
Zuidas in het Vizier 18 juni 2015 thema-avond BPZ

Wat kunnen we nu doen

Antwoorden van aanwezigen  op 3 vragen

1. Welke maatregelen nemen om overlast van de bouw te voorkómen? 

* Kies juiste bouwmethodiek die zo min mogelijk overlast geeft. 
* Voorstel bewoners: Stel een groep samen die namens de bewoners invloed heeft en 

overlegt met de bouwplaats (uitvoerders). Zorg voor 1 aanspreekpunt
* Kies voor alternatief transport bouwmaterialen ipv over de weg
* Communiceer tijdig aan bewoners, omwonenden en bezoekers Zuidas  
* Doe dat ook ter plaatse van de bouw middels bijv. digitale infoborden boven/aan 

de weg en maak gebruik van het digitale bord aan Zuidplein boven de 
stationsingang

* Let bij wegwerkzaamheden en omleidingen op extra brede fietspaden en maak 
alleen flauwe hellingen ivm gemotoriseerd vervoer van mensen met een beperking. 

* Maak van bouw Zuidasdok een event

2. Welke voorziening trekt mensen naar Zuidas? 

* Maak torens toegankelijk
* Bioscoop
* Museum
*  Biedt plaats aan kleine dependances van grote cultuurhuizen in binnenstad 

Amsterdam zoals Rijks, Schouwburg, Eye filminstituut
* Horeca (ook weekend)
* Stel bouwplaats geregeld open voor publiek (theater- dansvoorstellingen) en 

specifiek bewoners (zie N/Z-lijn)
* Laat in o.r. zien wat van bouw nog niet zichtbaar is door bouwschermen
* Goede bewegwijzering& flyer/folder voor recreatieplekken en parkjes ook tijdens 

de bouw Zuidasdok
* Bij Zuidas aan tafel. Gezamenlijk eten.
* Gebruik van social media
* Gebruik JCDecaux muppi’s voor wat er te doen is in Zuidas/Buitenveldert

3. Welke voorziening trekt Zuidasbewoners naar de omgeving? 

* Pierebadje of waterplein (ook voor opvang regenwater met bankjes (ook goed voor 
communityvorming)

* (flyer) route en bewegwijzering naar parkjes en groene plekken en speelplekken in 
het hele Zuidasgebied

* Kenbaar en zichtbaar maken van route naar recreatieplekken zoals Riekerhaven, 
Amstel, Beatrixpark, G. van Aemstelpark en kunstroute Buitenveldert/Zuidas

* Kenbaar en zichtbaar maken route naar winkels (straat of gebied)
* Zuidas aan tafel


