonenberg Groep, uit-
breiding van winkelcentrum
Gelderlandplein in voorbereiding. Het
dagelijks bestuur is akkoord gegaan
met een voorstel tot samenwerken,
een procedure en planning. De deel-
raad is hierover geïnformeerd en nu
ligt er een ontwikkelplan voor ter
besluitvorming. Deels wijkt het plan
af van het vigerende bestemmings-
plan. De afwijking betreft in het bij-
zonder een verruiming van de bouw-
hoogte en het te bebouwen oppervlak
en de bouw van een parkeerdek voor
82 parkeerplaatsen bovenop de
bestaande parkeergarage Loowaard.
De deelraad wordt gevraagd om het
Ontwikkelplan/ruimtelijke kader vast
te stellen.

Algemene subsidieverordeningen
Amsterdam Stadsdeel Zuid 
Stadsdeel Zuid kan slechts subsidies
verstrekken op grond van een wette-
lijk voorschrift, dat regelt voor welke
activiteiten subsidie kan worden ver-
strekt. De Algemene Subsidiever-
ordening is zo’n wettelijk voorschrift.
In het kader van Eén stad, één opgave

moet één uniforme subsidieverorde-
ning voor heel Amsterdam gaan gel-
den. Deze is gemaakt en aan de deel-
raad wordt nu gevraagd deze
Algemene subsidieverordening
Amsterdam, Stadsdeel Zuid 2012 vast
te stellen.

Programma van eisen nieuwbouw
werf Luchtvaartstraat en krediet-
aanvraag 
De werkzaamheden van afvalinzame-
ling, beheer openbare ruimte en hand-
having openbare ruimte zijn nauw
met elkaar verweven. Het stadsdeel
gaat ervan uit dat met een gezamenlij-
ke, nieuwe huisvesting deze drie afde-
lingen efficiënter kunnen werken.
Daarnaast is een nieuwe werf voor de

medewerkers een enorme vooruitgang
in hun arbeidsomstandigheden.
Aan de deelraad wordt gevraagd een
krediet beschikbaar te stellen voor de
bouw van een nieuwe werf op de loca-
tie Luchtvaartstraat 9.

Meer agendapunten 
Onderstaande onderwerpen staan ook
(onder voorbehoud) op de agenda:
■ Heffingsverordening marktgelden

en staanplaatsen buiten de markt
2012

■ Kandidaatstelling voorzitter/com-
missielid Commissie van Toezicht
Openbaar Onderwijs aan de Amstel

■ Eindrapportage project De
Mirandastrook 

■ Bevestigingsbesluit verordeningen 
■ Investeringsbesluit nieuwbouw

clubgebouw Swift Olympiaplein
■ Subsidieregeling particuliere monu-

mentale houtopstanden
■ Opschoning regelbestand 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de griffie via telefoon-
nummer: 020 252 1345 of mailen naar
griffie@zuid.amsterdam.nl

Legesverordening Stadsdeel Zuid
2013 en legestabel
De verordening op de heffing en invor-
dering van de leges 2013, inclusief de
bijbehorende tarieventabel, treedt in
werking met ingang van de eerste dag
na deze bekendmaking. De datum van
ingang van de heffing is 1 januari 2013.
Hiermee vervalt de Legesverordening
Stadsdeel Zuid 2012, met dien verstan-
de dat zij van toepassing blijft op

belastbare feiten die zich hebben voor-
gedaan vóór de datum van inwerking
treden van de nieuwe verordening.

Verordening Precariobelasting
Zuid 2013 en tarieventabel 2013 
De verordening op de heffing en invor-
dering precariobelasting Zuid 2013,
inclusief de bijbehorende tarieventabel
2013, treedt in werking met ingang van
de eerste dag na deze bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1
januari 2013. Hiermee vervallen de
Verordening Precariobelasting Zuid
2011 en tarieventabel 2012, met dien
verstande dat zij van toepassing blijven
op belastbare feiten die zich hebben
voorgedaan vóór de datum van inwer-

king treden van de nieuwe verorde-
ning.

Tarief Afvalstoffenheffing en
Reinigingsrecht 2013 
De verordening Afvalstoffenheffing en
reinigingsrecht bedrijfsvuil Stadsdeel
Zuid 2013 treedt in werking met ingang
van de eerste dag na die van deze
bekendmaking. De datum van ingang
van de heffing is 1 januari 2013. Hiermee
vervalt de Verordening afvalstoffenhef-
fing en reinigingsrecht bedrijfsvuil
Stadsdeel Zuid 2012, met dien verstan-
de dat deze van toepassing blijft op
belastbare feiten die zich hebben voor-
gedaan vóór de datum van inwerking
treden van de nieuwe verordening.

Nieuwe verordeningen op Leges,
Precariobelasting en Afvalstoffenheffing
De voorzitter van de deelraad en
de griffier van Stadsdeel Zuid
maken ingevolge artikel 139 van de
Gemeentewet bekend dat de deel-
raad in zijn vergadering van 28
november 2012 heeft vastgesteld: 

De voorzitter van de deelraad en
de griffier van Stadsdeel Zuid
maken ingevolge artikel 139 van de
Gemeentewet bekend dat de deel-
raad in zijn vergadering van 31
oktober 2012 heeft vastgesteld: 

Bomenbeleid en
Bomenverordening Stadsdeel
Zuid 2012.
Het beleid uit het ‘Bomenbeleid
Stadsdeel Zuid 2012’ voor zover dit de

bevoegdheid van de raad betreft en de
‘Bomenverordening Stadsdeel Zuid
2012’ zijn vastgesteld en treden in
werking de eerste dag na deze publica-
tie. Hiermee is de bomenverordening
Stadsdeel Zuid 2010 ingetrokken. 
Het volledige Bomenbeleid Stadsdeel
Zuid 2012 is in te zien op
www.zuid.amsterdam.nl > Wonen >
Wonen en leefomgeving > Natuur en
milieu > Bomen en beleid.
Kijk voor bijbehorende besluitvor-

ming over de beleidsregels op pagina 8
van deze krant.

Bomenbeleid en -verordening vastgesteld

De deelraad vergadert op 19 december

Bekendmakingen deel-
raad tijdens kerstreces 

Zoals u op deze pagina kunt
lezen, vindt op woensdag 19
december de laatste raadsverga-
dering van dit jaar plaats. Ook is
dit de laatste stadsdeelkrant die in
2012 uitkomt. Om u te informeren
over de verordeningen die de
deelraad tijdens die laatste verga-
dering vaststelt (dit onder voorbe-
houd), maken wij gebruik van een
externe krant: Stadsblad de Echo.
In De Echo van donderdag 27
december staan de bekendmakin-
gen van:
■ Algemene subsidieverordenin-

gen Amsterdam Stadsdeel Zuid 
■ Bevestigingsbesluit verordenin-

gen Stadsdeel Zuid
■ Verordening voorzieningen

lokaal onderwijsbeleid
Stadsdeel Zuid

■ Heffingsverordening marktgel-
den en staanplaatsen buiten de
markt 2012

■ Subsidieregeling particuliere
monumentale houtopstanden

Deelraad met kerstreces
De deelraad is met kerstreces van
maandag 24 december tot maan-
dag 7 januari 2013.

(Foto: KM)

Meer informatie
Alle verordeningen en nieuwe tarieven zijn te lezen op onze website: www.zuid.amsterdam.nl. > bestuur en orga-
nisatie > deelraad > raadsinformatie. Alle verordeningen vindt u verder in het regelgevingregister van de
gemeente Amsterdam: www.regelgeving.amsterdam.nl. De papieren versies liggen voor een ieder ter inzage bij
de balies van stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923 en Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301. 
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In enkele wijken van het stadsdeel
lagen in oktober gele vuilniszakken,
in plaats van grijze. Deze zakken
waren onderdeel van een proef om
zwerfafval tegen te gaan. 

Het stadsdeel startte deze proef omdat
zij veel klachten binnenkreeg over
opengesneden vuilniszakken en over-
last van de meeuwen rondom de vuil-
niszakken. 

Bij deze proef gingen buurtvoorlich-
ters langs de deur om alle bewoners
van tevoren persoonlijk te informeren
over de juiste aanbiedregels en -tijden.
De bewoners kregen ook het verzoek
om het vuilnis ‘s ochtends pas buiten
te zetten, in plaats van de avond
ervoor. Daarnaast kreeg iedereen een
rol gele vuilniszakken om tijdens
oktober te gebruiken: deze vuilniszak-
ken zijn steviger dan normale vuilnis-
zakken. De bewoners hebben goed
meegewerkt aan het project door het
afval zo laat mogelijk buiten te zetten
en de gele zakken te gebruiken.

Resultaat
Tijdens de proef blijkt dat slechts 1 gele
zak is opentrokken door vogels. Wel
zijn de gele zakken toch nog vrij vaak
opengesneden. Het blijkt dus dat de
gele zakken effectief zijn tegen de
meeuwenoverlast, maar dat deze ‘zak-
kensnijders’ niet veel ontmoedigen. 

Om een goede vergelijking te kunnen
maken, herhaalt het stadsdeel de proef
in het voorjaar wanneer het meeu-
wenseizoen weer start. 

Zwerfvuil voorkomen
Het probleem van de ‘zakkensnijders’
blijkt lastiger te bestrijden. Als bewo-
ner kunt u zelf veel doen om overlast
te voorkomen: het begint met het zo
laat mogelijk, en op de juiste manier,
buitenzetten van uw huisvuil. Kijk
voor de juiste aanbiedregels op
www.zuid.amsterdam.nl/afval. 

Stadsdeel Zuid krijgt de komende
jaren ondergrondse containers waar-
door het probleem van de overlast
rondom huisvuilzakkeninzameling
minder wordt. 
Wilt u meer weten hierover kijk dan
op www.zuid.amsterdam.nl/afval.

Oud en Nieuw betekent feest.
Aftellen, proosten en dan snel naar
buiten om het mooiste en het hard-
ste vuurwerk af te steken. Echter
geeft vuurwerk, naast een hoop
plezier, helaas ook afval.

Zoals elk jaar werkt Stadsdeel Zuid
ook na deze jaarwisseling weer hard
door om de straten vuurwerkvrij te
krijgen. Hiermee willen we zwerfafval
voorkomen en ongelukken voor zijn. 

Wij zijn ieder jaar weer blij met de
hulp die mensen aanbieden door zelf
hun eigen stoepen en/of straten
schoon te maken. Naast de schoon-
maakacties van het stadsdeel, hopen

Alle huishoudens in stadsdeel Zuid gaan € 20,- minder afvalstoffenheffing
betalen in 2013. Het nieuwe bedrag voor een alleenstaande is € 250,50
en voor een gezin € 334,-. 

De belangrijkste reden om het tarief te
verlagen, is dat het stadsdeel bij het
inzamelen van afval steeds efficiënter
en slimmer werkt. Bewoners dragen
zelf ook positief bij, door het beter
scheiden van huisvuil. Dit maakt her-
gebruik van papier, glas en kleding
mogelijk. Ook is er door de economi-
sche crisis een dalende trend te mer-
ken in de hoeveelheid afval. Mensen

kopen minder in en gebruiken produc-
ten langer. Zo belandt er minder in de
afvalbak. Deze zaken samen leveren
voldoende besparing op om de verla-
ging mogelijk te maken. 

Waarom betaalt u afvalstoffen-
heffing?
Afvalstoffenheffing is belasting die u
voor het inzamelen van huisvuil door

de gemeente, via de gemeentelijke
belastingen betaalt. Afhankelijk van
het aantal mensen met wie u in een
huis woont, bent u een éénpersoons-
of een meerpersoonshuishoudens. U
krijgt de rekening voor de gemeente-
lijke belastingen begin 2013 in de groe-
ne envelop van de Dienst Belastingen. 

Kijk voor meer informatie op
www.amsterdam.nl/
dienstbelastingen of bel het 
gemeentelijke informatienummer 
14 020. 

1 Apollolaan hoek Stadionweg 08.00 - 08.45
2 Henrick de Keijserplein bij speelplaats 09.00 - 09.45
3 Hemonystraat bij Lidl 10.15 - 11.00
4 Gerard Doustraat, bij Albert Heyn 11.15 - 12.00
5 Frans Halsstraat/Jacob van Campenstraat 13.20 - 14.00
6 Maasstraat bij de winkels 14.15 - 15.00

1 Gaaspstraat bij de speelplaats 08.00 - 08.45
2 Scheldeplein 09.00 - 09.45
3 Gelderlandplein 10.15 - 11.00
4 Buitenveldertselaan bij winkelcentrum 11.15 - 12.00
5 Kastelenstraat bij winkels/Merckenburg  13.20 - 14.00
6 Kastelenstraat bij Rooswijck 14.15 - 15.00

1 Cornelis Troostplein tegenover AH 08.00 - 08.45
2 Lutmastraat hoek Jan Lievenstraat 09.00 - 09.45
3 Hygiëaplein 10.15 - 11.00
4 Amstelveenseweg hoek Sluisstraat 11.15 - 12.00
5 Meerhuizenplein 13.20 - 14.00
6 Waalstraat hoek IJsselstraat 14.15 - 15.00

InlevertijdLocatie

InlevertijdLocatie

InlevertijdLocatie

Krijg € 0,50 én een lot per boom 
en maak kans op een iPad, een 
fi ets of een van de 20 cadeau-
bonnen van € 50! 

Registreer je lotnummer(s) met je naam, 
leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer 
op www.zuid.amsterdam.nl. 
Uit alle aanmeldingen trekken wij de 
winnaars. Als je één van de gelukkigen 
bent, bellen we je op. 

Hiernaast zie je wanneer de kerstboom-
inzamelaars bij jou in de wijk zijn. Hoe 
meer  bomen je inlevert, hoe meer geld 
je verdient en hoe groter de kans dat je 
een van de prijzen wint!

Samen houden we de buuurt schoon!

Laat je oude boom niet

50 cent
voor elke oude

kerstboom

Krijg
+ 

voor elke 
boom een

Lot

Win een

iPad

Win een

Cadeau
bon

t.w.v.

€ 50

Win een

FietsLever je oude kerstboom in en win! 27, 28, 29 december, 3, 4, 5, 7 t/m 12 januari a.s.

wij ook dit jaar dat de bewoners van
Zuid op nieuwjaarsdag zelf hun eigen
vuurwerkafval opruimen.

Uw vuurwerkafval kunt u, afhankelijk
van uw buurt, in een vuilniszak bij het

‘Gele huisvuilzakken’ 
verminderen meeuwenoverlast 

(Foto: SZ)

Afvalstoffenheffing verlaagd

Samen maken wij uw stoep vuurwerkvrij

huisvuil zetten of kwijt in één van de
ondergrondse containers.
Samen met uw hulp werken wij hard
om uw straat weer schoon te krijgen,
en zo het nieuwe jaar schoon en veilig
te beginnen.
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In april 2013 gaat het Rijksmuseum
weer open, wat veel publiek naar
het Museumplein zal trekken.
Daarom worden nu de fiets- en
voetpaden in de buurt vernieuwd. 

De Jan Luijkenstraat is al deels
opnieuw bestraat met klinkers en trot-
toirbanden van een eersteklas kwali-
teit (zie foto). Het leggen van deze
klinkers is op zichzelf al een attractie:
de klinkers worden met grote aantal-
len tegelijk machinaal neergelegd. Het
werk is daardoor sneller klaar en niet
te vergeten beter voor de stratenma-
kers. De gebruikte materialen passen
goed bij de rest van het Museumplein. 

Hergebruik materiaal fietspad
Veel van de gebruikte materialen rond
het plein zijn eerder gebruikt op of
rond het plein. Bijvoorbeeld bij het
wandelpad langs de lichtlijn, dwars
over het plein: een aanzienlijk deel

van dit pad wordt bestraat met het
oude materiaal van de verbeterde
fietspaden rondom het plein. Dit oude
materiaal én het nieuwe materiaal
bestaat uit Belgisch hardsteen, bekend
vanwege het duurzame karakter waar-
door het weinig onderhoud vergt. Het

ingekochte materiaal is overigens eer-
der buiten het plein gebruikt.

Stadhouderskade
Ook neemt het stadsdeel de
Stadshouderskade, achter het
Rijksmuseum, onder handen. Hier

Waarom is er een
Bewonersplatform Zuidas?
Griffioen: “De Zuidas heeft een
omvangrijke nieuwbouw van kanto-
ren, woningen en voorzieningen. Dit
heeft grote gevolgen voor de omlig-
gende wijken en hun bewoners. Dit
vraagt om een constructieve inbreng
van betrokken bewoners.”

Hoe werken jullie aan deze
inbreng? 
”Het BPZ geeft wekelijks een digitale

Op vrijdag 30 november opende stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar officieel de ijsbaan op
het Gelderlandplein. U kunt hier tot en met 5 januari schaatsen. De openingstijden van de ijs-
baan vindt u op www.gelderlandplein.nl. 

Bewonersplatform Zuidas: 

‘Wij hebben de indruk dat er serieus naar onze mening geluisterd wordt.’

nieuwsbrief uit met meer dan 500
abonnees. Iedere maand schrijven wij
een artikel in de Wijkkrant
Buitenveldert. Daarnaast organiseren
wij regelmatig goed bezochte thema-
avonden. En niet te vergeten: het
bewonersplatform stelt zienswijzen
op over nieuwe plannen rond de
Zuidas.”

Welke kansen en bedreigingen
ziet u rond de Zuidas? 
”De Zuidas ontwikkelt zich als zaken-

De Zuidas staat bekend als hét zakencentrum van Nederland. Vaak wordt
er dan ook gedacht dat er alleen kantoren zijn te vinden. Maar er wonen
ook mensen op de Zuidas. Aan het woord de voorzitter van het
Bewonersplatform Zuidas (BPZ), Cisca Griffioen. 

(foto: JvdW)

Het Valt Mee

Het tijdelijke kunstwerk ‘Het Valt Mee’, boven het viaduct in de Beethovenstraat. (foto: RvT). 

‘Het Valt Mee’ is een tijdelijk kunstwerk aan het viaduct in de Beethovenstraat. Deze installa-
tie van beeldend kunstenaar Roel van Timmeren, bestaat uit een tekst gemaakt van dooslet-
ters. Deze letters geven enige tijd licht bij het vallen van de avond, dankzij een fosforlaag. 

Rond het Museumplein

Er wordt hard gewerkt aan het wandelpad over het plein (links) en de stoep rond het Rijksmuseum (rechts). (foto: AC)

vernieuwen wij de trottoirs en fietspa-
den, en waar nodig verbreden wij de
paden ook. Ook wordt deze kant van
het museum voorbereid op het in
gebruik nemen van de passage onder
het Rijksmuseum. 
Auto- en fietsverkeer worden ter plek-

ke omgeleid, of langs het werkterrein
geleid. Eind maart 2013 zijn de werk-
zaamheden klaar. Wilt u op de hoogte
blijven van de laatste ontwikkelingen?
Of wilt u meer weten over de werk-
zaamheden rond het Museumplein?
Kijk op www.museumplein.nl. 

IJsbaan op Gelderlandplein geopend

Met dit kunstwerk reageert Van Timmeren op
onze moeizame verhouding tot de natuur, en de
zee in het bijzonder. Hoe zit het met de ontwik-
keling van ruimte in Nederland en de alsmaar rij-
zende zeespiegel? 

Roel van Timmeren doet tijdelijke ingrepen 
in de openbare ruimte om  ijft hangen van 
27 oktober tot en met 27 januari, en werd mede
mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Stadsdeel
Zuid.

centrum op slechts 6 spoorminuten
van Schiphol. Het BPZ pleit vanaf het
begin voor een gemengde wijk, in
plaats van een ‘steriel’ kantorencen-
trum. Door te mengen kan de wijk
zich als een tweede centrum van
Amsterdam ontwikkelen. 
De belangrijkste bedreiging is diezelf-
de bereikbaarheid en leefbaarheid van
het gebied: er wordt veel gebruik
gemaakt van de parkeermogelijkheden
op straat, omdat de parkeergarages
relatief duur worden gevonden.
Bewoners met een parkeervergunning
kunnen daardoor hun auto vaak niet
kwijt. Er moet dus een slimme 
oplossing bedacht worden, waardoor
bewoners en hun bezoek op straat

kunnen parkeren en het bezoekersta-
rief betaalbaar blijft. Denk bijvoor-
beeld aan afwijkende tijden of een
technisch geavanceerde parkeervoor-
ziening voor bezoekers van bewo-
ners.”

Hoe is de samenwerking met het
stadsdeelbestuur en de Dienst
Zuidas? 
”Het BPZ overlegt regelmatig met
zowel het stadsdeelbestuur als met
Dienst Zuidas. Wij hebben de indruk
dat er serieus naar onze mening wordt
geluisterd.”

Meer informatie vindt u op
www.bewonersplatformzuidas.nl. 

Cisca Griffioen is sinds 2006 voorzitter van het
Bewonersplatform Zuidas. (foto: CS)
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Op maandag 26 november gaven 15e Montessorischool

Maas en Waal, voorschool Maas en Waal van Dynamo en 

kinderdagverblijf Hestia Rivierenbuurt een feestelijk tintje

aan de start van de nieuwe voorschool. De feestelijke 

opening vond plaats op het schoolplein aan de

Uiterwaardenstraat 542. Ouders, kinderen en professionals

waren getuige. Simone Kukenheim (portefeuillehouder

Jeugd en Onderwijs; hier links op de foto) bekrachtigde op

symbolische wijze de samenwerking tussen de organisaties. 

Meer informatie over de voorschool vindt u op 

www.zuid.amsterdam.nl/voorschool. 

De Beethovenstraat en de Cornelis
Schuytstraat zijn dit jaar genomi-
neerd voor de leukste winkelstraat
van Nederland.

Het winkelend publiek kan tot 2
januari 2013 stemmen op genomineer-
de winkels en winkelstraten. Daarna is
er een tweede ronde met de laatste vijf
genomineerden. Op 1 februari 2013
worden de winnaars van de ‘NLstreets
Awards 2012’ bekendgemaakt.

Waarom zijn deze straten in Zuid
zo bijzonder? Volgens NLstreets: 
Beethovenstraat: ”De kracht van
deze straat is het zeer gevarieerde win-
kelaanbod in verschillende prijsklas-
sen. De straat staat bekend als een
chique winkelstraat met diverse luxe
modezaken, maar je kunt er ook prima
terecht voor je dagelijkse boodschap-

pen bij de groentewinkel, de super-
markt of de slager.”

Cornelis Schuytstraat: “Deze straat
staat bekend om zijn chique en stijl-
volle winkels waar de winkeliers
gespecialiseerd zijn in exclusiviteit en
trendy goods. Met de vestiging van
een ijzerhandel en groenteboer is deze
straat zeker geen uit duizenden.”

De NLstreets Awards is de grote prijs
van het winkelend publiek: de leukste
winkelstraat van Nederland 2012
wordt niet bepaald door een jury, maar
door de shopper zelf.

U heeft, als inwoner van Zuid, nu de
luxe om te kiezen uit twee straten in
uw stadsdeel! Vergeet dan ook niet te
stemmen op www.nlstreets.nl/NL/
award/2012/stemmen.

Het gebied tussen de Amstelveense-
weg, de Havenstraat en de Karperweg
is nu een lappendeken van loodsen.
Door de vernieuwing krijgt het gebied

een nieuw gezicht. Zo komen er onge-
veer 500 nieuwe woningen, onder-
grondse parkeerplaatsen en een pas-
send aanbod van groen. De museum-

Havenstraatterrein krijgt nieuw gezicht

Het Haarlemmermeerstation, de toekomstige ‘voorkant’ van het nieuwe Havenstraatterrein. (foto: SZ)

Het Havenstraatterrein in stadsdeel Zuid wordt vernieuwd. Het College
van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het plan voor de
vernieuwing. 

Stem op de leukste 
winkelstraat van Nederland!

De Beethovenstraat (foto) en Cornelis Schuytstraat maken beide kans om de leukste winkelstraat
van Nederland te worden. (foto: SZ)

(foto: KM)

tramlijn naar Amstelveen blijft
behouden. Daarnaast gaat het gebied
dienen als nieuwe fietsverbinding tus-
sen het Amsterdamse Bos, het park
Schinkeleilanden en het Vondelpark.

Stadsdeelwethouder stedelijke ont-
wikkeling Egbert de Vries: “Er is hard
gewerkt aan een mooi plan dat is geba-
seerd op verschillende onderzoeken.
Zo is er gekeken naar meerdere ruim-
telijke varianten en naar de ontwikke-
ling van de omgeving. Ook het klimaat
en de markt zijn gescand. We willen
het Havenstraatterrein een nieuw
gezicht geven. Van rafelrand naar
woonbuurt met stads karakter.”

Meer informatie kunt u vinden op
onze website 
www.zuid.amsterdam.nl, onder
´Wonen´ bij ´Wonen en leefomge-
ving’ > ‘Bouwprojecten’ >
‘Havenstraatterrein’. 

Feestelijke opening 
voorschool Maas en Waal 

De buurtbewoners van Wedderborg
zagen elkaar af en toe op straat, in de
supermarkt, of bij de bijeenkomsten
van woningeigenaren. Maar toch wis-
ten de buurtbewoners weinig van
elkaar. Een aantal van hen had al een
tijdje het idee om samen een stads-
moestuin op te zetten.
Geïnteresseerde buren gingen samen
om tafel om het idee verder uit te wer-
ken in een plan van aanpak. 

Er werd contact gelegd met het stads-
deel en met wat kleine aanpassingen

en subsidie, konden de bewoners aan
de slag. In twee weekeinden eind
oktober werden de moestuinen aange-
legd. Nu zijn de buurtbewoners hun
eerste teeltplannen aan het doorbe-
spreken en dromen sommige buurtbe-
woners al van smakelijke courgettes
en tomaten. Door de gezamenlijke

De bewoners dromen al van smakelijke courgettes en tomaten (foto: WB)

Bewonersinitiatief 

Bewoners Wedderborg zetten eigen 
stadsmoestuin op
Bewoners hebben vaak goede
ideeën om hun buurt schoner, groe-
ner en veiliger te maken. Stadsdeel
Zuid stimuleert deze initiatieven
door budget beschikbaar te stellen
om de ideeën te helpen uitvoeren.
Een aantal van deze initiatieven
laten we in deze maandelijkse
rubriek zien.

aanpak hebben buurtbewoners elkaar
al veel beter leren kennen.

Heeft u ook een plan en wilt u dat
samen met uw buren uitvoeren? Kijk
voor tips, inspiratie en spelregels op
www.zuid.amsterdam.nl/
bewonersinitiatief.
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Algemeen nummer: 14 020

Inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht: 14 020
(09.00-10.00 uur)
Meldingen openbare ruimte: 14 020
Bedrijfsafval: 020 252 1111
Horeca Overlast: 020 421 4567
Meldpunt Zorg en Overlast: 020 252 1670
Loket Zorg en Samenleven: 020 252 4255
e-mail: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl
website: www.zuid.amsterdam.nl
postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

President Kennedylaan 923 
Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur,
behalve donderdag tot 20.00 uur

Burgerzaken*
Ma, di, wo, vr Inloop: 08.30 - 16.00 uur
Do Inloop: 13.00 - 20.00 uur
Burgerlijke Stand**
Ma, di, wo, vr Inloop en op afspraak: 

08.30 - 16.00 uur
Do Inloop en op afspraak: 

13.00 - 16.00 uur
Op afspraak: 16.00 - 20.00 uur

U kunt een afspraak maken via telefoon 14 020 of
via www.amsterdam.nl/openingstijden.

Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301
Informatiebalie: maandag-vrijdag, 08.00-17.00 uur,
behalve donderdag tot 20.00 uur

Burgerzaken*
Ma, di, wo, vr Inloop en op afspraak:

08.30 - 16.00 uur
Do Inloop en op afspraak:

13.00 - 20.00 uur
Burgerlijke Stand**
Ma, di, wo, vr Inloop en op afspraak:

08.30 - 16.00 uur
Do Inloop en op afspraak:

13.00 - 16.00 uur
Op afspraak: 16.00 - 20.00 uur

Vergunningen
Ma, di, wo, vr 08.30 - 12.00 uur (inloop)
Ma, di, wo, vr           12.00 - 16.00 uur (op afspraak)
Do 13.00 - 20.00 uur (op afspraak)

* Burgerzaken
Aanvragen paspoort, rijbewijs, verklaring van
gedrag, attestatie de vita en diverse afschriften
(uittreksels) van de Gemeentelijke Basis
Administratie. Pasfotoautomaat aanwezig.
** Burgerlijke stand
Aangifte doen van geboorte en overlijden,
voltrekken van huwelijken of geregistreerd
partnerschap.

N.B.: voor ondertrouw moet u een afspraak maken
(telefonisch of via www.zuid.amsterdam.nl).

Loket Zorg en Samenleven
Voor informatie en advies over
Wmo-voorzieningen, zorg en welzijn.
Let op !!! Per 1 december wijzigen sommige
spreekuren. Zie voor de wijzigingen in rood.
■ Stadsdeelkantoor Zuid *
President Kennedylaan 923, 1079 MZ A’dam
Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 08.30 - 12.00 uur
Alleen op afspraak: do 13.00-20.00 uur 
Voor een afspraak op donderdag kunt u tot
woensdag 12.00 uur bellen met het loket.
■ Dienstencentrum De Berlage *
Lekstraat 13a, 1079 EK A’dam
Inloopspreekuur: ma 13.00 -16.00 uur, wo en do
09.00 - 12.00 uur
ma, vr 13.30 - 16.30 uur
wo 09.00 - 12.00 uur
■ Huis van de Wijk Binnenhof * (voorheen MFC
Binnenhof)
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP A’dam
Inloopspreekuur: ma, di en do 13.00 - 16.00 uur
ma, di en do 13.30 - 16.30 uur
■ Huis van de Wijk de Pijp
2e van de Helststraat 66, 1072 PG A’dam
Inloopspreekuur: di 09.00 – 12.00 uur,
wo 13.00 – 16.00 uur, en vr 09.00-12.00 uur
wo 13.30 - 16.30 uur
■ Huis van de Wijk Olympus
Hygiëaplein 10, 1076 RT A’dam
Inloopspreekuur: ma, wo en vrij 09.00 - 12.00 uur
* Gehandicaptenparkeerplaats aanwezig

De vijf stadsdeelbestuurders houden spreek-
 uur voor bewoners. Een afspraak maken is
niet nodig, u kunt gewoon langsgaan. In
principe is er iedere twee weken spreekuur.
De eerstkomende spreekuren zijn:

Paul Slettenhaar (VVD), voorzitter
Eerstvolgende spreekuur: 
vrijdag , 21 december, 
Let op, aangepaste tijd: 11.30-12.30 uur 
Loket Zorg en Samenleven
A.J. Ernststraat 112
buurten: Buitenveldert, Prinses Irenebuurt
en Zuidas
onderwerpen: onder andere dienstverle-
ning, communicatie, veiligheid, handha-
ving, sport

Egbert de Vries (PvdA), vice-voorzitter
Eerstvolgende spreekuur: 
maandag 17 december, 16.00-17.00 uur
Dienstencentrum Berlage
Lekstraat 13
buurten: IJselbuurt, Rijnbuurt en
Scheldebuurt
onderwerpen: onder andere wonen, wel-
stand en monumenten, werk en inkomen,
armoedebeleid, inburgering, ruimtelijke
ordening.

Joep Blaas (D66)
Eerstvolgende spreekuur: 
dinsdag 18 december, 16.00-17.00 uur
Dienstencentrum Cordaan
Amstelveenseweg 308
buurten: Museumkwartier, Duivelseiland,
Willemsparkbuurt en Schinkelbuurt
onderwerpen: onder andere openbare
ruimte, groen, reiniging, afvalinzameling,
milieu.

Marco Kreuger (VVD)
Eerstvolgende spreekuur: 
dinsdag 8 januari, 16.00-17.00 uur
Let op, gewijzigde locatie:
Huis van de Wijk Olympus 
Hygiëaplein 10
buurten: Hoofddorppleinbuurt,
Stadionbuurt en Apollobuurt
onderwerpen: onder andere verkeer en
vervoer, parkeren, welzijn, ouderen, Wet
maatschappelijke ondersteuning.

Simone Kukenheim (D66)
Eerstvolgende spreekuur: 
woensdag 19 december, 16.00-17.00
uur 
Huis van de Wijk De Pijp
Tweede van der Helststraat 66
buurten: Oude en Nieuwe Pijp  (incl.
Diamantbuurt)
onderwerpen: onder andere economische
zaken, ondernemers, markt horeca, kinder-
opvang, kunst en cultuur, onderwijs en
jeugd

Spreekuren
dagelijks bestuur

Colofon
Stadsdeelkrant Zuid wordt tweewekelijks 
huis-aan-huis verspreid.

Jaargang 3, nummer 25
Oplage: 90.000 
Uitgave: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
Hoofdredactie: Winfried Lindeman
Eindredactie: Adam Cetindag, Delana ‘t Zand
(raadsgriffie pagina 3 en 4)
Productie: Movement
Vormgeving: Floppy Design
Druk: Dijkman, Diemen
Fotografie: Homan Elektrotechniek (HE), Minka Bos (MK),
Bob Vlek Fotografie (BVF), bewoners Wedderborg (WB),
Stadsdeel Zuid (SZ), Adam Cetindag (AC), Roel van
Timmeren (RvT), Cisca Griffioen (CS), Josiene van der Willik
(JvdW), Katrien Mulder (KM), Remko Scheepens (RM). 

Verspreiding: PostNL. Klachten over de bezor-
ging? Tel: 0900 0990 of kijk op www.postnl.nl >
Klantenservice > Klachten

Stadsdeel Zuid, dan wel de met het stadsdeel
samenwerkende derden, aanvaardt geen aanspra-
kelijkheid voor mogelijke onjuistheden, onvolledig-
heden en eventuele gevolgen van het handelen op
grond van de inhoud van Stadsdeelkrant Zuid.

Suggesties, tips of reacties?
e-mail: stadsdeelkrant@zuid.amsterdam.nl   
post: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 
1070 BA Amsterdam

Achtergrond 
Op dit moment gelden voor het bestem-
mingsplangebied meerdere bestem-
mingsplannen die niet meer actueel zijn.
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) ver-
plicht gemeenten om een bestemmings-
plan om de tien jaar te herzien. Daarom
wordt een nieuw bestemmingsplan
gemaakt voor bedrijventerrein Schinkel-
Aalsmeerplein e.o. Het bestemmings-
plan voorziet voornamelijk in het vast-
leggen van de bestaande situatie. De
regels die in het bestemmingsplan zijn
opgenomen, zijn gebaseerd op (recente)
economische en maatschappelijke ont-
wikkelingen en geldend beleid. Voor
bedrijventerrein Schinkel is een regeling
opgenomen waarmee menging van
bedrijven en creatieve functies wordt
gecontinueerd en versterkt.

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan
Bedrijventerrein Schinkel-
Aalsmeerplein e.o. en de bijbehorende
stukken liggen van 17 december 2012 tot
en met 28 januari 2013 ter inzage bij onze
informatiecentra op de stadsdeelkanto-
ren President Kennedylaan 923 en
Burgerweeshuispad 301, geopend op
werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Bovendien zijn beide informatiebalies
op donderdagavond tot 20.00 uur
geopend. 
Het ontwerpbestemmingsplan kan ook
worden ingezien via onze internetsite
www.zuid.amsterdam.nl/
bestemmingsplannen onder ’78
Bedrijventerrein Schinkel-
Aalsmeerplein e.o.’. Het ontwerpbe-
stemmingsplan is ook digitaal te raad-
plegen op zowel 
www.ruimtelijkeplannen.nl, als
www.bestemmingsplannen.
amsterdam.nl, waar het ontwerpbe-
stemmingsplan is te vinden onder het
planidentificatienummer
NL.IMRO.0363.K1203BPSTD-OW01. 

Indienen van zienswijzen 
Een ieder kan gedurende de termijn dat
het ontwerpbesluit ter inzage ligt een
zienswijze indienen. Uw schriftelijke
reactie kunt u sturen aan Stadsdeel Zuid,
postbus 74019, 1070 BA Amsterdam,
t.a.v. de deelraad. Voor uw mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met
het secretariaat van het team Stedelijke
Ontwikkeling van Stadsdeel Zuid, via
telefoonnummer 14 020. 

Amsterdam, 13 december 2012 

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid 

H.J.M. Wink 
stadsdeelsecretaris 

P.P.J. Slettenhaar
stadsdeelvoorzitter

(Ontwerp-)omgevingsvergunning
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid
besluit een omgevingsvergunning te ver-
lenen aan de heer J.P.C. Groeneveld,
Theophilusstraat 5, 2 hoog, 1055 CN
Amsterdam voor:

■ het uitbreiden van de bestaande lig-
plaats door het plaatsen van drie aan-
meerpalen en een drijvende steiger,
voor de aanleg van 10 SolarBoaty’s;

■ het plaatsen van een walkast (stroom-
kast) op de oever;

■ af te wijken van de bepalingen van het
bestemmingsplan. 

Aan het einde van de vergunning zijn
voorschriften opgenomen. Het is
belangrijk dat u deze voorschriften goed
doorneemt, ze zijn een belangrijk deel
van uw omgevingsvergunning. In de
vergunning staat ook de inwerkingtre-
ding van deze vergunning vernoemd,
belangrijk is dat u deze inwerkingtreding
ook aanhoudt, hierbij dient u tevens
rekening te houden met de bezwaar- of
beroepstermijn.

Namens het dagelijks bestuur,

De heer G.A. Lijnes
afdelingsmanager Vergunningen

nen bij het dagelijks bestuur van
Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA
Amsterdam. 

Het indienen van een bezwaarschrift
schort de werking van het besluit niet
op. Indien onverwijlde spoed dit vereist,
kan de indiener van het bezwaarschrift
om een voorlopige voorziening verzoe-
ken bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Amsterdam, postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. 

Voor het indienen van een verzoek om
een voorlopige voorziening wordt een
griffierecht geheven. 

Op grond van artikel 7:1a. lid 1 Awb kan
de indiener in het bezwaarschrift het
bestuursorgaan verzoeken in te stem-
men met rechtstreeks beroep bij de
administratieve rechter.

Terrassenbeleid Zuid 2012
De dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid
maakt bekend dat de stadsdeelvoorzitter
op 27 november heeft besloten:

1 het Terrassenbeleid Stadsdeel Zuid
2012 vast te stellen;

2 de beleidsregels Terrassen Stadsdeel
Oud-Zuid 2009, de richtlijnen in het
Objectenbeleid Openbare Ruimte
Stadsdeel Zuideramstel 2001, en het
Terrassenbeleid Zuideramstel Zuidas
2005 in te trekken op de datum van de
bekendmaking van dit besluit;

3 de verruiming van de terrastijden in
het weekend voor gebied 1 direct
mogelijk te maken en dit bij de ver-
gunning verlenging op te nemen in de
vergunning;

4 winterterrassen in het voormalige
gebiedsdeel Zuideramstel direct moge-
lijk te maken en dit bij de vergunning-
verlenging op te nemen in de vergun-
ning;

5 het Terrassenbeleid Zuid 2012 te evalu-
eren na afloop van het eerste zomer-
seizoen (1 maart tot 1 november).

Degene wiens belang rechtstreeks bij het
besluit is betrokken kan hiertegen van 14
december 2012 tot en met 25 januari 2013
een bezwaarschrift indienen bij het
dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid,
postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

Het indienen van een bezwaarschrift
schort de werking van het besluit niet
op. Indien onverwijlde spoed dit vereist,
kan de indiener van het bezwaarschrift
om een voorlopige voorziening verzoe-
ken bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Amsterdam, postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. 

Voor het indienen van een verzoek om
een voorlopige voorziening wordt een
griffierecht geheven. 

Op grond van artikel 7:1a. lid 1 Awb kan
de indiener in het bezwaarschrift het
bestuursorgaan verzoeken in te stem-
men met rechtstreeks beroep bij de
administratieve rechter.

Ontwerpbestemmingsplan
Bedrijventerrein Schinkel -
Aalsmeerplein e.o. 
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid
maakt bekend, op grond van artikel 3.8,
lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en
afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht, dat het ontwerpbestem-
mingsplan Bedrijventerrein Schinkel-
Aalsmeerplein en omgeving (e.o.) is
opgesteld. 

Plangebied 
Het plangebied van bestemmingsplan
Bedrijventerrein Schinkel-
Aalsmeerplein e.o. wordt in het noorden
begrensd door de noordzijde van de
Henk Sneevlietweg, het Aalsmeerplein
en het midden van de Rijnsburgstraat.
De oostgrens volgt het Jaagpad, het oos-
telijk deel van de Generaal Vetterstraat
en de Valschermkade. Aan de zuidzijde
grenst het plangebied aan de Ringweg
A10-Zuid. De westelijke plangrens
wordt gevormd door de Ringweg A10-
West/Einsteinweg.

Alcoholverbod Westlandgracht
De voorzitter van het dagelijks bestuur
neemt, in mandaat namens de burge-
meester, het volgende besluit:
1 De Westlandgracht (tussen

Heemstedestraat en de hoek
Vlaardingenlaan-Aalsmeerplein) aan
te wijzen als weg of weggedeelte waar
het verboden is alcoholhoudende
drank te nuttigen, of aangebroken fles-
sen, blikjes en dergelijke met alcohol-
houdende drank bij zich te hebben: 

2 Te bepalen dat dit besluit in werking
treedt op 14 december 2012. 

In zijn oordeel heeft de voorzitter van
het dagelijks bestuur betrokken:

Wettelijke bepalingen
Het besluit betreft aanwijzing van gebie-
den en wegen waar het is verboden om
“alcoholhoudende drank te nuttigen of
bij zich te hebben in aangebroken fles-
sen, blikje en dergelijke”, op grond van
artikel 2.17, tweede lid, van de Algemene
Plaatselijke Verordening.

Overweging
Op en rond de Westlandgracht is al
geruime tijd overlast van dak- en thuis-
lozen en bedelaars. Vanwege de oneven-
redige concentratie van instanties die
met daklozen en verslaafden werken,
kent de buurt hardnekkige problemen
rond alcohol- en drugsoverlast.

De Westlandgracht is de grens tussen
twee stadsdelen. Samen met Stadsdeel
Nieuw-West wordt er, in overleg met
het HVO-Querido, alles aan gedaan om
overlast te doen beperken. 
In het deel van Stadsdeel Zuid geldt nu
geen alcoholverbod. Aan de kant van
Stadsdeel Nieuw-West geldt wel een
alcoholverbod en is er op het
Delftlandplein cameratoezicht. Op het
plein wordt een winkelstraatmanager
ingezet. Om de leefbaarheid en veilig-
heid te bevorderen, worden handhavers
ingezet. In dit gebied zet de politie extra
capaciteit in.

“Pleinen-aanpak”
Ondanks deze maatregelen is de overlast
op en rondom het Delftlandplein toege-
nomen. Dit heeft ook effect voor de
Westlandgrachtbuurt.
Daarom is het Delftlandplein en omge-
ving (dus ook de Westlandgrachtbuurt
in Zuid) opgegeven voor de “Pleinen-
aanpak”. Het voorstel om een alcohol-
verbod mee te laten nemen in het plan
van aanpak is overgenomen, en verwerkt
in het plan van aanpak.

Straatartiestenverbod
Gelderlandplein
De voorzitter van het dagelijks bestuur
heeft op 20 november 2012 het volgende
besloten, op grond van de daartoe door
de burgemeester aan hem gegeven
bevoegdheid en op grond van artikel
2.49 van de Algemene Plaatselijke
Verordening 2008:

■ Aanwijzen als wegen en tijden waar
het is verboden om als straatartiest op
te treden of muziek ten gehoren te
brengen:

Winkelcentrum Gelderlandplein,
gelegen tussen de Arent Janszoon
Ernststraat, van Leijenberghlaan,
Loowaard en Willem van
Weldammelaan.

Dit besluit treedt in werking op de dag
na de algemene bekendmaking. 

Het besluit en een kaart van het gebied is
in te zien aan de balies van de stadsdeel-
kantoren op President Kennedylaan 923
en Burgerweeshuispad 301, geopend op
werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Bovendien zijn beide informatiebalies
op donderdagavond tot 20.00 uur
geopend.

Bezwaar
Degene wiens belang rechtstreeks bij het
besluit is betrokken kan hiertegen bin-
nen zes weken na de publicatiedatum
van dit besluit een bezwaarschrift indie-

Beleidsregels bomen
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid
maakt bekend dat zij in de vergadering
van 27 november 2012 de beleidsregels
heeft vastgesteld, op grond van de
bomenverordening Stadsdeel Zuid 2012
zoals opgenomen in het bomenbeleid
Stadsdeel Zuid 2012.

Deze beleidsregels treden in werking op
de eerste dag na deze publicatie.

Het volledige Bomenbeleid Stadsdeel
Zuid 2012 is in te zien op
www.zuid.amsterdam.nl, onder
‘Wonen’ > ’Wonen en leefomgeving’ >
‘Natuur en milieu’ > ’Bomen en beleid’.

Voor de bomenverordening van
Stadsdeel Zuid verwijzen wij u naar het
regelgevingregister van de gemeente
Amsterdam:
www.regelgeving.amsterdam.nl.

Kijk voor bijbehorende besluitvorming
over het beleid en de bomenverordening
op pagina 4 van deze krant.

Contact en openingstijden


