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       BPZ wenst u  

       prettige feestdagen & een mooi 2014

                    

    De eerstvolgende weekberichten verschijnen in week 2.

 

Onderzoek en metingen in ZuidasDok gebied

Dienst Zuidas berichtte dat er :”tussen december 2013 en maart 2014 namens 
Projectorganisatie ZuidasDok metingen en onderzoeken worden uitgevoerd. De metingen 
worden verricht in het gebied tussen het knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel. 
Het betreft diverse soorten onderzoeken zoals landmetingen, bodemkundig onderzoek, 
geotechnisch onderzoek en onderzoeken aan de wegen (rijkswegen A4-A10-A2 en 
onderliggend wegennet). De onderzoeken starten medio december 2013 en duren tot eind 
januari 2014. De metingen vinden gefaseerd plaats en lopen door tot maart 2014.”

Start bouw culinaire vakschool

“De Amsterdamse Zuidas krijgt er weer een onderwijsgebouw bij. Op 4 december werd de 
eerste paal geslagen van De Culinaire Vakschool, waar de Hubertus Vakschool en De 
Berkhoff samen gaan in een nieuw gebouw. De nieuwe horeca vakschool is onderdeel 
van scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. De nieuwbouw komt naast het 
eerder opgeleverde ‘community college’, dat ook door Ector Hoogstad is ontworpen. In de 
nieuwbouw krijgen twee VMBO-opleidingen een plek, De Berkhoff, opleiding voor Horeca, 
Brood & Banket en de Hubertus Vakschool opleiding voor Horeca, Toerisme, Brood & 
Banket. De opleidingen beschikken over een eigen lesrestaurant waar de leerlingen een aantal 
keer per week een warme lunch bereiden en serveren, en twee keer in de week een diner. 
Tevens is er een luxe bakkerswinkel.”

Nieuws uit het Regioraad van 10.12.13

De Regioraad heeft de Investeringsagenda Openbaar Vervoer (OV) vastgesteld, met daarin de 
ambitie van de Stadsregio om met gerichte investeringen meer reizigers te vervoeren met een 
betere kwaliteit OV tegen lagere kosten. Deze agenda is in lijn met de mobiliteitsaanpak van 
de gemeente Amsterdam. De agenda bevat een kaart met Plusnet/R-net trajecten die de 
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Stadsregio met gerichte investeringen op hoogwaardig wil brengen en houden. Het 
uitvoeringsprogramma OV 2014-2025 wordt als onderdeel van het UVP 2015 in december 
2014 door de Regioraad vastgesteld. De eerste schatting van de benodigde investeringen tot 
2025 is € 600 miljoen.

Nieuwe afspraken over Amsterdams OV

De Stadsregio Amsterdam heeft met GVB en de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt 
over de uitvoering van het openbaar vervoer tot en met 2024 in de gemeenten Amsterdam, 
Diemen, Duivendrecht (gemeente Ouder-Amstel) en enkele uitlopers naar Amstelveen en 
Schiphol. Kern van de afspraken is: beter openbaar vervoer met minder subsidie. De nieuwe 
afspraken moeten in de komende tien jaar leiden tot 35% meer reizigers tegen 300 miljoen 
euro minder exploitatiesubsidie en tot circa 15% meer productiviteit in beheer en onderhoud 
van de infrastructuur.

Op weg naar een HOV Haarlem – Amstelveen/Zuidas

“Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland stemmen in met een voordracht aan PS voor 
gedeeltelijke financiering van een aantal maatregelen voor de aanleg van een Hoogwaardig 
Openbaar Vervoerlijn (HOV) van Haarlem via Schiphol-Noord naar Amstelveen en de Zuidas 
voor een totaal van € 2,19 miljoen.”

Uit: Nieuws van B&W week 51

Openbare ruimte en groen

Het college heeft de Bomenverordening 2014 voor grootstedelijke gebieden vastgesteld en de 
bomenverordening van 2008 ingetrokken. De verordening van 2014 wijkt op een punt af van 
de vorige. Er is namelijk een artikel toegevoegd waarmee de mogelijkheid bestaat om een 
vergunning van een periode van maximaal drie jaar af te geven. Binnen deze periode kunnen 
bomen gekapt en beheerd worden. Voorwaarde is dat het college het beheer(/kap)plan heeft 
vastgesteld of goedgekeurd. Aanvragers hebben zo meer vrijheid om te beslissen wanneer ze 
overgaan tot kap. Bovendien kan het aantal kapaanvragen worden beperkt. Ter behandeling in 
de commissie Bouwen, wonen en klimaat op 29 januari 2014.

Werkzaamheden voor aanleg spoorbrug

Om een betere bereikbaarheid te realiseren legt ProRail twee extra sporen aan tussen 
Schiphol/ Riekerpolder en station Duivendrecht. Ook het spoorviaduct ter hoogte van de 
Museumtramlijn krijgt er twee sporen bij. De eerste voorbereidende werkzaamheden starten 
begin januari 2014. Gestart wordt met het aanleggen van een werkweg om personeel en 
materiaal van het werkterrein naar de verschillende bouwlocaties te brengen. Meer  informatie 
over de planning vindt u hier
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vergadering gemeenteraad 19 december 2013 om 13.00 en 19:30 uur, 
locatie: Raadzaal

Agendapunten 36 t/m 39 betreffen de Zuidas met o.a. voordracht van het college van B&W 
tot instemmen met de inkoopstrategie en de procesinrichting voor kwaliteitsborging van het 
project ZuidasDok en het besluitvormingsproces van de gemeente Amsterdam inzake het 
project ZuidasDok. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1114) en voordracht van het college van B&W 
van 12 november 2013 tot vaststellen van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1115)

14 januari vergadering commissie Leefomgeving 20.00-23.00 uur, Raadzaal, 
Pr. Kennedylaan 923

Het onderwerp Zuidas domineert de agenda. Agendapunt 5 Terugblik ontwikkelingen Zuidas 
deze bestuursperiode door stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar en portefeuillehouder Egbert 
de Vries en 6 Inleiding door de heer Klaas de Boer directeur Dienst Zuidas 20.30 uur met 
algemene ontwikkelingen Zuidas (flanken en Dok), woningmarkt Zuidas, besluitvorming 
korte termijn. Agendapunt 7 concept uitvoeringsbesluit RAI. Gevolgd door masteplan 
ZuidasDok en OV netwerkstudie van de Regioraad.

Architectuurgids Plan Zuid, Tuinstad Buitenveldert, de Zuidas
Fraai en praktisch, de Architectuurgids Zuid: Plan Zuid, Tuinstad 
Buitenveldert, de Zuidas. Een publicatie van ARCAM die bedoeld is voor 
iedereen die meer wil weten van de zuidkant van Amsterdam. Het biedt een 
beknopte inleiding in de achtergronden en kenmerken van de drie 
stadsgebieden, ondersteund door een register met kerngegevens en  zes 
wandel- en fietsroutes.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van het ministerie van I&M, de 
gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving van het ministerie van I&M en Prorail

Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
spoorviaduct (KW13) over de Amstelveenseweg (kruising met A10) ( het besluit is niet 
gewijzigd t.o.v. het ontwerpbesluit.). bron: De Echo 18.12.13

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw/milieu
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	 •	 Claude Debussylaan 88 – 1091087, gedeeltelijk veranderen gebouw (29-11-2013);
De ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning ligt niet ter inzage.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouw

	 •	 Terrein Beethovenstraat (P15) – 1024057, tijdelijke plaatsing portocabin voor een 
periode tot 1 januari 2016.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 12 december 2013 gedurende zes weken ter inzage bij: 
Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1. Een zienswijze indienen moet 
binnen zes weken bij het college van b&W, p/a de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam onder vermelding van het 
betreffend adres en aanvraag.

Geen zienswijzen op ontwerpbesluit Bouw

	 •	 Terrein De Boelelaan – 987591, het planologisch strijdig gebruiken van gronden om 
het mogelijk te maken een tijdelijke huisvesting te realiseren voor een integraal 
kindercentrum, bestaande uit 4 groepen basisonderwijs, 4 groepen kinderdagopvang, 1 
groep vroeg- en voorschoolse educatie en ondersteunend programma voor een periode 
van 2 jaar.

verleende omgevingsvergunning bouw

	 •	 Terrein Vivaldistraat – 1074713, verplanten 13 bomen (04-12-2013).
Een bezwaar indienen kan en moet binnen zes weken bij het college van B&W van 
Amsterdam zijn, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, 
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

	 •	 Amstelveenseweg en omgeving, 1075 XH: voor het uitvoeren van veldonderzoeken 
doormiddel van boringen in het asfalt, verzonden d.d. 5 december 2013. 
Dossiernummer 61-814142.

De vergunning ligt vanaf 16 december 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum, op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam

Aanvraag evenementenvergunning

	 •	 Zuidplein, 1077 XV: voor het houden van een evenement "Sawadee Flight 2014" op 
24 januari 2014 van 10:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 32-818301.

De aanvraag ligt vanaf 16 december 2013 gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze 
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schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

	 •	 Beatrixpark, 1077 WV: voor het houden van een evenement "Winter editie Pure 
Markt" op 15 december 2013 van 11:00 uur tot 17:00 uur verzonden d.d. 5 december 
2013. Dossiernummer 32-772466. Heeft al plaatsgevonden.

19 december 12.00-14.00 muzikale begeleiding bij de lunch, De Nieuwe 
Poort, C. Debussylaan 2-8

5 januari Verhaal op Zondag & Nieuwjaarsborrel,17.00-18.00 in de Nieuwe 
Poort, C. Debussylaan 2-8

22 januari,15.00-17.00 uur de Leesclub VU, kamer 1D-13, De Boelelaan

In de Leesclub bespreekt P.F. Thomése, de Vrije Schrijver van VU, met maximaal twintig 
studenten drie boeken die voor hem een voorbeeld zijn. Hij kiest voor drie schrijvers die 
worstelen met de maatschappij die om hen heen ontstaat. De eerste bijeenkomst is inleidend. 
De drie daarop volgende sessies worden de drie uitverkoren writer’s writers hartstochtelijk 
bediscussieerd.

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr 
Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met een closing 
performance door Allard van Hoorn. 
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Amtrium ontwerp behaalt BREEAM-NL Excellent
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Het is een 4 sterren BREEAM-NL ontwerpcertificaat. BREEAM-NL is in Nederland dé 
beoordelingsmethode die de duurzaamheidsprestatie van gebouwen bepaalt. Het is de eerste 
keer dat een congrescentrum in Nederland langs deze meetlat is gelegd, aldus de RAI. 

“De koers die Amsterdam RAI is ingeslagen met deze BREEAM-NL Excellent certificering 
wordt in de realisatiefase zorgvuldig uitgewerkt. Bouwpartners BAM Utiliteitsbouw 
Amsterdam en Kropman Installatietechniek beschikken over eigen BREEAM-NL experts die 
het proces coördineren. Zo is er veel aandacht voor de bouwplaatsinrichting, het logistieke 
systeem, de monitoring van energie, grondstoffenverbruik en omgevingsmanagement. Deze 
prestatie past goed binnen de ambitie van Dienst Zuidas dat alle nieuwbouw voldoet aan de 
classificatie BREEAM-NL Excellent, ”dat is te lezen op website van dienst Zuidas. 

Nieuws uit het DB Regioraad van 5.12.13

Nader onderzoek maatregelen OV Zuidas

“In juli 2012 is door de gemeente Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
de Stadsregio Amsterdam een bestuursovereenkomst getekend voor het ZuidasDok en heeft 
de Stadsregio 130 miljoen euro voor het project beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is bestemd 
voor maatregelen voor bus, tram, metro, overstap en fiets. Hiervoor is de netwerkstudie OV 
Zuidas gestart om te kijken hoe het OV zich op de lange termijn rond de Zuidas ontwikkelt. 
Het DB stelt vast dat nader onderzoek voor de volgende onderdelen zinvol is:

	 •	 Het verder uitwerken van de trambaan Parnassusweg – Zuid (en mogelijk door naar 
Van Nijenrodeweg) in aanvulling op de Verkenning Tram Gelderlandplein;

	 •	 de ruimtelijke reservering voor de trambaan Zuid-Rai in de projecten Ravel en 
Vivaldi;

	 •	 het realiseren van quick wins voor doorstroming van de bussen in het Zuidasgebied;
	 •	 keervoorzieningen trams in de Zuidas;
	 •	 locatie en fasering busstation op de Zuidas;
	 •	 kruising Buitenveldertselaan- De Boelelaan.
Met de opdrachtgevende partijen van ZuidasDok worden afspraken gemaakt over de 
uitvoering van deze onderzoeken”.

Beter Benutten Zuidas

“Het DB verleent een subsidiebijdrage van € 156.000,- aan de Dienst Zuidas van de 
gemeente Amsterdam voor de uitvoering van het project ‘Beter Benutten Zuidas’. In het 
programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam is vanuit het MIRT najaarsoverleg 
2011 een rijksbijdrage gereserveerd voor het uitvoeren van maatregelen die de bereikbaarheid 
van de Metropoolregio Amsterdam moeten verbeteren. De Stadsregio treedt hierbij op als 
budgetbeheerder en subsidieverstrekker. Met Beter Benutten Zuidas wordt een serie 
bereikbaarheidsmaatregelen uitgevoerd, zoals auto delen, parkeerbeleid en de inzet van een 
bereikbaarheidsteam.”
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Momenteel speelt er op bestuurlijk niveau nogal wat rondom het OV Zuidas en de 
Amstelveenlijn. Zie onze website voor de meest recente onderzoeken en OV netwerk 
scenario’s. 

Spoorbrug over de Amstel

Kort filmpje (klik op OVSAAL) over de aanleg van de nieuwe spoorbrug. En een impressie 
van het vernieuwde station RAI. 

Uit: Nieuws van B&W week 50

Openstelling parkeergarages voor vergunninghouders

In het Parkeerplan is de ambitie vastgelegd om de komende jaren de parkeerdruk in de drukste 
delen van de stad (Centrum, Zuid, Oost en West) te doen dalen. Daartoe worden de 
gemeentelijke parkeergarages opengesteld voor vergunninghouders. Daarnaast is de gemeente 
in gesprek met eigenaren van commerciële garages om ook

daar gratis parkeerplekken voor vergunninghouders ter beschikking te stellen. De afgenomen 
parkeerdruk wordt evenredig verdeeld over drie doelen: het opheffen van parkeerplekken op 
straat, het minder lang hoeven zoeken naar een parkeerplek door automobilisten en het 
verkorten van de wachtlijsten voor een parkeervergunning. Het

college heeft hierover afspraken gemaakt met de stadsdelen. Die afspraken zijn nu 
bekrachtigd.

Architectuurgids Plan Zuid, Tuinstad Buitenveldert, de Zuidas

Donderdag 12 december om 17.00 uur neemt Simone Kukenheim, portefeuillehouder Kunst 
en Cultuur van stadsdeel Zuid, het eerste exemplaar in ontvangst van de Architectuurgids 
Zuid: Plan Zuid, Tuinstad Buitenveldert, de Zuidas, een nieuwe publicatie van ARCAM. Deze 
feestelijke gebeurtenis vindt plaats in het Thomastheater van de Thomaskerk, een bijzonder 
gebouw met een prachtig interieur, ontworpen in 1966 door architect K.L. Sijmons. De 
Architectuurgids Zuid is bedoeld voor iedereen die meer wil weten van de zuidkant van 
Amsterdam. Hij biedt een beknopte inleiding in de achtergronden en kenmerken van de drie 
stadsgebieden, ondersteund door een register met onmisbare kerngegevens en met zes 
wandel- en fietsroutes.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw

	 •	 Terrein De Boelelaan t.o. 1109 – 1077305, oprichten universiteitsgebouw en 
parkeergarage (20-11-2013);

	 •	 Terrein Strawinskylaan 8 – 1081535, oprichten rookruimte naast gebouw 
(20-11-2013).

https://bewonersplatformzuidas.nl/?p=7633
https://bewonersplatformzuidas.nl/?p=7633
https://bewonersplatformzuidas.nl/?p=7633
https://bewonersplatformzuidas.nl/?p=7633
http://bamciviel.nl/
http://bamciviel.nl/
http://bamutiliteitsbouw.nl/projecten/uitbreiding-station-rai-amsterdam
http://bamutiliteitsbouw.nl/projecten/uitbreiding-station-rai-amsterdam
http://www.arcam.nl/evenementen/programma_nl.html
http://www.arcam.nl/evenementen/programma_nl.html
http://www.arcam.nl/evenementen/programma_nl.html
http://www.arcam.nl/evenementen/programma_nl.html
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/november-december/kopie-bekendmakingen-3/#;IdxPag=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/november-december/kopie-bekendmakingen-3/#;IdxPag=421764


De ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning liggen nog niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunningen bouw

	 •	 Terrein kruising Amstelveenseweg/A10 – 1010575, realiseren in- en uitrit t.b.v. 
uitvoering OV-SAAL (22-11-2013);

	 •	 Antonio Vivaldistraat 2 – 980863, plaatsen reclame-uiting aan gevel (22-11-2013);
	 •	 Antonio Vivaldistraat 150 – 1033069, wijzigen 5 reclame-uitingen aan gebouw 

(28-11-2013);
	 •	 Terrein Gustav Mahlerlaan (Zuidas) ten zuiden van de A10 – 1040059, kappen 5 

bomen (27-11-2013);
	 •	 Strawinskylaan 8 – 1081535, oprichten rookabri (28-11-2013);
	 •	 Terrein Zuidas diverse locaties aan het noorden van A10 -1033073, kappen 69 bomen 

(27-11-2013);
Een bezwaar indienen kan binnen een termijn van zes weken bij het college van B&W van 
Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 
202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 Amstelveenseweg 767, 1081 JG: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 6 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, verzonden d.d. 3 december 
2013. Dossiernummer 43-810452.

	 •	 Amstelveenseweg 710, 1081 JJ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014, verzonden d.d. 3 december 
2013. Dossiernummer 43-807429.

	 •	 Amstelveenseweg 758, 1081JK: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014, verzonden d.d. 3 december 
2013. Dossiernummer 43-807427.

De vergunningen liggen vanaf 9 december 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 
74019,1070 BA Amsterdam.

12 december ontsteking lichtjes Emma Kerstboom bij de RAI

Op donderdag 12 december a.s. om 18.00 uur ontsteken Prof. Hugo Heymans, voormalig 
hoofd van het Emma kinderziekenhuis AMC en Hans Bakker, Algemeen Directeur bij 
Amsterdam RAI de lichtjes in de 22 meter hoge kerstboom op het Europaplein bij Amsterdam 
RAI voor het Emma Kinderziekenhuis. Voor informatie over de actie klik hier.

14 december, 11.00-13.00 Maatschappij in de maak: De identiteit van de 
VU, VU De Boelelaan
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Spreker(s): René Smit, René van Woudenberg en Elies van Sliedrecht. Gespreksleiding: Felix 
Rottenberg. Samen met: Faculteitsvereniging EOS, Faculteit der Sociale Wetenschappen.

15 december 16.00-19.00 De Cumulus in Pixel Palace–  festival van licht, 
Glazen Huis, Amstelpark

Op 15 december vormt Pixel Palace het decor voor een bijzonder evenement gecreëerd door 
De Cumulus, een groep multimedia kunstenaars, performers en muzikanten die in dynamische 
en historische locaties samenwerken aan interdisciplinaire projecten. Meer dan 15 kunstenaars 
creëren deze middag installaties, performances en projecties in, buiten en op het Glazen Huis 
voor een viering van het licht.

15 december 11-17 uur Pure Markt in het Beatrixpark

Het Beatrixpark is één van de oudste moderne stadsparken van Amsterdam, voor het publiek 
geopend in mei 1938. Het oudste deel van het park is in de jaren 30 ontworpen door 
mejuffrouw Mulder, een stedenbouwkundige van de gemeente, in de romantische stijl. Door 
het park lopen vele mooie fiets- en wandelroutes. Het Boerenweteringpad zal op deze zondag 
worden ingericht als Pure Markt. U kunt hier terecht voor al uw ingrediënten voor het 
kerstdiner en cadeautjes voor onder de boom.

17 december, 15:00 – 17:00 uur Maatschappij in de maak: De metropool, 
VU, De Boelelaan, aula in het hoofdgebouw

Spreker Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Gespreksleiding: Felix 
Rottenberg. Georganiseerd samen met: Faculteitsvereniging EOS, Faculteit der Sociale 
Wetenschappen, Amsterdam Economic Board, Van de Bunt Adviseurs. http:/

17 december 12.30 uur Lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Susanne Jaspers, viool en David Schlaffke, orgel spelen werken van Bach o.a. solo orgel.t/m 
31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met een closing 
performance door Allard van Hoorn.

Iedere donderdag 12.00-14.00 muzikale begeleiding bij de lunch, De Nieuwe Poort, C. 
Debussylaa

eekbericht 49

4 december 2013

http://zone2source.net/?page_id=19
http://zone2source.net/?page_id=19
http://www.puremarkt.nl/locaties_puremarkt.html
http://www.puremarkt.nl/locaties_puremarkt.html
http://www.vuconnected.nl/metropool
http://www.vuconnected.nl/metropool
http://www.vuconnected.nl/metropool
http://www.vuconnected.nl/metropool
http://www.thomasopen.nl/
http://www.thomasopen.nl/
http://www.thomasopen.nl/
http://www.thomasopen.nl/
http://www.denieuwepoort.org/index.php/programmering/agenda/jazz-at-the-southazz-2
http://www.denieuwepoort.org/index.php/programmering/agenda/jazz-at-the-southazz-2


Middensegment huurwoningen in Kop Zuidas

"Dienst Zuidas van de Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningbouworganisatie 
Wonam hebben op 28 november een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 110 
middensegment huurwoningen in het deelgebied Kop Zuidas, direct grenzend aan de 
Rivierenbuurt. In Square, de naam van dit hoogwaardige woongebouw, komt in totaal 7.000 
m2 met 2- en 3-kamerappartementen. De overeenkomst wordt naar verwachting in april 2014 
omgezet in een erfpachtaanbieding. Januari 2015 start de bouw van Square die ongeveer een 
jaar zal duren.”

Eerste paal kantoor Stibbe

Henk Willem Smits schrijft op Quotenet: “Advocatenkantoor Stibbe en chemiereus Akzo 
bouwen sinds dinsdag aan een nieuwe toren op de Zuidas. En de bouw daarvan is live te 
volgen, voor de liefhebber. Hier een webcam, vanwaar u zowaar weer vakmannen bezig kan 
zien met het bouwen van een kantoorgebouw. Dat is lang geleden.

Stibbe en Akzo zitten nu nog in een toren naast het WTC op de Zuidas. Een hopeloos 
verouderd gebouw, aldus de baas van Stibbe. Het nieuwe gebouw wordt niet zo hoog, negen 
verdiepingen, maar wel veel breder….” 

ZuidasPartner over ZuidasDok

“Op 27 november kwamen de ZuidasPartners bijeen om te praten over kwaliteit in elke fase 
van de bouw van ZuidasDok. Hoe kan Zuidas prettig functioneren tijdens de bouw van dit 
grote project? De ZuidasPartners geven aan dat veiligheid en bereikbaarheid tijdens de bouw 
van ZuidasDok erg belangrijk te vinden. Voor bedrijven en organisaties, zoals VU, RAI, ROC 
van Amsterdam, NS en Vesteda is het heel belangrijk dat Zuidas ook tijdens de voorbereiding 
en tijdens de bouw van ZuidasDok goed functioneert.”….lees hier verder.

Uit het besluitenlijstje DB stadsdeel Zuid 19 november

Akkoord voor masterplan ZuidasDok en Programma van Eisen beheer Mahlerplein en 
tijdelijke stationsvoorzieningen.

10 december vergadering Regioraad 20.45-23.00 Raadszaal, Stadhuis 
Amsterdam

Bij 5-1 Investeringsagenda Weg en OV, brief met uitleg over vervolgprocedure.
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Ontwikkelingen rondom Amstelveenlijn

1. “De Stadsregio in haar berichtgeving stelt dat niet uitgesloten kan worden dat 
onregelmatigheden in de dienstregeling van lijn 51 gaan plaatsvinden totdat de ombouw van 
de Amstelveenlijn gereed is.

De Stadsregio en het GVB hebben beide de intentie de metrolijnen ontvlochten te laten rijden: 
iedere lijn dient In de periode september t/m 16 november 2013 zijn werkzaamheden aan de 
metrotunnel tussen CS en Amstel als argument door GVB en Stadsregio aangevoerd voor het 
ontvlochten laten rijden van de metro (lijnen 51 en 53 reden niet door deze tunnel), terwijl er 
realiter geen werkzaamheden zijn uitgevoerd die het onmogelijk maken dat genoemde lijnen 
door de tunnel rijden.

Waarschijnlijk zal de Stadsregio in de komende tijd trachten onregelmatigheden in de 
dienstregeling van lijn 51 aan te voeren voor het wederom ontvlochten laten rijden van de 
metro, waardoor lijn 51 niet door de tunnel CS – Amstel zal rijden en wordt ingekort tot 
Spaklerweg. Het lijkt wenselijk dat zo veel mogelijk belanghebbende organisaties stelling 
nemen tegen het inkorten c.q. ontvlochten laten rijden van lijn 51 bij de raadscommissie 
Verkeer en Vervoer, wanneer dit zich weer voordoet.” Bron lid stadsvervoerbelang

2. Ook  Jan-Willem Groot (CDA) wethouder Vervoer van Amstelveen merkt op 
(amstelveenweb) dat de Stadsregio Amsterdam (SRA) nin haar berichtgeving stelt dat niet 
uitgesloten kan worden dat onregelmatigheden in de dienstregeling van lijn 51 gaan 
plaatsvinden totdat de ombouw van de Amstelveenlijn gereed is. Maar de Stadsregio 
Amsterdam (SRA) heeft stevig ingegrepen en het verzoek van het Gemeentelijke 
Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB) om de tijdelijke dienstregeling voort te zetten afgewezen. 
Niet uitgesloten kan worden, dat totdat de ombouw van de Amstelveenlijn gereed is, 
onregelmatigheden in de dienstregeling van de lijn 51 gaan plaatsvinden. De gemeente 
Amstelveen heeft aan de SRA laten weten, dat desondanks de dienstregeling van de lijn 51 tot 
aan het gereed zijn van de ombouw 100% gewaarborgd moet zijn.

Vergadering Commissie VVL 12 december 9:00-12.30 uur en vanaf 19.30”, 
Rooszaal 0239, Stadhuis

Agendapunt 15 Consultatiereactie Investeringsagenda OV SRA Nr. BD2013-013280 met 
aandacht voor de plusnetten. En Ruimtelijke Ordening agendapunt 23 ZuidasDok – 
Voortgangsrapportage eerste half jaar 2013 Nr. BD2013-013277.

7 en 8 december beperkt treinverkeer van en naar Schiphol

Vrijdagnacht vanaf 2.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur is geen treinverkeer mogelijk 
tussen Schiphol – Amsterdam Sloterdijk, Schiphol- Amsterdam Bijlmer ArenA en Schiphol-
Diemen Zuid. NS zet bussen in. Vanuit de richting Den Haag is Schiphol wel bereikbaar (4 x 
per uur rechtstreeks) en vanaf Rotterdam 1 x per uur rechtstreeks met Fyra. De 
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werkzaamheden zijn onderdeel van het spoorproject OV SAAL. Eind 2016 moet de nieuwe 
infra in gebruik gaan.

Werkzaamheden in de openbare ruimte bij nieuwbouw VU

Op de hoek van de Amstelveenseweg en de De Boelelaan is het nieuwe gebouw Westflank 
van VUmc gereed en de nieuwe toegang naar o.a. de spoedeisende hulp van VUmc in gebruik 
genomen. Van januari tot en met juni 2014 wordt er gewerkt aan de aanleg van de openbare 
ruimte bij dit gebouw. Er wordt een waterpartij aangelegd en het fiets- en voetpad wordt 
vernieuwd.

Onderhoudswerkzaamheden Beatrixpark

Stadsdeel Zuid gaat in het Beatrixpark onderhoud uitvoeren aan diverse paden. De paden met 
granieten keien ('kinderkoppen') worden herstraat en de asfaltpaden worden opnieuw 
geasfalteerd. De start is 25 november en asfaltering staat voor begin 2014 op de planning. 
bron: bewonersbrief stadsdeel Zuid

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid

	 •	 Raadsbesluit bestemmingsplan Mahler vastgesteld

Het vastgestelde bestemmingsplan van 27 november 2013 is binnenkort digitaal via 
www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.
0363.K1202BPGST-VG01. Het plan ligt vanaf 5 december gedurende 6 weken ter inzage bij 
het voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, 
President Kennedylaan 923, en Tripolis, Burgerweeshuispad 301, Amsterdam.

	 •	 Verkeersbesluit instellen twee richtingen fietspad noordzijde van de De Boelelaan 
tussen de Europaboulevard en de Antonio Vivaldistraat, kenmerk: Z-13-04223. 
Afkomstig van het DB van Stadsdeel Zuid.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit te worden 
ingediend bij het DB van Stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Sloopmelding

	 •	 De Boelelaan 1117 – 1078241, verwijderen asbesthoudende materialen uit gebouw 
(28-11-2013);

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte
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	 •	 Amstelveenseweg 695, 1081 JE: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 17 februari 2014 tot en met 31 maart 2014, verzonden d.d. 22 november 
2013. Dossiernummer 43-802152.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 2 december 2013 gedurende zes weken ter inzage 
bij het informatiecentrum, op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan 
kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: 
DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf

	 •	 George Gershwinlaan 30, 1082 MT: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 21 november 2013. 
Dossiernummer 16-788568.

De vergunning ligt vanaf 2 december 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: B&W van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202, 
1000 AE Amsterdam.

6 december 2013 om 20.00-00.00 uur De Nacht van de Bijbel, Thomaskerk

'Is de bijbel een boek waar je vandaag de dag nog iets mee kan? Werpt het een ander 
perspectief op je eigen verhaal? Welk verhaal raakt jou en waarom? ' Deze en andere vragen 
komen aan bod in een dialoog met Fatima Elatik (stadsdeelvoorzitter Oost), Gerda Havertong 
(theatermaker), Carola Schouten (Tweede Kamerlid CDA), Ruben van Zwieten (Theoloog 
van het Jaar) en het publiek. De gesprekken worden afgewisseld met muzikale optredens, 
verzorgt door het Jazz department van het Amsterdams Conservatorium. Niet gratis zie de 
website.

14 december, 11.00-13.00 Maatschappij in de maak: De identiteit van de 
VU, VU De Boelelaan

Spreker(s): René Smit, René van Woudenberg en Elies van Sliedrecht. Gespreksleiding: Felix 
Rottenberg. Samen met: Faculteitsvereniging EOS, Faculteit der Sociale Wetenschappen.

15 december 16.00-19.00 De Cumulus in Pixel Palace–  festival van licht, 
Glazen Huis, Amstelpark

Op 15 december vormt Pixel Palace het decor voor een bijzonder evenement gecreëerd door 
De Cumulus, een groep multimedia kunstenaars, performers en muzikanten die in dynamische 
en historische locaties samenwerken aan interdisciplinaire projecten. Meer dan 15 kunstenaars 
creëren deze middag installaties, performances en projecties in, buiten en op het Glazen Huis 
voor een viering van het licht.
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15 december 11-17 uur Pure Markt in het Beatrixpark

Het Beatrixpark is één van de oudste moderne stadsparken van Amsterdam, voor het publiek 
geopend in mei 1938. Het oudste deel van het park is in de jaren 30 ontworpen door 
mejuffrouw Mulder, een stedenbouwkundige van de gemeente, in de romantische stijl. Door 
het park lopen vele mooie fiets- en wandelroutes. Het Boerenweteringpad zal op deze zondag 
worden ingericht als Pure Markt. U kunt hier terecht voor al uw ingrediënten voor het 
kerstdiner en cadeautjes voor onder de boom.

17 december, 15:00 – 17:00 uur Maatschappij in de maak: De metropool, 
VU

Spreker Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Gespreksleiding: Felix 
Rottenberg. Georganiseerd samen met: Faculteitsvereniging EOS, Faculteit der Sociale 
Wetenschappen, Amsterdam Economic Board, Van de Bunt Adviseurs.

17 december 12.30 uur Lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat

Susanne Jaspers, viool en David Schlaffke, orgel spelen werken van Bach o.a. solo orgel.

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr 
Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met closing 
performance door Allard van Hoorn.

Iedere donderdag 12.00-14.00 muzikale begeleiding bij de lunch, De Nieuwe 
Poort, C. Debussylaan 2-8
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Zonnige toekomst voor de RAI

 Het gaat goed met de RAI. Er worden veel beurzen en congressen gehouden en er zijn ook 
veel plannen voor de toekomst. De RAI blijft nog veel jaren op deze plaats en heeft gekozen 
om op een aantal plekken te bouwen aan een nog betere toekomst. Het Scheldepleingebouw 
komt er als eerste bij. Dit gebouw heeft al de naam Amtrium gekregen. Deze naam is tot stand 
gekomen als uiting van de verbinding tussen de RAI en Amsterdam. Het wordt beschouwd als 
een derde generatie beursgebouw dat op de lagere etages functioneert als een volwaardig 
congrescentrum en op de bovenste etages beschikt over flexibele kantoorruimtes. De bouw is 
inmiddels gestart en het gebouw zal in het voorjaar van 2015 opgeleverd worden. Op de 
begane grond komt restaurant Roast. Voor het Amtrium wordt voor de verwarming en de 
koeling zoveel mogelijk gebruik gemaakt van warmte- en koude opslag en van zonnepanelen. 
Bovendien wordt naast het atrium op de kantooretages aan de Zuidzijde over de gehele hoogte 
een verticale kas gebouwd waar groenten en kruiden voor het restaurant verbouwd zullen 
worden. Een mooi voorbeeld van “urban farming”. De RAI wil hierdoor graag in aanmerking 
komen voor het keurmerk BREEAM EXCELLENT, de top van duurzame gebouwen. Lees 
verder op de website.

900 Mahler: nieuwe woontoren op Zuidas

Eind november start de bouw van 900 Mahler aan de Amsterdamse Zuidas. De woontoren telt 
22 verdiepingen en bevat 127 woningen, een commerciële plint en een ondergrondse 
parkeergarage. Inbo tekende voor G&S Vastgoed een ontwerp in een klassieke New Yorkse 
stijl.
Syntrus Achmea Vastgoed neemt tachtig huurwoningen af met een optie op nog eens dertig 
woningen. In de top van het gebouw komen 17 kooppenthouses van gemiddeld 180 m² met 
grote terrassen en uitzicht over de stad.

500 Beethoven

Aan de Beethovenstraat tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan komen de 
kantoorgebouwen 400 en 500 Beethovenstraat. Advocatenkantoor Nauta Dutilh vestigt zich in 
400 Beethovenstraat, op de hoek van de Mahlerlaan. Het gebouw is een ontwerp van 
architectenbureau UN Studio. Hiernaast komt 500 Beethovenstraat te staan. Beide zijn 
ontworpen door architectenbureau Claus en Kaan. Onder de gebouwen komt een 
parkeergarage. G&S Vastgoed is de ontwikkelaar en G&S Bouw het aannemingsbedrijf. De 
oplevering van 500 Beethovenstraat staat gepland in het 4e kwartaal van 2015 en de 
oplevering van 400 Beethovenstraat in midden 2016. Lees hier de bewonersbrief.

Start werkzaamheden bouw op kavel 2a, 400 Beethoven en kavel 1a, 500 
Beethoven
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• Begin december zet de aannemer de bouwhekken neer en richt hij het bouwterrein in. 
Daardoor vervalt de mogelijkheid tot parkeren op die plek.

• Vanaf begin december tot medio januari 2014 (met uitzondering van twee weken rond de 
Kerst en oud & nieuw) worden er damwanden de grond ingetrild. Dit kan geluidshinder 
opleveren. Van maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2014 geen werkzaamheden 
vanwege de kerstvakantie.

• Begin januari 2014 wordt het intrillen van damwanden hervat. Aansluitend kan de bouwput 
worden ontgraven en voeren vrachtwagens het zand af via de De Boelelaan.

• Eind februari / maart beginnen de heiwerkzaamheden

Bron: bewonersbrief dienst zuidas

Rondom de fietsmotie

De afwikkeling van de fietsmotie van 13 maart 2013 van PvdD, SP, PvdA en Red Amsterdam 
(nr. 150) waarin is gevraagd om een extra fietsmogelijkheid tussen de toekomstige 
kantoorgebouwen Stibbe en AkzoNobel te onderzoeken. Adviesbureau Goudappel Coffeng 
geeft aan dat het aantal fietsers dat gebruik maakt van de kruising Beethovenstraat/Prinses 
Irenestraat hoger ligt dan de gemeente had verwacht. Daarom zal na de bouwwerkzaamheden 
die nu aan de rand van het park plaatsvinden een volwaardig fietspad worden aangelegd.

Het college van B&W heeft op 12 november jl. ingestemd om fietsroute voorkeursvariant 3B 
als uitgangspunt te nemen en deze nader uit te werken. Bekeken wordt of de route tussen 
AkzoNobel/Stibbe in te passen is. Indien dit niet mogelijk is komt de route tussen Stibbe en 
het Sint Nicolaas Lyceum. Verder gaat de gemeente onderzoek doen naar maatregelen voor de 
korte termijn om de risico’s op de kruising te beheersen totdat de nieuwe fietsverbinding klaar 
is.

Onderhoudswerkzaamheden Beatrixpark

Stadsdeel Zuid gaat in het Beatrixpark onderhoud uitvoeren aan diverse paden. De paden met 
granieten keien ('kinderkoppen') worden herstraat en de asfaltpaden worden opnieuw 
geasfalteerd. De start is 25 november en asfaltering staat voor begin 2014 op de planning. 
bron: bewonersbrief stadsdeel zuid

28 november vergadering deelraad Zuid, 20.00-22.00, raadzaal 
stadsdeelkantoor Pr. Kennedylaan 923

Agenda: Beraadslaging programmabegroting 2014 waarin vaststelling van o.a. : al of niet 
kunst in en om de N/Zlijn en ondersteuning Vu Hortus gedurende verbouw VU.
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4 december, 9.00-17.00 uur en ’s avonds, vergadering raadscommissie 
BWK, Rooszaal 0239, Stadhuis

Bij agendapunt 29 vaststelling bestemmingsplan Kenniskwartier Noord,  agendapunt 31 
voorbereiding aanbesteding ZuidasDok, agendapunt 32  instemming gevraagd met aanpassing 
hoofdgroenstructuur, agendapunt 33 instemming gevraagd met Kredietbesluit Kabels & 
Leidingen en Watercompensatie ZuidasDok, agendapunt 39 uitwerking motie 'olifantenpad' 
door Beethoven en park en ontwerp Co creatie Beatrixpark, agendapunt 40 
Omgevingsmanagement ZuidasDok, ter bespreking en voor kennisgeving aannemen.

10 december vergadering Regioraad 20:45-23:00 Raadszaal, Stadhuis 
Amsterdam

Bij 5-1 Investeringsagenda Weg en OV, brief met uitleg over vervolgprocedure.

Werkzaamheden rondom Minervapark en de Strawinskylaan van 28.10 t/m 
eind november

Voetgangers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het Minervapark, speelterrein en het 
voetpad aan de zuidzijde van het park, ter hoogte van de Strawinskylaan. Voor vragen kunt u 
terecht bij de heer Koos Veltman 06 5107 3396. bron: Bewonersbrief stadsdeel Zuid

7 en 8 december beperkt treinverkeer van en naar Schiphol

Vrijdagnacht vanaf 2.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur is geen treinverkeer mogelijk 
tussen Schiphol – Amsterdam Sloterdijk, Schiphol- Amsterdam Bijlmer ArenA en Schiphol -
Diemen Zuid. NS zet bussen in. Vanuit de richting Den Haag is Schiphol wel bereikbaar (4 x 
per uur rechtstreeks) en vanaf Rotterdam 1 x per uur rechtstreeks met Fyra. De 
werkzaamheden zijn onderdeel van het spoorproject OV SAAL. Eind 2016 moet de nieuwe 
infra in gebruik gaan.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van Provincie NH, de gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Besluit GS van Noord-Holland

Verleende vergunningen igv de Waterwet aan G&S Vastgoed tbv
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	 •	 Gershwin, kavel 16 Buitenveldertselaan en Gustav Mahlerlaan, kavels 1a en 2a 
Beethovenstraat en Leo Smitkade

De stukken liggen ter inzage van 22 november 2013 tot 3 januari 2014 bij stadsdeel Zuid, 
Burgerweeshuispad 301. Bezwaar indienen moet binnen zes weken bij Gedeputeerde Staten 
van NH, t.a.v. de secretaris van de hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD 
Haarlem.

Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning 

	 •	 (HZ_WABO_2013-009318 en olo-nummer: 915601) voor het oprichten van 
geluidsschermen op de aarden baan aan de noordzijde van de NS-spoorbaan en ten 
zuiden van de GVB spoorbaan op de A10 zuid (spoorzone tussen NS-km 153.130 en 
153.680).

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het besluit ligt vanaf 28 
november 2013 tot en met woensdag 8 januari 2014 ter inzage bij de gemeente Amsterdam, 
Stadsdeel Centrum, Amstel 1.Voor inlichtingen belt u 020 – 254 3600. Tijdens 
bovengenoemde periode staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden gericht aan de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

	 •	 Parnassusweg 220, 1076 AV: voor het renoveren van betongevels rondom de 
rechtbank gedurende de periode van 14 november 2013 tot en met 19 december 2013 
van 06:15 uur tot en met 09:00 uur, verzonden d.d. 14 november 2013. 
Dossiernummer 61-800281.

De bovengenoemde vergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf 25 november 2013 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij heb het informatiecentrum op de 
locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de 
bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. 
Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 Beethovenstraat 159, 1077 JD: voor het werken in de openbare ruimte (Eigen tracé 
Menz Noord-Level3) gedurende de periode van 23 januari 2014 tot en met 23 mei 
2014, verzonden d.d. 15 november 2013. Dossiernummer 43-767546.

	 •	 Beethovenstraat 159, 1077 JD: voor het werken in de openbare ruimte (Eigen tracé 
Menz Noord-Relined) gedurende de periode van 23 januari 2014 tot en met 23 mei 
2014, verzonden d.d. 15 november 2013. Dossiernummer 43-767390.

	 •	 Beethovenstraat 159, 1077 JD: voor het werken in de openbare ruimte (Eigen tracé 
Menz Noord-euNetworks) gedurende de periode van 23 januari 2014 tot en met 23 
mei 2014, verzonden d.d. 15 november 2013. Dossiernummer 43-767539.

	 •	 Beethovenstraat 159, 1077 JD: voor het werken in de openbare ruimte (Eigen tracé 
Menz Noord-Interout) gedurende de periode van 23 januari 2014 tot en met 23 mei 
2014, verzonden d.d. 15 november 2013. Dossiernummer 43-769731.
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De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 25 november 2013 
gedurende zes weken bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens 
met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar 
maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische 
Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen omgevingsvergunning, reguliere procedure

	 •	 Terrein Gustav Mahlerlaan – 1059887, verbreden bestaande watergang (15-11-2013);
	 •	 Terrein Gustav Mahlerlaan – 1077091, kappen 5 bomen (19-11-2013);
	 •	 Terrein Scheldeplein (voorplein Rai) – 1075439, plaatsen muurtje (20-11-2013);
	 •	 Terrein Strawinskylaan 1 – 1072869, kappen 1 boom (11-11-2013);
	 •	 Tommaso Albinonistraat 188 – 1072615, uitbreiden hoogspanning station Zorgvliet, 

plaatsen nieuwe installatie in gebouw, plaatsen damwand, plaatsen erfafscheiding en 
dempen deelwatergang (15-11-2013);

	 •	 Terrein Vivaldistraat – 1074713, verplanten 13 bomen (18-11-2013).
De ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Wanneer u wilt 
reageren op een aanvraag kan dit in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke 
besluit.

Verleende vergunning, reguliere procedure

	 •	 Strawinskylaan 1 – 910753, gedeeltelijk in gebruik nemen gebouw als hotel 
(20-11-2013).

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending 
van deze beschikking bij het college van B&Ws van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, 
Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

3 december 12.30 uur Lunchconcert in de Thomaskerk

Raquel Martorell Dorta, traverso en Alexandra Nepomnyashcharya, klavecimbel. Zij spelen 
composities van Müthel Sonata in D Majeur en Johann Sebastiaan Bach, Toccata in E Mineur.

5 december,15:00 t/m 17:00 uur ,VoorUit, VUconnected, De Boelelaan 1105

Sprekers: Khalid Boutachekourt, Maurice Crul, Pieter Hilhorst, Anton Hemerijck, Marijk van 
der Wende. Gespreksleiding: Felix Rottenberg samen met faculteitsvereniging EOS en de 
faculteit der Sociale Wetenschappen. Toegang gratis.

De doe-het-zelf samenleving kent veel initiatieven in wijken. De 50.000 studenten van 
Amsterdam kunnen hier aan mee doen. In het VoorUit project wonen studenten in 
achterstandswijken en helpen bewoners met o.a. taalkook- en computerlessen. Wat kunnen 
gemeentes en universiteiten doen om dit soort initiatieven te stimuleren zonder de 
zeggenschap en betrokkenheid van de doe-hetzelf-burger aan te tasten?
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6 december 2013 om 20.00-00.00 uur De Nacht van de Bijbel

'Is de bijbel een boek waar je vandaag de dag nog iets mee kan? Werpt het een ander 
perspectief op je eigen verhaal? Welk verhaal raakt jou en waarom? ' Deze en andere vragen 
komen aan bod in een dialoog met Fatima Elatik (stadsdeelvoorzitter Oost), Gerda Havertong 
(theatermaker), Carola Schouten (Tweede Kamerlid CDA), Ruben van Zwieten (Theoloog 
van het Jaar) en het publiek. De gesprekken worden afgewisseld met muzikale optredens, 
verzorgt door het Jazz department van het Amsterdams Conservatorium. Niet gratis zie de 
website:

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr 
Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met closing 
performance door Allard van Hoorn. 

Iedere donderdag 12.00-14.00 muzikale begeleiding bij de lunch, De Nieuwe 
Poort, C. Debussylaan 2-8

Lees verder over: Org
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Nieuwbouw voor Integraal Kindcentrum in Zuidas

“Medio augustus 2014 komt er een Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0-12 jaar 
op de Zuidas, kavel Ravel, achter BL46. Simone Kukenheim, stadsdeelwethouder onderwijs 
van Stadsdeel Zuid, en Verlaat's Systeembouw hebben de overeenkomst ondertekend voor het 
ontwerpen, bouwen en onderhouden van het IKC. Dit gebeurde tijdens een feestelijke 
bijeenkomst op vrijdag 15 november waar het bijzondere ontwerp van Fact Architects en 
Hund Falk Architecten is gepresenteerd”, aldus het persbericht van stadsdeel Zuid.

Bestemmingsplan Fred. Roeskestraat

“Het bestemmingsplan Fred. Roeskestraat is sinds donderdag 14 november onherroepelijk. Na 
de vaststelling op 11 september zijn er geen beroepen ingediend. Hiermee wordt voorzien in 
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de ontwikkeling van de Fred. Roeskestraat van een monofunctioneel gebied met voornamelijk 
scholen naar een gemengd gebied met wonen, kantoren, onderwijsfuncties en voorzieningen.”  
Lees verder op de website dienst Zuidas.

Gustav Mahler bij nacht

Op Dichtbij.nl: “In de rubriek Goedenacht Amsterdam plaatsen we elke nacht om 00.00 uur 
nachtfoto's van de stad, gemaakt door jou. Vannacht weer een mooie foto van Dickys, deze 
keer van het Mahler 4 complex op de Zuidas van de Amerikaanse architect Rafael Viñoly.”

Doorsteek naar fietstunneltje

“Op maandag 18 november aanstaande startte de gemeente Amsterdam met de aanleg van een 
doorsteek ('bypass”) tussen het fietspad in de Prinses Irenestraat en het fietserstunneltje onder 
de Beethovenstraat. De doorsteek moet er voor zorgen dat meer fietsers het tunneltje gaan 
gebruiken”.

Actie tegen het fietsen op de stoep in Stadsdeel Zuid       

Stadsdeel Zuid berichtte dat: "Veilig Verkeer Nederland (VVN) in samenwerking met 
stadsdeel Zuid in Amsterdam een nieuw initiatief lanceert om fietsers van de stoep te weren. 
Wethouder Marco Kreuger deed hiervoor de aftrap vanochtend bij de Eloutschool, waar veilig 
gedrag wordt beloond. Wandelaars op de stoep bij de school krijgen de ‘stoep op fiets af’ 
sleutelhanger. Fietsers op de stoep worden vriendelijk verzocht daar voortaan te lopen. Om de 
essentie van de boodschap te benadrukken, ‘Stoep op, fiets af’, worden op de stoep 
voetstappen aangebracht. Eerder dit jaar is er door stadsdeel Zuid markering op de weg 
aangebracht met de tekst ‘Schoolzone".

Drijfzand na sloop op terrein oude Sint Nicolaaslyceum

Dienst Zuidas meldde: “Op de plaatsen van de vroegere fundering en kelders (tot 3,5 meter 
diep!) van de voormalige school zijn kuilen ontstaan. Deze zijn volgelopen met grond en 
water. Vanwege de plassen kun je nu niet zien waar je wel en niet kunt lopen. Dit kan 
gevaarlijke situaties opleveren. Vandaar dat het nu niet mogelijk en zelfs gevaarlijk is het 
terrein te betreden. Je zou immers diep in de prut weg kunnen zakken”. 

Santa Run start in Buitenveldert op 22 december, 12.00 uur

Op 22 december start voor het eerst de Santa Run in Amsterdam. De Run is een internationale 
loop voor het goede doel die door de Rotaryclub Nederland is opgepakt en specifiek door 
Rotaryclub Minerva-Amsterdam. Zij organiseert deze actie samen met het Winkelcentrum 
Gelderlandplein. De goede doelen zijn: “Orange Babies” en “Make a Wish Nederland”. 
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Iedereen kan deelnemen aan de Santa Run Gelderlandplein. Inschrijving kost 10 euro en is 
inclusief het Kerstmanpak en kan bij winkels op het Gelderlandplein en oa bij de IJsbaan, of 
via de website.

De Nederlandse Opera brengt ode  aan de boom in het Beatrixpark (bij de 
cirkels grote weide)

Donderdag 21 november 2013 om 18.00 uur brengt De Nederlandse Opera een ode aan de 
dennen in het Beatrixpark. Samen met hoofdstedelijke boomecoloog Hans Kaljee wordt in 
een kort programma uit de doeken gedaan waarom deze dennen zo bijzonder zijn. Daarna zal 
een aantal Amsterdammers in 1 minuut een groene wens voor de stad uitspreken. Terwijl zij 
spreken zingt een kamerkoor gelijktijdig indringende liederen. Wil je zelf een wens 
uitspreken? Neem dan vandaag nog contact op met Marije Kool, 06 20309006. Kijk voor 
inspiratie en meer informatie op amsterdamiseenopera.nl. 

 

28 november vergadering  deelraad Zuid. 20:00-22.00, raadzaal 
stadsdeelkantoor Pr. Kennedylaan 923

 

10 december vergadering Regioraad 20:45-23:00 Raadszaal Stadhuis 
Amsterdam

Of de Investeringsagenda OV wordt behandeld is nog niet duidelijk. 

 

Werkzaamheden rondom Minervapark en de Strawinskylaan van 28.10 t/m 
eind november

Voetgangers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het Minervapark, speelterrein en het 
voetpad aan de zuidzijde van het park, ter hoogte van de Strawinskylaan. Voor vragen kunt u 
terecht bij de heer Koos Veltman 06 5107 3396. bron: Bewonersbrief stadsdeel Zuid

7 en 8 december beperkt treinverkeer van en naar Schiphol
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Vrijdagnacht vanaf 2.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur is geen treinverkeer mogelijk 
tussen Schiphol – Amsterdam Sloterdijk, Schiphol- Amsterdam Bijlmer ArenA en Schiphol -
Diemen Zuid. NS zet bussen in. Vanuit de richting Den Haag is Schiphol wel bereikbaar (4 x 
per uur rechtstreeks) en vanaf Rotterdam 1 x per uur rechtstreeks met Fyra. De 
werkzaamheden zijn onderdeel van het spoorproject OV SAAL. Eind 2016 moet de nieuwe 
infra in gebruik gaan. Actuele reisinformatie: www.ns.nl/treinverkeerschiphol. 
Werkzaamheden OVSAAL: www.prorail.nl/ovsaal,

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen

Rectificatie i.v.m. datum ter inzage legging in de kennisgeving van 6 november 2013

	 •	 Terrein De Boelaan 1117 – 907517, kappen van 102 bomen en verplanten 1 boom, 
alsmede het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora- en faunawet 
ten aanzien van beschermde soorten;

	 •	 Fred. Roeskestraat 94 – 814429, in gebruik nemen tijdelijk onderwijsgebouw voor 
een periode van 5 jaar.

De ontwerpbesluiten liggen van donderdag 14 november 2013 gedurende zes weken ter 
inzage bij stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301 en stadsdeel Centrum, Algemeen en 
Sociaal Loket, Amstel 1.

	 •	  De Boelelaan 1117 – 772343, veranderen van de inrichting door realisatie Imaging 
Center.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 21 november 
2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Zuid, Tripolis en stadsdeel Centrum, 
Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1.

Geen zienswijze: Bij de volgende ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen zijn geen 
zienswijzen ingediend:

	 •	 Strawinskylaan 1 – 910753, in gebruik nemen gebouw als hotel.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

	 •	 Amstelveenseweg ter hoogte van 764, 1081 JK: voor het bouwen van een sokkel en 
het plaatsen van een beeld van de Stedenmaagd, verzonden d.d. 7 november 2013. 
OLO-nummer 1000775.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum met zes weken verlengd. Bent u het niet 
eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken, 
Stuur uw bezwaarschrift naar DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, 
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

http://www.ns.nl/treinverkeerschiphol
http://www.ns.nl/treinverkeerschiphol
http://www.prorail.nl/ovsaal
http://www.prorail.nl/ovsaal
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/november-december/kopie-bekendmakingen/#;IdxPag=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/november-december/kopie-bekendmakingen/#;IdxPag=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/november-december/kopie-bekendmakingen/#;IdxPag=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/november-december/kopie-bekendmakingen/#;IdxPag=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/november-december/kopie-bekendmakingen-1/#;IdxPag=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/november-december/kopie-bekendmakingen-1/#;IdxPag=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/november-december/kopie-bekendmakingen-1/#;IdxPag=421764%20%20Verlenging%20beslistermijn%20aanvraag%20omgevingsvergunning:
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/november-december/kopie-bekendmakingen-1/#;IdxPag=421764%20%20Verlenging%20beslistermijn%20aanvraag%20omgevingsvergunning:
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/vergunningen-2013/week-47-2013/week-47-2013/bekendmaking-zuid-20/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/bekendmakingen/vergunningen-2013/week-47-2013/week-47-2013/bekendmaking-zuid-20/


	 •	 Antonio Vivaldistraat – 879405, oprichten gebouw, met bestemming daarvan tot 801 
studentenwoningen, een studiezaal/bibliotheek, horeca- en winkelfunctie 
(19-09-2013).Nieuwe beslisdatum: 27-11-2013

Een bezwaar indienen is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunning

	 •	 Terrein Fred. Roeskestraat 91 – 1022089, kappen 3 bomen (05-11-2013);
	 •	 Wielingenstraat richting Scheldeplein – 557361, kappen 2 bomen (07-11-2013).
	 •	 Amstelpark 15, 1083 HZ: voor het kappen van achttien esdoorns (Acer 

pseudoplatanus) staande in de openbare ruimte in het Amstelpark ten noorden van 
nummer 15, verzonden d.d. 13 november 2013. Er geldt een herplantplicht. OLO-
nummer 1029243.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar indienen het college van B&W van 
Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 
202, 1000 AE Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

	 •	 Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED: voor het houden van het evenement Schoolfeest 
Gerrit Rietveld Academie "Gerry Strawfield" op 17 januari 2014 op 18 januari 2014 
vanaf 22:00 uur tot 04:00 uur. Dossiernummer 32-797586

	 •	 Beatrixpark, 1077 VX: voor het houden van een evenement "Winter editie Pure 
Markt" op 15 december 2013 van 11:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 32-772466.

De aanvraag ligt vanaf 18 november 2013 gedurende twee weken ter inzage bij ons 
informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze 
schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het dagelijks bestuur 
van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning ontheffing geluidsvoorschriften

	 •	 George Gershwinplein 30, 1082 MT: voor het maken van live en/of mechanisch 
versterkte muziek in een horecabedrijf van 25 januari 2014 op 26 januari 2014 vanaf 
19.00 uur tot 04:00 uur, verzonden d.d. 13 november 2013. Dossiernummer 
28-800291.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 18 november 2013 gedurende zes weken ter inzage 
bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar B&W van Amsterdam, 
t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. 

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr 
Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met closing 
performance door Allard van Hoorn. 
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t/m 1 december tentoonstelling Secret Signals in het Glazen Huis 
Amstelpark

Ronald van der Meijs presenteert een nieuw werk getiteld A Time Capsule of Life. In zijn 
werk, waarin processen van groei en verval een belangrijke plaats innemen, onderzoekt hij de 
manier waarop de natuur en de mens zich organiseert. A Time Capsule of Life is een hangende 
en bewegende sculptuur waarvan de structuur is afgeleid van een plantenzaadje, een compleet 
overlevingspakketje. De sculptuur is opgebouwd uit plastic zakken, die aan elkaar verbonden 
een transparante opbouw van cellen en leidingen vormen. 

Iedere donderdag 12.00-14.00 muzikale begeleiding bij de lunch, De Nieuwe 
Poort, C. Debussylaan 2-8

3 december 12.30 uur Lunchconcert in de Thomaskerk

Raquel Martorell Dorta, traverso en Alexandra Nepomnyashcharya, klavecimbel. Zij spelen 
composities van Müthel Sonata in D Majeur en Johann Sebastiaan Bach, Toccata in E Mineur.

5 december, VoorUit project, 15:00 t/m 17:00 uur,VU, De Boelelaan 1105

Sprekers: Khalid Boutachekourt, Maurice Crul, Pieter Hilhorst, Anton Hemerijck, Marijk van 
der Wende. Gespreksleiding: Felix Rottenberg. In samenwerking met faculteitsvereniging 
EOS en de faculteit der Sociale Wetenschappen. Toegang gratis.

De doe-het-zelf samenleving kent veel initiatieven in wijken. De 50.000 studenten van 
Amsterdam kunnen hier aan mee doen. In het VoorUit project wonen studenten in 
achterstandswijken en helpen bewoners met o.a. taalkook- en computerlessen. Wat kunnen 
gemeentes en universiteiten doen om dit soort initiatieven te stimuleren zonder de 
zeggenschap en betrokkenheid van de doe-hetzelf-burger aan te tasten?

6 december 2013 om 20.00-00.00 uur De Nacht van de Bijbel

'Is de bijbel een boek waar je vandaag de dag nog iets mee kan? Werpt het een ander 
perspectief op je eigen verhaal? Welk verhaal raakt jou en waarom? ' Deze en andere vragen 
komen aan bod in een dialoog met Fatima Elatik (stadsdeelvoorzitter Oost), Gerda Havertong 
(theatermaker), Carola Schouten (Tweede Kamerlid CDA), Ruben van Zwieten (Theoloog 
van het Jaar) en het publiek. De gesprekken worden afgewisseld met muzikale optredens, 
verzorgt door het Jazz department van het Amsterdams Conservatorium. Niet gratis zie de 
website.

Lees verder over: Weekbericht
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Stadsregio: Nieuw project Beter Benutten Zuidas

“Op 12 november is in de Amsterdamse RAI het officiële startsein gegeven voor twee 
projecten die vanuit het programma ‘Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam' gaan 
bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Amsterdam. Het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en het 
bedrijfsleven gaan hiervoor samenwerken in de projecten ‘Beter Benutten Zuidas' en ‘Lean 
and Green regio Amsterdam'”.

 

20 november presentatie 3e Groot Groen Onderzoek,  Ramada Apollo Hotel, 
Staalmeesterslaan 410

“Een onderzoek onder Amsterdammers naar het gebruik van Amsterdamse parken, 
recreatiegebieden rond de stad en het groen in de woonomgeving. Zet de trend van toenemend 
parkbezoek door en stijgt het belang van groen als vestigingsconditie voor mens en bedrijf? 
Sprekers: Freek Ossel, wethouder ‘groen en openbare ruimte’ gemeente Amsterdam, Dr. 
Susanne Komossa, docent stedenbouw en architectuur TU Delft, Dr. Jos Gadet, 
hoofdplanoloog DRO en projectleider Grote Groenonderzoek 2013.” Vooraf aanmelden bij 
Anita Huissen mailto:a.huissen@dro.amsterdam.nl

 

Advocaten op Zuidas protesteren tegen bezuinigingen

“Enkele honderden advocaten hebben zich maandagochtend rond half 11 op de Zuidas in 
Amsterdam verzameld om actie te voeren tegen de bezuinigingsplannen van staatssecretaris 
Fred Teeven. Ze lopen in toga naar het gerechtsgebouw om bij de hoofdingang een 
protestgeluid te laten horen. Onder de verzamelde advocaten bevinden zich bekende namen 
als Hans Anker, Jan Vlug, Benedicte Ficq en Willem Jan Ausma. In andere delen van het land 
vinden ook (kleinere) stakingen plaats. Niet alleen strafrechtadvocaten, maar ook asiel- en 
sociaal advocaten staken mee”, aldus de website de ondernemer.nl.
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Labgebouw VU

“Het nieuwe labgebouw O|2 van de VU en VUmc bereikt woensdag 13 november het hoogste 
punt. In het gebouw gaan zo’n 750 onderzoekers van VU, VUmc en de Universiteit van 
Amsterdam vanaf 2015 intensief samenwerken aan belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken binnen het domein Human Health & Life Sciences. O|2 telt 13 verdiepingen en 
is daarmee even hoog als het naastgelegen ACTA (samenwerkingsverband faculteiten 
Tandheelkunde van de UvA en de VU) en maakt deel uit van de vernieuwde VU-campus op 
de Zuidas.” Lees verder op de website dienst Zuidas.

Zuidas zoekt initiatieven voor tijdelijke activiteiten in Zuidas

In de Zuidas zijn diverse ruimtes beschikbaar voor tijdelijke initiatieven. Er is een kavelkaart 
opgesteld met beschikbare plekken in de openbare ruimte die kunnen worden ingevuld met 
tijdelijke initiatieven, zoals evenementen die tot doel hebben om meer levendigheid te 
brengen in Zuidas. Neem contact op met projectmanager Harry Wien, 06 2221 8670, e-
mail:hwn@zuidas.nl of Eline Hoogendijk, 06 – 22 20 5949, email: ehk@zuidas.nl.

 

Nieuws uit B&W week 46

“Klimaat en Energie   Het college heeft ingestemd met een lening uit het Amsterdams 
Investeringsfonds (AIF) voor het plaatsen van 1632 zonnepanelen op het dak van de RAI. 
Daarmee zal een afname van de uitstoot van CO2 worden gerealiseerd die gelijk staat aan het 
jaarlijkse stroomgebruik van 140 huishoudens. Het AIF is opgezet met het doel zijn waarde te 
behouden en tegelijkertijd te zorgen voor direct maatschappelijk effect.

Ruimtelijke ordening   1. Het college heeft ingestemd met een nieuwe fietsroute door het 
Beatrixpark die aansluit op het tunneltje onder de Beethovenstraat. Uit onderzoek blijkt dat 
het aantal fietsers dat gebruik maakt van de kruising Beethovenstraat/Prinses Irenestraat hoger 
ligt dan de gemeente verwacht had. Daarom zal na de bouwwerkzaamheden die nu aan de 
rand van het park plaatsvinden een volwaardige fietsverbinding door het park worden 
aangelegd. Verder gaat de gemeente onderzoek doen naar maatregelen voor de korte termijn 
om de risico’s op de kruising te beheersen totdat de nieuwe fietsverbinding klaar is. 
Behandeling in de commissie is op 4 december. 2. Het college stelt voor aan de raad om in te 
stemmen met het bestemmingsplan voor het noordelijke deel van het Kenniskwartier op de 
Zuidas. Het gebied wordt begrensd door het de ringweg A10, de Buitenveldertselaan en de De 
Boelelaan. Het bestemmingsplan maakt de bouw van kantoren, woningen en voorzieningen 
mogelijk. Behandeling in de commissie is op 4 december en in de gemeenteraad op 18 of 19 
december 2013.”
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In het weekend van 15, 16 en 17 november diverse werkzaamheden aan de 
weg in Zuidas

De zuidelijke rijbaan van de Gustav Mahlerlaan richting de Beethovenstraat is afgesloten voor 
al het gemotoriseerd verkeer. In hetzelfde weekend wordt de Strawinskylaan opnieuw 
geasfalteerd. Gedurende het weekend is de Strawinskylaan gesloten.

 

21 november vergadering commissie VVL, 9.00-12.30, Rooszaal Stadhuis

Tkn Ruimtelijke Ordening -ZuidasDok – Voortgangsrapportage eerste half jaar 2013. 
(BD2013-010417)

 

25 november 13.00 uur Symposium over Europese spoorplannen, locatie: 
RET Rotterdam

“Rover organiseert op maandag 25 november een symposium over de Europese 
liberaliseringsplannen voor het spoor. Zijn deze plannen in het belang van de reiziger? Rover 
nodigt reizigers en betrokkenen uit om hierover in debat te gaan. Tijdens het symposium zal 
o.a. Christopher Erwin, Vicepresident van het Europese samenwerkingsverband van 
reizigersorganisaties EPF, de aanwezigen bijpraten over de ontwikkelingen. Uiteraard ius er 
voldoende ruimte voor vragen en debat.” Deelname is gratis, vooraf opgeven is wel 
noodzakelijk. Dit kan via www.rover.nl/symposium.

 

Werkzaamheden rondom Minervapark en de Strawinskylaan van 28.10 t/m 
eind november

Voetgangers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het Minervapark, speelterrein en het 
voetpad aan de zuidzijde van het park, ter hoogte van de Strawinskylaan. Voor vragen kunt u 
terecht bij de heer Koos Veltman 06 5107 3396. bron: Bewonersbrief stadsdeel Zuid

 

7 en 8 december beperkt treinverkeer van en naar Schiphol

Vrijdagnacht vanaf 2.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur is geen treinverkeer mogelijk 
tussen Schiphol – Amsterdam Sloterdijk, Schiphol- Amsterdam Bijlmer ArenA en Schiphol – 
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Diemen Zuid. NS zet bussen in. Vanuit de richting Den Haag is Schiphol wel bereikbaar (4 x 
per uur rechtstreeks) en vanaf Rotterdam 1 x per uur rechtstreeks met Fyra. De 
werkzaamheden zijn onderdeel van het spoorproject OV SAAL. Eind 2016 moet de nieuwe 
infra in gebruik gaan. Werkzaamheden OVSAAL: www.prorail.nl/ovsaal, 0800-7767245 
(gratis, 24 u per dag).

 

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid

Besluit kinderopvang

Prinses Irenestraat 17 A, 1077 WT: voor het beëindigen van de exploitatie en de registratie 
in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, van Kinderdagverblijf Hestia 
Kinderopvang, registratienummer 167887981, verzonden d.d. 24 oktober 2013.

Gebruiksmelding :

	 •	 Gaasterlandstraat 5 – 960519, in gebruik nemen van ateliers (04-11-2013);
	 •	 Gaasterlandstraat 5 – 972631, in gebruik nemen gebouw als kantoor voor 

architecten- en adviesbureau (04-11-2013);
	 •	 Gaasterlandstraat 5 – 972631, in gebruik nemen van een zaal/podium (04-11-2013).
Verleende Omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure

	 •	 Gaasterlandstraat 5 – 963083, in gebruik nemen kinderdagverblijf in voormalig 
ROC gebouw (29-10-2013);

	 •	 Gustav Mahlerlaan 24 – 857315, gedeeltelijk in gebruik nemen begane grond 
verdieping t.b.v. EXPO Amsterdam (29-10-2013).

Belanghebbenden kunnen beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop een 
beschikking ter inzage wordt gelegd, indien zij: zienswijzen hebben ingebracht met 
betrekking tot het ontwerp van de beschikking of aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat 
te zijn geweest. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Verlengen beslistermijn Bouw

	 •	 Europaboulevard 13 – 844885, oprichten hotel (15-05-2013).
Nieuwe beslisdatum: 9-12-2013. Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf
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	 •	 Prinses Irenestraat 30, 1077 WX: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 6 november 2013. Dossiernummer 16-771771.

De vergunning ligt vanaf 11 november 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, 
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte       

	 •	 Amstelveenseweg 575, 1081 JC: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 8 november 2013 tot en met 30 juni 2014, verzonden d.d. 1 november 
2013. Dossiernummer 43-789346.

	 •	 De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het uitvoeren van 15 boringen/sonderingen in de 
rijbaan (bemonsteren van fundering) gedurende de periode van donderdagavond 7 
november 2013 om 20:00 uur tot en met vrijdag 8 november 2013 om 05:00 uur, 
verzonden d.d. 1 november 2013. Dossiernummer 61-794484.

	 •	 Strawinskylaan 8, 1077 XZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 15 november 2013 tot en met 29 januari 2014, verzonden d.d. 1 november 
2013. Dossiernummer 43-789370.

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 11 november 2013 zes weken ter inzage bij 
het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB stadsdeel Zuid, t.a.v. 
Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr 
Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met closing 
performance door Allard van Hoorn. 

 

t/m 1 december tentoonstelling Secret Signals in het Glazen Huis 
Amstelpark

Ronald van der Meijs presenteert een nieuw werk getiteld A Time Capsule of Life. In zijn 
werk, waarin processen van groei en verval een belangrijke plaats innemen, onderzoekt 
Ronald van der Meijs de manier waarop de natuur en de mens zich organiseert. A Time 
Capsule of Life is een hangende en bewegende sculptuur waarvan de structuur is afgeleid van 
een plantenzaadje, een compleet overlevingspakketje. De sculptuur is opgebouwd uit plastic 
zakken, die aan elkaar verbonden een transparante opbouw van cellen en leidingen vormen.
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Iedere donderdag 12.00-14.00 muzikale begeleiding bij de lunch, De Nieuwe 
Poort, C. Debussylaan 2-8

 

19 november 12.30 uur en 3 december Lunchconcert in de Thomaskerk

19de het Astra trio bestaande uit Monika Geibel, viool, Emirhan Tuga, clarinet en Olga Bučo, 
piano speelt werk van Milhaud en Arutiunian. 3 december, Raquel Martorell Dorta, traverso 
en Alexandra Nepomnyashcharya, klavecimbel

 

19 november 16.30-18.30 VUConnected: Filosofie op de Zuidas –Britta 
Böhler, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2-8

Filosofie op de Zuidas vindt dit keer plaats in De Nieuwe Poort! VU-filosoof Ad Verbrugge 
gaat in gesprek Britta Böhler, politiek advocate. Van 2007 tot 2011 was zij Eerste Kamerlid 
voor Groen Links. Sinds 2012 is Böhler bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Universiteit 
van Amsterdam.

Lees verder o

eekbericht 45

6 november 2013

Schouw Zuidas toch weer nuttig

 Met zeven deelnemers is een rondgang gemaakt van De Boelelaan en Mahlerlaan naar station 
Zuid langs de Strawinskylaan naar de Beethovenstraat om de tocht te eindigen op de hoek van 
de Mahlerlaan. Onderweg stuitten we op abrupt eindigende voetpaden, onbeschut zitten op 
bankjes aan de winderige Boelelaan, straatwerk bij de Lex van Deldenbrug dat een esthetisch 
oog onverwacht kwelt, veel geparkeerde fietsen, enkele verzakte straatdelen en in de 
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viaducten de onvermijdelijke graffiti. Om niet te vergeten wat aandacht behoeft, is er een 
actielijstje rondgestuurd en zijn er foto’s gemaakt door de deelnemers zie vers schouw 2013

Zuidas zoekt initiatieven voor tijdelijke activiteiten in Zuidas

In de Zuidas zijn diverse ruimtes beschikbaar voor tijdelijke activiteiten. Er is een kavelkaart 
opgesteld met beschikbare plekken in de openbare ruimte die kunnen worden ingevuld met 
tijdelijke initiatieven, zoals evenementen die tot doel hebben om meer levendigheid te 
brengen in Zuidas. Neem contact op met projectmanager Harry Wien, 06 2221 8670, e-
mail:hwn@zuidas.nl of Eline Hoogendijk, 06 – 22 20 5949, email: ehk@zuidas.nl.

Vergadering Commissie BWK, 13 november,13:30-17:00 en 19:30 – 22:30 
uur, De Rooszaal, stadhuis

In het avonddeel bij agendapunt 35 vaststellen bestemmingsplan Mahler Nr. BD2013-009750 
en bij 39 omgevingsmanagement ZuidasDok Nr. BD2013-011860.

#56 Fietsparkeren in de stad, 19 november, 18.00-20.00 uur,|Pakhuis De 
Zwijger expo, toegang is gratis

Fietsparkeren, daarover gaan we het deze editie van Talk Of The Town hebben. Vooral in het 
centrum van de stad wordt het parkeerprobleem steeds nijpender. De gemeente zoekt verwoed 
naar oplossingen, zoals het bouwen van ondergrondse fietsparkeergarages. Die staan echter 
vaak half leeg. Hoe komt dat? En wat is eraan te doen? Je bent van harte uitgenodigd tijdens 
deze Talk of the Town mee te praten over dit onderwerp dat vrijwel elke Amsterdammer raakt.

Nieuwe fietsroute door Beatrixpark

Het aantal fietsers dat in de spits gebruik maakt van de kruising Beethovenstraat/Prinses 
Irenestraat ligt hoger dan verwacht. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Goudappel 
Coffeng. Daarom wordt na de bouwwerkzaamheden aan de rand van het Beatrixpark weer een 
volwaardige fietsverbinding door het park aangelegd, die aansluit op het tunneltje onder de 
Beethovenstraat. Verder gaat de gemeente onderzoek doen naar de korte termijn maatregelen 
om de risico’s op de kruising, met name in de spits, te beheersen totdat de nieuwe 
fietsverbinding gereed is zoals de aanleg van een tijdelijke bypass. Deze maatregel moet 
fietsers verleiden de fietstunnel onder de Beethovenstraat weer te gaan gebruiken.

Een postzegelparkje bij tramlus lijn 16/24 aan de De Boelelaan

Op de hoek van de Buitenveldertselaan en de De Boelelaan, in de route van station Zuid naar 
de VU wordt gewerkt aan de inrichting van de tramlus van lijn 16 en 24. Er komt een in- en 
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uitstaphalte voor trams en bussen maar het wordt ook een mooie groene verblijfsplek, dat 
meldt dienst Zuidas.

 

Start aanleg waterpartij bij synagoge

In 2010/2011 is aan de Zuidelijke Wandelweg de Synagoge van de Liberale Joodse Gemeente 
Amsterdam gebouwd. Voor het water aan de oostzijde is toentertijd al gegraven. Vanaf 
maandag 11 november wordt ook aan de westelijke zijde grond afgegraven. De 
werkzaamheden duren t/m maart 2014. Er wordt gewerkt tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Meer 
info op de website dienst Zuidas.

Nieuws uit B&W week 45 bij Ruimtelijke ordening

Het college heeft ingestemd met de voorbereiding op de aanbesteding van het project 
ZuidasDok. Het project omvat het uitbreiden van station Amsterdam Zuid, het uitbreiden en 
ondergronds brengen van een deel van de ringweg A10, het inrichten van de openbare ruimte 
en het inpassen van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. Behandeling in de commissie 
is op 4 december en in de gemeenteraad op 18 of 19 december 2013.

In het weekend van 16 en 17 november diverse werkzaamheden aan de weg 
in Zuidas

De zuidelijke rijbaan van de Gustav Mahlerlaan richting de Beethovenstraat is afgesloten voor 
al het gemotoriseerd verkeer. In hetzelfde weekend wordt de Strawinskylaan opnieuw 
geasfalteerd. Gedurende het weekend is de Strawinskylaan gesloten.

Werkzaamheden rondom Minervapark en de Strawinskylaan van 28.10 t/m 
eind november

Voetgangers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het Minervapark, speelterrein en het 
voetpad aan de zuidzijde van het park, ter hoogte van de Strawinskylaan. Voor vragen kunt u 
terecht bij de heer Koos Veltman 06 5107 3396. bron: Bewonersbrief stadsdeel Zuid.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid

Aanvraag omgevingsvergunning Bouw/Milieu
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	 •	 Terrein De Boelelaan 30 -1039235, plaatsen 5 vlaggenmasten (24-10-2013);
	 •	 Terrein Zuidas, ten zuiden van de A10 – 1040059, kappen 5 bomen (09-10-2013);
	 •	 Terrein Zuidas ten noorden van de A10 – 1033073, kappen 69 bomen (09-10-2013).
De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Aanvraag om een omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten:

	 •	 De Boelelaan fase 1 en 2, 1082 RS: voor het veranderen van het woon- en 
kantoorgebouw met de adressen De Boelelaan 403 t/m 767 en 769 t/m 1051 met 
behoud van de bestaande bestemmingen, verzonden d.d. 28 oktober 2013. OLO-
nummer 966281.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Als datum 
van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift naar: 
DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Aanvraag voor een exploitatievergunning voor een horecabedrijf

	 •	 Claude Debussylaan 78, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras. Dossiernummer 16-792044.

De aanvraag ligt vanaf 4 november 2013 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter 
inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u 
uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het 
dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf

	 •	 De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 25 oktober 2013. Dossiernummer 16-729936.

De vergunning ligt vanaf 4 november 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, 1000 
AE Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte      

	 •	 Leo Smitstraat 8, 1082 MP: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 15 november 2013 tot en met 21 maart 2014. Dossiernummer 43-777237.

	 •	 Amstelpark 17, 1083 HZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 13 november 2013 tot en met 22 mei 2015, verzonden d.d. 31 oktober 
2013. Dossiernummer 43-789354.

De vergunningen liggen vanaf 4 november 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, 
T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam
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t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr. 
Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met closing 
performance door Allard van Hoorn. 

t/m 1 december tentoonstelling Secret Signals in het Glazen Huis 
Amstelpark

Ronald van der Meijs presenteert een nieuw werk getiteld A Time Capsule of Life. In zijn 
werk, waarin processen van groei en verval een belangrijke plaats innemen, onderzoekt 
Ronald van der Meijs de manier waarop de natuur en de mens zich organiseert. A Time 
Capsule of Life is een hangende en bewegende sculptuur waarvan de structuur is afgeleid van 
een plantenzaadje, een compleet overlevingspakketje. De sculptuur is opgebouwd uit plastic 
zakken, die aan elkaar verbonden een transparante opbouw van cellen en leidingen vormen.

7 november 17.30, Lunchconcert, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 
2-8

Discounted Jazz Flow doet het allemaal. Met eigen interpretaties en improvisaties brengt deze 
veelzijdige band vol professionals haar enthousiasme en emoties over op de luisteraar.

11 november,17:00-18:45 uur, SID-lezing, VU hoofdgebouw, Auditorium, De 
Boelelaan 1105

Spreker is Dr. Benjamin Barber, auteur van ‘If Mayors Ruled the World’. Hij komt naar de 
VU voor de SID-lezing. Hij geeft een lezing onder de titel: Dispersed Power in a World in 
Transition. Het programma is Engelstalig en registratie verloopt via SID.

19 november 12.30 uur Lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Het Astra trio bestaande uit Monika Geibel, viool, Emirhan Tuga, clarinet en Olga Bučo, 
piano speelt werk van Milhaud en Arutiunian.

20 november presentatie 3e Groot Groen Onderzoek,  Ramada Apollo Hotel, 
Staalmeesterslaan 410
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“Een onderzoek onder Amsterdammers naar het gebruik van Amsterdamse parken, 
recreatiegebieden rond de stad en het groen in de woonomgeving. Zet de trend van toenemend 
parkbezoek door en stijgt het belang van groen als vestigingsconditie voor mens en bedrijf? 
Sprekers: Freek Ossel, wethouder ‘groen en openbare ruimte’ gemeente Amsterdam, Dr. 
Susanne Komossa, docent stedenbouw en architectuur TU Delft, Dr. Jos Gadet, 
hoofdplanoloog DRO en projectleider Grote Groenonderzoek 2013.” Vooraf aanmelden bij 
Anita Huissen (mailto:a.huissen@dro.amsterdam.nl).

Lees verder over: Weekberichten.

« weekbericht 44
weekbericht 46 »

weekbericht 44

30 oktober 2013

Polderdak bespaart energie, dempt geluid en werkt verkoelend, kopte Het 
Parool

“De grote kantoren langs de A10 worden groener als het aan Green Business Club Zuidas ligt. 
Donderdag presenteerden ze hun eerste letterlijk groene dak.

Twee 'doktoren', in hun witte jas, heffen boven op een zonovergoten dak een glas champagne 
met een grote groep mensen. Ver achter hen zoeven auto's over de A10 en zijn de hoge 
kantoorgebouwen van de Zuidas te zien. Het draait om het zogenoemde polderdak waar de 
twee op staan. Dit is bovenal het product van een vruchtbare samenwerking tussen bedrijven 
en de gemeente: de Green Business Club Zuidas (GBC Zuidas).”  foto website 
nederlandwordtanders

Nieuws uit B&W – Ruimtelijke Ordening

	 •	 Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met een krediet voor het 
verleggen van bestaande kruisende kabels en leidingen in de Beethovenstraat en de 
Parnassusweg. De verleggingen zijn nodig vanwege de bouw van de tunnels van de 
A10 (project ZuidasDok), maar worden nu al uitgevoerd zodat ze kunnen worden 
gecombineerd met andere werkzaamheden in de omgeving zoals de herinrichting van 
het Beatrixpark en andere herprofileringen in Stadsdeel Zuid. Verder stelt het college 
voor in te stemmen met het realiseren en/of verwerven van circa 18.000 vierkante 
meter watercompensatie tussen de Amstel en de Schinkel. Behandeling in commissie 
is op 4 december 2013 en in de gemeenteraad op 18 of 19 december 2013.

	 •	 Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage van het ZuidasDok 
over het eerste halfjaar van 2013. De gemeente zal vanaf nu elk halfjaar rapporteren 
over de voortgang van het project.
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	 •	 Het college heeft ingestemd met het aanpassen van de grens van de 
Hoofdgroenstructuur. De Hoofdgroenstructuur beschrijft de minimale hoeveelheid 
groen die de gemeente wil waarborgen in waardevolle gebieden. De 
Hoofgroenstructuur is onderdeel van de Structuurvisie die de gemeenteraad in 2011 
heeft vastgesteld. Op dat moment waren de plannen voor het ZuidasDok nog onzeker. 
Daardoor was de verbreding van de ringweg A10 nog niet verwerkt in de kaart van de 
Hoofdgroenstructuur. Dat is nu aangepast.

Vergadering commissie Ruimte en Wonen, 6 november, 20:00-23.00, 
raadzaal, Pr. Kennedylaan 923

Bij agendapunt 5 -Hortus VU.

Met ingang 4 november experiment parkeerduurbeperking

Vanaf 4 november 2013 geldt in vier buurten in Buitenveldert-Noord een 
parkeerduurbeperking van 3 uur. Na 3 uur lang parkeren is het 2 uur lang niet mogelijk om 
voor hetzelfde kentekenparkeergeld te betalen via de automaat of mobiele telefoon. 
Dagkaarten zijn niet meer te koop. Bij de ingangen van de vier buurten komen borden te staan 
die de maximale parkeerduur van 3 uur weergeven. Voor de vergunninghouders, de 
bezoekersregeling en de digitale kraskaart verandert er niets. 

Tijdelijke initiatieven voor Zuidas?

Dienst Zuidas heeft samen met haar partners voor de jaren 2010-2015 een extra pakket acties 
geformuleerd, genaamd '15 by 15': 15 acties die Zuidas vóór 2015 wil realiseren, bij voorkeur 
in samenwerking met andere partijen. Deze acties zijn vooral gericht op het creëren van meer 
levendigheid in Zuidas, zoals levendige plinten, bouwkavels met bijzondere tijdelijke 
initiatieven, wonen in Zuidas, evenementen op de pleinen en gevarieerde kunstinitiatieven. 
Heeft u een idee? In de locatiekaart zijn locaties aangegeven die in aanmerking komen voor 
tijdelijke initiatieven. Lees dan verder op de website van 15 by 15, onder het kopje meedoen 
aan 15 by 15.

Werkzaamheden rondom Minervapark en de Strawinskylaan van 28.10 t/m 
eind november

Voetgangers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het Minervapark, speelterrein en het 
voetpad aan de zuidzijde van het park, ter hoogte van de Strawinskylaan. Voor vragen kunt u 
terecht bij de heer Koos Veltman 06 5107 3396. bron: Bewonersbrief stadsdeel Zuid

Werkzaamheden Beethovenstraat

Stadsdeel Zuid gaat in de Beethovenstraat onderhoud uitvoeren. Het fietspad tussen de 
Stadionweg en de Stadionkade wordt opnieuw geasfalteerd. Werkzaamheden aan de westzijde 
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van de straat starten op maandag 28 oktober. De oostzijde wordt in 2014 aangepakt. Heeft u 
vragen over de werkzaamheden? Neem dan  contact op met de heer Koos Veltman, 
toezichthouder van het stadsdeel, 06 5107 3396.

A10-Oost werkzaamheden

Rijkswaterstaat legt een extra rijstrook aan op de A10-Oost. Voor deze werkzaamheden is de 
binnenring van de A10-Oost afgesloten van vrijdag 1 november 23.00 uur tot maandag 4 
november 05.00 uur tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel in de richting 
Schiphol en Den Haag. Ook de op- en afritten s111 Amstel, s112 Duivendrecht en s113 
Diemen zijn afgesloten voor verkeer. De buitenring van de A10-Oost, richting Zaanstad en 
Amersfoort, blijft wel open. Tijdens de weekendwerkzaamheden wordt het autoverkeer ter 
plekke omgeleid. Houdt rekening met een extra reistijd van 30 minuten en extra drukte op de 
wegen. Meer informatie over het project leest u op de site van Rijkswaterstaat.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid

Adreswijziging: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied houdt vanaf 2 december 
2013 kantoor aan Ebbehout 31, Zaandam.

Ontwerpbesluit  voor cluster SAAL-047 voor de uitvoering van het Tracébesluit 
Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL

	 •	 ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (OLO: 935189 en 
HZ_WABO_2013-009895) voor het oprichten van een spoorviaduct (KW13) over de 
Amstelveenseweg (kruising met de A10).

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 24 oktober t/m 5 december 2013 ter inzage 
bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Herikerbergweg 290, Amsterdam Zuidoost en 
vanaf 2 december 2013 aan Ebbehout 31, Zaandam.

Van 24 oktober t/m 5 december 2013 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar 
voren brengen bij het college van B&W van de gemeente Amsterdam, Postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

	 •	 Terrein De Boelelaan – 987591, het planologisch strijdig gebruiken van gronden om 
het mogelijk te maken een tijdelijke huisvesting te realiseren voor een integraal 
kindercentrum, bestaande uit 4 groepen basisonderwijs, 4 groepen kinderdagopvang, 1 
groep vroeg- en voorschoolse educatie en ondersteunend programma voor een periode 
van 2 jaar.

Het ontwerpbesluit liggen met ingang van donderdag 24 oktober 2013 gedurende zes weken 
ter inzage bij: Stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301 en Omgevingsdienst 
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Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam. Gedurende zes 
weken kan men schriftelijk zijn/haar zienswijze indienen bij het college van B&W, p/a de 
directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Aanvraag voor een exploitatievergunning voor een horecabedrijf

	 •	 Zuidplein 22, 1077 XV: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras. 
Dossiernummer 16-788357.

	 •	 George Gershwinlaan 30, 1082 MT: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-788568.

De bovengenoemde aanvraag ligt vanaf 28 oktober 2013 gedurende twee weken ter inzage bij 
ons informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw 
zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken en sturen naar het DB 
van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning

	 •	 Beethovenstraat – 1025731, bouwen in afwijking van omgevingsvergunning 492789, 
t.w.: gedeeltelijk wijzigen bestemming voorzieningen in kantoorruimte (22-10-2013);

	 •	 Beethovenstraat – 1025705, bouwen in afwijking van omgevingsvergunning 492843, 
t.w.: gedeeltelijk wijzigen bestemming voorzieningen in kantoorruimte (22-10-2013);

	 •	 Beethovenstraat – 1025717, bouwen in afwijking van omgevingsvergunning 
1025717, t.w.: veranderen en vergroten parkeergarage (22-10-2013);

	 •	 Gaasterlandstraat 7 – 835353, gebruik van gronden als kippenondeel en plaatsen 
tijdelijk kippenhok voor een periode van 5 jaar (16-10-2013);

	 •	 Heining 97 – 928421, oprichten gebouw t.b.v. opslagloods (11-10-2013);
	 •	 Tommaso Albinonistraat 188 – 712507, aanvraag eerste fase voor planologisch 

strijdig gebruiken van 2 gebouwen tot hoogspanning schakelinstallaties en 
transformatorcel (15-10-2013).

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

	 •	 De Boelelaan 30 – 924649, vergunning van rechtswege voor het geven van 
voorstellingen met publiek (15-10-2013).

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending 
van deze beschikking bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector 
Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

	 •	 Amstelpark 15, 1083 HZ: voor het kappen van achttien esdoorns staande op diverse 
locaties in het Amstelpark ten noorden van nummer 15, ingekomen d.d. 11 oktober 
2013. OLO-nummer 1029243.

	 •	 Amstelpark 9 A, 1083 HZ: voor het kappen van vijf bomen in het Amstelpark bij "De 
Borcht", ingekomen d.d. 11 oktober 2013. OLO-nummer 1029365.

	 •	 Terrein De Boelelaan 30 -1039235, plaatsen 5 vlaggenmasten (24-10-2013);
	 •	 Terrein Zuidas, ten zuiden van de A10 – 1040059, kappen 5 bomen (09-10-2013);
	 •	 Terrein Zuidas ten noorden van de A10 – 1033073, kappen 69 bomen (09-10-2013).
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De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Verkeersbesluit van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid

	 •	 Bouwweg tussen Gelrestraat en de Rozenoordbrug in beide richtingen afgesloten 
uitgezonderd bouwverkeer Kenmerk:2013/21355

	 •	 Wijzigen van een parkeerverbodzone in een parkeerverbod aan de westzijde en een 
stopverbod aan de oostzijde van de Gelrestraat. Kenmerk:2013/21354

	 •	 Aanwijzen oplaadlocaties voor elektrische voertuigen in de Prinses 
Irenestraat.Kenmerk: 2013/21123

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit te worden 
ingediend bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr 
Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met closing 
performance door Allard van Hoorn. 

3 November, 16.00 uur lezing in het Glazen Huis Amstelpark

Lezing van Ronald van der Meijs over zijn werk en de tentoonstelling A Time Capsule of Life 
die hij op uitnodiging van Zone2Source gemaakt heeft.

5 november 12.30 uur Lunchconcert in de Thomaskerk

Johannes Pfeuffer, saxofoon. Hij speelt werken van o.a. Bach, Berio en Ter veldhuis.

7 november 2013, 15:30-17:00 uur, Slim eten: Het gewicht van de 
schooltuin, Dr. L. Alma schoolwerktuin (Gustav Mahlerlaan 3005)

Sprekers Jaap Seidell, Irene Zeldenrust en Nienke Kwikkel, gespreksleiding door Hanneke 
Noordam. Georganiseerd samen met: ANMEC en de Dr. L. Alma Schoolwerktuin.

20 november presentatie 3e Groot Groen Onderzoek,  Ramada Apollo Hotel, 
Staalmeesterslaan 410

“Een onderzoek onder Amsterdammers naar het gebruik van Amsterdamse parken, 
recreatiegebieden rond de stad en het groen in de woonomgeving. Zet de trend van toenemend 

http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/september-oktober/kopie-bekendmakingen-4/#;IdxPag=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/september-oktober/kopie-bekendmakingen-4/#;IdxPag=421764
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-30306.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-30306.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-30308.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-30308.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-29853.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-29853.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-29853.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-29853.html
http://www.thomasopen.nl/
http://www.thomasopen.nl/
http://http//zone2source.net/?page_id=17
http://http//zone2source.net/?page_id=17
http://www.thomasopen.nl/
http://www.thomasopen.nl/
http://www.vuconnected.nl/agenda?filter=province:250
http://www.vuconnected.nl/agenda?filter=province:250
http://www.vuconnected.nl/agenda?filter=province:250
http://www.vuconnected.nl/agenda?filter=province:250


parkbezoek door en stijgt het belang van groen als vestigingsconditie voor mens en bedrijf? 
Sprekers: Freek Ossel, wethouder ‘groen en openbare ruimte’ gemeente Amsterdam, Dr. 
Susanne Komossa, docent stedenbouw en architectuur TU Delft, Dr. Jos Gadet, 
hoofdplanoloog DRO en projectleider Grote Groenonderzoek 2013.” Vooraf aanmelden bij 
Anita Huissen (mailto:a.huissen@dro.amsterdam.nl).

Lees verder over: Weekb
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Woensdag 30 oktober – Schouw op Zuidas, van 15.00-17.00 uur, startpunt 
Lex van Deldenbrug

BPZ houdt een schouw op Zuidas. Het betreft een visuele inspectie van de openbare ruimte. 
Drie bouwplaatsen krijgen ook aandacht. Dat zijn, Mahler kavel 14 en 16 en nieuwbouw aan 
de Beethovenstraat. We inventariseren waar gebreken, rommel of gevaarlijke situaties zijn die 
aandacht en verbetering verdienen. Heeft u al iets opgemerkt en wilt u mee? Meld u aan via 
bpz@wocbuitenveldert.nl en geef uw opmerkingen door.

 

Project ZuidasDok krijgt Europese subsidie

Dienst Zuidas berichtte vorige week dat, “de Europese Commissie aan het project ZuidasDok 
€2,5 miljoen subsidie heeft toegekend voor verbeteringen aan het spoor. Het project 
ZuidasDok gebruikt deze subsidie voor verbetering van de knelpunten van het spoor en de 
toegankelijkheid via het spoor." Niet duidelijk werd of het bedrag al in het projectbudget was 
voorzien of aanvullend is.

Autodelen op de Zuidas

“Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) lanceerde op 17 oktober bij 
World Trade Center Amsterdam, Car Sharing op de Amsterdamse Zuidas. De Green Business 
Club Zuidas is initiatiefnemer en heeft betrokken partijen bij elkaar gebracht voor de 
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implementatie van het project. Samen met Greenwheels, Audi Nederland en World Trade 
Center Amsterdam is het gelukt een innovatief en aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen.”

Inzameling groot succes, 195 kratten vol voedsel: meldt de Green Business 
Club

“Participanten van de Green Business Club Zuidas zetten zich in de week van 
Wereldvoedseldag massaal in voor de Voedselbank. Bestond de opbrengst vorig jaar nog uit 
80 kratten, dit jaar hebben de 9 betrokken bedrijven samen 195 volle kratten ingezameld. Hier 
kan de Voedselbank Amsterdam Zuid een jaar lang mee vooruit. Een grootschalige lunch op 
16 oktober op het Gustav Mahlerplein heeft geholpen de inzamelingskoorts aan te wakkeren. 
Deze geslaagde middag in samenwerking met Stichting Resto VanHarte, trok veel media 
aandacht. Niet alleen bedrijven zetten zich dit jaar in, ook buurtbewoners voelden zich 
betrokken. Naar aanleiding van een bericht op AT5 en RTV N-H kwamen onder andere 
Nelleke en Jasper langs met een tas vol houdbaar voedsel en tandenborstels: “We hoorden op 
de radio over de actie, we dragen ook graag ons steentje bij.””

24 oktober 15.00 uur, opening Polderdak, Gaasterlandstraat 5

“Dit blauw/groene dak op de Old School is een nieuw innovatief en rendabel concept voor 
waterberging op daken in dichtbebouwde gebieden. De Green Business Club Zuidas heeft het 
initiatief genomen en Dakdokters B.V. heeft het Polderdak ontwikkeld samen met Dienst 
Zuidas, Waternet en Ingenieursbureau Amsterdam.

TCS marathon haalt flink bedrag op voor VUmc CCA

“De deelnemers die afgelopen zondag meededen aan de TCS Amsterdam Marathon hebben 
gezamenlijk € 215.000 aan sponsorgeld opgehaald voor het VUmc Cancer Center Amsterdam 
(VUmc CCA). Dit bedrag is bij elkaar gebracht door 42.600 lopers, medewerkers van VUmc, 
donateurs van stichting VUmc CCA en klanten en medewerkers van Tata Consultancy 
Services (TCS), dat al drie jaar de titelsponsor is van het evenement.”

Start bouwproject aan de Fred Roeskestraat

“Afgelopen week is de bouw van de drie kantoorpaviljoens van het gebouw HANDEL 
AMSTERDAM aan de Fred. Roeskestraat in Zuidas van start gegaan. Een ambitieuze 
vastgoed ontwikkeling met aandacht voor details. Het unieke gebouw biedt vanaf medio 
augustus 2014 …..,” aldus het bericht van dienst Zuidas.

Raadsvergadering stadsdeel Zuid , 30.10, 20:00- 23.00 uur, raadzaal, Pr. 
Kennedylaan 923
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Hamerstuk is de bouw van drie nieuwe scholen in het Zuidasgebied: IKC Zuidas, dependance 
Notenkraker, speciaal onderwijs Zuidelijke Wandelweg. De deelraad wordt gevraagd het IHP 
2013-2017 vast te stellen en hiervoor nieuwe kredieten beschikbaar te stellen voor een totale 
investering van ruim € 16 miljoen. Zo meldt de stadsdeelkrant d.d. 17 oktober. In de notulen 
van de vergadering van 25 september bij punt 6, blz.. 6 het IKC.

Vergadering commissie Ruimte en Wonen, 6 november, 20:00-23.00, 
raadzaal, Pr. Kennedylaan 923

Bij agendapunt 5 -Hortus VU.

Werkzaamheden rondom Minervalaan/-park en de Strawinskylaan van 
28.10 t/m eind november

	 •	 Voetgangers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het Minervapark, speelterrein en 
het voetpad aan de zuidzijde van het park, ter hoogte van de Strawinskylaan. Het 
voetpad aan de west- en oostzijde van het park zijn gewoon toegankelijk.

	 •	 Voetgangers van en naar Station Zuid kunnen geen gebruik maken van het zebrapad 
over het fietspad in de Strawinskylaan. Zij moeten op andere plekken oversteken. 
Deze plekken geven wij aan met borden.

	 •	 Fietsers over de Strawinskylaan hebben geen hinder van de werkzaamheden. De 
fietspaden tussen de Prinses Irenelaan en Strawinskylaan blijven gewoon toegankelijk.

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Koos Veltman 06 5107 3396. bron: Bewonersbrief 
stadsdeel Zuid

Werkzaamheden Beethovenstraat

Stadsdeel Zuid gaat in de Beethovenstraat onderhoud uitvoeren. Het fietspad tussen de 
Stadionweg en de Stadionkade wordt opnieuw geasfalteerd. Werkzaamheden aan de westzijde 
van de straat starten op maandag 28 oktober. De oostzijde wordt in 2014 aangepakt. Heeft u 
vragen over de werkzaamheden? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de heer Koos 
Veltman, toezichthouder van het stadsdeel, 06 5107 3396.

Nieuws uit het DB Stadsregio van 17.10 :

“Investeringsagenda OV  Het dagelijks bestuur neemt kennis van de reacties op de 
consultatieversie van de Investeringsagenda Openbaar Vervoer en de wijze waarop de 
beantwoording en de wijzigingsvoorstellen plaatsvinden. Op 13 juni 2013 heeft het DB de 
Investeringsagenda vrijgegeven voor consultatie. Deze consultatie duurde tot 15 september jl. 
Er zijn van 35 partijen reacties binnen gekomen. Veel partijen spreken hun zorgen uit over de 
verschraling van het OV (opheffen lijnen en haltes, meer overstappen). De investeringen die 
in de Investeringsagenda worden voorgesteld hebben tot doel om deze verschraling te 
voorkomen. De Investeringsagenda OV is sterk bepalend voor de wijze waarop investeringen 
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in de OV-infrastructuur tot 2025 vorm zullen krijgen. Er staat in op welke wijze en in welke 
trajecten bij voorkeur geïnvesteerd moet worden. In het DB van 14 november moet de Nota 
van Wijzigingen worden vastgesteld. De Regioraad wordt op 10 december gevraagd de 
definitieve Investeringsagenda vast te stellen. Op 30 oktober wordt een informatiebijeenkomst 
gehouden voor raadsleden.

Starten procedure bestelling materieel Amstelveenlijn  Het dagelijks bestuur besluit van 
start te gaan met de voorbereiding van de bestelling van het hoogwaardige trammaterieel voor 
de Amstelveenlijn. Hiermee geeft ze opdracht om het plan van aanpak voor de voorbereiding 
van de bestelling van het hoogwaardige trammaterieel op te stellen. Het bestellen en leveren 
van het materieel zal minimaal 4 tot 4,5 jaar in beslag gaan nemen en loopt vooruit op het 
definitieve besluit om de infrastructuur van de Amstelveenlijn te verbouwen dat waarschijnlijk 
in 2015 wordt genomen. Het is essentieel om nu al met de bestelling te beginnen om de 
overlast voor de reizigers zo veel mogelijk te beperken en het tijdelijk vervoer niet onnodig 
lang te laten duren. Volgens de nu voorziene planning zouden de voertuigen geleverd kunnen 
worden vanaf medio 2018.”

Bloeiende stationsomgevingen, vergadering raadscommissie VVL, 31 okt.: 
9:00-12.30 en 19.30-22.00 uur, De Rooszaal, 0239, stadhuis

bijlage 2. Stoplichtenrapportage Bloeiende stationsomgeving def juli 2013 en zie ook de 
andere bijlagen bij agendapunt 17. 

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en 
stadsdeel Zuid

Aanvraag voor een omgevingsvergunning

	 •	 Terrein Amstelveenseweg – 1010575, oprichten tijdelijke in-/uitrit voor bouwverkeer 
t.b.v. project OV Saal (30-09-2013);

	 •	 Terrein Fred. Roeskestraat 91 – 1022089, kappen 3 bomen i.v.m. realisatie paviljoen 
(08-10-2013);

	 •	 Terrein Spoorslag 11 (Boelelaan/Beethovenstraat) – 1024057, plaatsen portocabin 
(09-10-2013).

De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage

Geen zienswijze:

	 •	 Gaasterlandstraat 7 – 835353, gebruik van gronden als kippenrondeel en verplaatsen 
tijdelijk kippenhok voor 5 jaar.

Aanvraag evenementenvergunning
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	 •	 De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van het "VU International Day" 
evenement op het campusplein op 29 oktober 2013 van 17:00 uur tot 23:00 uur. 
Dossiernummer 32-781282.

De bovengenoemde aanvraag ligt vanaf 21 oktober 2013 gedurende twee weken ter inzage bij 
het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw 
zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke 
zienswijze kunt u sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 28 oktober 2013 tot en met 20 december 2013, verzonden 
d.d. 16 oktober 2013. Dossiernummer 43-770234.

	 •	 Beethovenstraat 105, 1077 HX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 21 oktober 2013 tot en met 15 februari 2014, verzonden d.d. 14 oktober 
2013. Dossiernummer 43-777079.

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 21 oktober 2013 gedurende zes weken ter 
inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 
1070 BA Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning

	 •	 Zuidelijke Wandelweg /Gaasterland – 963421, kappen 19 bomen (02-10-2013).
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken, richten aan p/a de 
Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam.

Rites de Passage, tentoonstelling, 25 oktober, 18.00 uur in de Thomaskerk, 
Pr Irenestraat 36

Vernissage: 25 oktober van 18:00 tot 21:00 en Finnisage: 31 januari van 18:00 tot 21:00. 
Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert Met opening performance door Eric 
Giraudet de Boudemange en closing performance door Allard van Hoorn.

5 november 12.30 uur lunchconcert in de Thomaskerk

Johannes Pfeuffer, saxofoon.

7 november 2013, 15:30-17:00 uur, Slim eten: Het gewicht van de 
schooltuin, Dr. L. Alma schoolwerktuin (Gustav Mahlerlaan 3005)
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Sprekers Jaap Seidell, Irene Zeldenrust en Nienke Kwikkel, gespreksleiding door Hanneke 
Noordam. Georganiseerd samen met: ANMEC en de Dr. L. Alma Schoolwerktuin.
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Woensdag 30 oktober – Schouw op Zuidas, van 15.00-17.00 uur, startpunt 
Lex van Deldenbrug

BPZ houdt een schouw op Zuidas. Vanaf het startpunt zal een route worden gevolgd voor een 
visuele inspectie van de openbare ruimte. Niet alleen onderweg maar ook rondom drie 
bouwplaatsen: Opzuid, Mahler kavel 14 en 16 en nieuwbouw aan de Beethovenstraat 
inventariseren we waar gebreken of gevaarlijke situaties zijn die aandacht en verbetering 
verdienen. Heeft u al iets opgemerkt en wilt u mee? Meld u aan via bpz@wocbuitenveldert.nl 
en geef uw opmerkingen door.

Burgemeester Van der Laan opent nieuwe spoedeisende hulp VUmc

“Op 11 oktober heeft de burgemeester de nieuwe spoedeisende hulp van VUmc officieel 
geopend. Hij kreeg een verbandschaar aangereikt door sopraan Judith van Wanroij om een 
rood lint door te knippen. Van Wanroij luisterde de opening op ludieke wijze op door al 
zingend uit een ambulance te komen. De nieuwe spoedeisende hulp is zodanig uitgerust dat 
diagnose en behandeling nog sneller gestart kunnen worden. Hiermee vergroot de herstelkans 
van de patiënt.”

Lex van Deldenbrug verbindt Zuidas en Buitenveldert

“Gisteren, 15 oktober, is de Lex van Deldenbrug in Zuidas feestelijk geopend door Maarten 
van Poelgeest (Wethouder Ruimtelijke Ordening) en architecte Liesbeth van der Pol. Veel 
bewoners van Zuidas en Buitenveldert waren bij de opening aanwezig. De dochter en 
kleinzoon van componist Lex van Delden, naar wie de brug is vernoemd, waren speciale 
gasten. Het VU-Orkest speelde muziek van de Amsterdamse componist en dansers gaven 
uiting aan de  ontmoeting tussen Buitenveldert en Zuidas”, aldus de samenvatting van dienst 
Zuidas. Foto’s Bas Uterwijk. AT5 maakte een kort beeldverslag.
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Nieuws uit B&W week 42

“Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met het bestemmingsplan Mahler op de 
Zuidas. Het bestemmingsplan wordt begrensd door de Buitenveldertselaan, de Gustav 
Mahlerlaan en de Beethovenstraat. Het gebied omvat het Mahlerplein en het hoofdkantoor 
van ABN-AMRO. Het bestemmingsplan maakt het realiseren van diverse voorzieningen op 
de begane grond van bestaande gebouwen mogelijk. Behandeling in de commissie BWK is op 
13 november en in de gemeenteraad op 27 november 2013.”

Coolblue op Gustav Mahlerlaan

“Coolblue heeft een locatie gevonden voor zijn eerste vestiging in Amsterdam. De 'Beste 
webwinkel van Nederland' strijkt neer aan de Gustav Mahlerlaan, waaraan ook het 
hoofdkantoor van ABN Amro is gevestigd op de Zuidas. De deuren gaan op 31 oktober open. 
Uit bekendmakingen van de gemeente Amsterdam blijkt dat de Gustav Mahlerlaan 316a op 21 
augustus een andere bestemming heeft gekregen: van horeca naar detailhandel. Coolblue, dat 
hoofdkantoor houdt in Rotterdam, vermeldt dat adres op zijn vacaturesite.”, aldus de 
berichtgeving op website Twinklemagazine.nl. Coolblue verkoopt electronica, witgoed en o.a. 
keukenapparatuur.

Aankondiging aanbesteding fietsparkeergarage en herinrichting 
Mahlerplein

“Vanaf 10 oktober 2013 kunnen marktpartijen zich aanmelden voor de aanbesteding van de 
fietsparkeergarage en herinrichting Mahlerplein”, aldus dienst Zuidas.

Omleiding fietsers op Amstelveenseweg–De Boelelaan-A10 duurt week 
langer

De werkzaamheden van Waternet duren t/m 19 oktober.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van het ministerie van M&I, gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu (M&I)

	 •	 Om een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project ZuidasDok.
Van 24 september tot en met 21 oktober 2013 kunt u uw reactie geven op dit voornemen. U 
kunt ingaan op de volgende vragen: 
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	 •	 Wat mag volgens u niet worden vergeten in het onderzoek naar de milieueffecten? 
	 •	 Heeft u andere aandachtspunten voor de planuitwerking? 
	 •	 Hoe wilt u worden betrokken bij het verdere proces? U kunt vanaf 24 september online 

reageren via het reactieformulier op de website van Centrum Publieksparticipatie. Of 
een schriftelijke reactie sturen naar: Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. ‘ZuidasDok’, 
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. http://amsterdam.nl/zuidas/nieuws/
2013/09september/kennisgeving/ en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
stcrt-2013-26343.html

Kennisgeving verlenging beslistermijn met maximaal 6 weken, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht:

	 •	 Scheldeplein 1-5, 1078 GR: voor het wijzigen van de toegangsdeuren voor auto's en 
personen ter hoogte van de begane grond van het gebouw Geulstraat 29 en van het 
gebouw Scheldeplein 1-5, verzonden d.d. 4 oktober 2013. OLO-nummer 929175.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum met zes weken verlengd. Bent u het niet 
eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. 
Stuur uw bezwaarschrift naar: het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, 
Postbus 74019,1070 BA Amsterdam.

Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan RAI

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om een bestemmingsplan voor te 
bereiden voor het gebied Amsterdam RAI en omgeving. Dit gebied wordt globaal begrensd 
door het Beatrixpark aan de westzijde, de Wielingenstraat aan de noordzijde, het Europaplein 
en de Europaboulevard aan de oostzijde en de A10 aan de zuidzijde. De stukken liggen nog 
niet ter inzage.

Aanvraag voor een omgevingsvergunning

	 •	 Amstelveenseweg 122, 1075 XL: voor het oprichten van een nieuwbouwcomplex ten 
behoeve van 23 appartementen, parkeerkelder een horeca IV gelegenheid, ingekomen 
d.d. 25 september 2013. OLO-nummer 1004599.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

	 •	 Terrein Fred Roeskestraat 91 -1022089, kappen 3 bomen  i.v.m. realisattie paviljoen 
(8-10-13)

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. Bron: De Echo 16.10.13

Verleende evenementenvergunning

	 •	 Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Amsterdam Music 
Festival" van 19 oktober 2013 vanaf 22:00 uur tot 20 oktober 2013 tot 07:00 uur, 
verzonden d.d. 10 oktober 2013. Dossiernummer 32-731987.
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De vergunning vanaf 14 oktober 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter 
inzage bij het informatiecentrum, op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift 
naar: B&W van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam. 

8-18 oktober de Zuidas als gat in de werkelijkheid, Zuidplein

Toonaangevend vormgever en theatermaker Theun Mosk presenteert voor Liefde in de Stad 
‘Aanvang – de onthulling van ons moment’, een kunstwerk op de Zuidas, locatie Zuidplein. 
Het werk is nog deze week te zien.

7 november 2013, 15:30-17:00 uur, Slim eten: Het gewicht van de 
schooltuin, Dr. L. Alma schoolwerktuin (Gustav Mahlerlaan 3005)

Sprekers Jaap Seidell, Irene Zeldenrust en Nienke Kwikkel, gespreksleiding door Hanneke 
Noordam

Georganiseerd samen met: ANMEC en de Dr. L. Alma Schoolwerktuin.

22 oktober, 12.30 uur Lunchconcerten in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Arco Mandemaker, tenor en Esther Steenbergen, gitaar brengen werken van Purcell en 
Walton.

22 oktober, 12.30-13.00, Meesterpreek in de Lunchbreak met Jessa van der 
Vaart, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2-8

De lunchpreek wordt gehouden door Ruben van Zwieten of Jessa van der Vaart en De 
meesterpreek door een topbestuurder. Het geheel wordt omlijst met live muziek. Voor of na de 
overweging is het mogelijk om in De Nieuwe Poort te lunchen, ook kun je een lunch bestellen 
en na afloop meenemen.

weekbericht 41  9 oktober 2013

Woensdag 30 oktober – Schouw op Zuidas, van 15.00-17.00 uur, startpunt 
Lex van Deldenbrug
BPZ houdt een schouw op Zuidas. Vanaf het startpunt zal een route worden gevolgd voor een 
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visuele inspectie van de openbare ruimte. BPZ inventariseert waar gebreken of gevaarlijke 
situaties zijn die aandacht en verbetering verdienen.

Heeft u al iets opgemerkt en wilt u mee? Meld u aan via bpz@wocbuitenveldert.nl en 
geef uw opmerkingen door.

 

Polderdak Zuidas

Op donderdag 24 oktober 2013 om 15 uur wordt de eerste pilot ”Polderdak Zuidas” geopend 
op het dak van Broedplaats Old School te Amsterdam. Wilt u bij de opening aanwezig zijn? 
Meld u aan via zuidas@greenbusinessclub.nl. Voor meer informatie zie de website van Green 
Business Club Zuidas.

uit “Nieuws van B&W, besluiten” week 41

Ruimtelijke ordening:

	 •	 Het college heeft kennis genomen van de rapportage over de Zuidas voor het eerste 
halfjaar van 2013. In deze periode heeft de gemeente een aantal bestemmingsplannen 
voor de Zuidas vastgesteld. Bovendien is het oude kantongerecht aan de Parnassusweg 
een gemeentelijk monument geworden.

	 •	 Er zijn op de Zuidas plannen voor vijf woningbouwprojecten waarvan de start van de 
bouw gepland is voor eind 2013/begin 2014.

	 •	 De Stadsregio Amsterdam heeft in maart een voorkeursvariant voor de Amstelveenlijn 
gekozen. Met de voorkeursvariant komt er een tramverbinding tussen Amstelveen 
Westwijk en Station Zuid. Lijn 5 zal blijven rijden op het huidige traject tussen 
Binnenhof en het Centraal Station. Daarnaast blijft er een metro rijden tussen Station 
Zuid en het Amstelstation.

16 oktober vergadering commissie BWK, 13:30-17.00 en vanaf 19.30-22.30, 
Rooszaal 0239, Stadhuis

Bij besloten deel: Ruimtelijke ordening, tknlijst 8 Omgevingsmanagement ZuidasDok en 9 
Halfjaar rapportage Zuidas 1e helft 2013.

Grootschalige inzamelingsactie voedselbank 16 oktober

“De projectgroep Mensen organiseert in de week van Wereldvoedseldag (16 oktober 2013) 
een inzamelingsactie voor de Voedselbank Amsterdam Zuid….. Om aandacht te trekken voor 
de inzamelingsactie organiseert de Green Business Club (GBC) Zuidas op 16 oktober een 
grootschalige lunch op het Mahlerplein. Voor dit ludieke evenement worden 100 gasten 
uitgenodigd, waaronder klanten van de Voedselbank Amsterdam Zuid en medewerkers van 
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participanten van de Green Business Club die betrokken zijn bij de actie. De catering wordt 
verzorgd door Resto VanHarte”, aldus de website van GBC.

 

 

Vastgoed in andere handen

Vastgoedmarkt meldt, “dat de Zuidas-kantoren Ito en Som door Commerz Real is verkocht. 
Dat vernam Vastgoedmarkt op Expo Real in München van een goed geïnformeerde bron.”

Symphony in de verkoop, berichtte het FD volgens Z24

"Het Philips Pensioenfonds wil af van de kantoortoren Symphony. Deze toren speelde een 
belangrijke rol in de Klimopzaak uit 2007. Daarvoor zijn 18 personen veroordeeld. De 
Symphonytoren heeft momenteel onder meer pensioenbeheerder APG, ingenieursbureau 
Arcadis en vastgoedbedrijf CBRE als huurders. Het Philips Pensioenfonds hoopt de toren, die 
helemaal verhuurd is, aan vastgoedbeleggers kwijt te kunnen. Het fonds betaalde 329 miljoen 
euro voor Symphony en verkochte eerder woningen en een hotel die bij de toren hoorden" zo 
saat op de website van Z24 te lezen.

Doseren is toverwoord op de Zuidas, berichtte het FD

“De behuizing is krap op de Zuidas. Huurders kunnen in het Amsterdamse zakendistrict niet 
de vierkante meters krijgen die ze willen. En er zijn niet genoeg kantoren te koop voor het 
aantal beleggers dat er een wil kopen. Afgaand op de geluiden bij makelaars, 
projectontwikkelaars en ook sommige grote beleggers kan er voor hen weinig fout gaan. De 
Zuidas geldt als het lichtpuntje van het Nederlandse vastgoed”, aldus het artikel d.d. 7-10-13 
in het FD.

“'Oude' deel van Zuidas loopt leeg”, kopte Het Parool vorige week

 “Terwijl de 'oude' Zuidas leegloopt, loopt de 'nieuwe' Zuidas vol. Na Stibbe zal ook 
advocatengigant NautaDutilh op de Zuidas verhuizen. NautaDutilh zal tienduizend vierkante 
meter huren in een nog te bouwen kantoorkolos in de Beethovenstraat. NautaDutilh zal de 
recentste nieuwbouw van het WTC verlaten, waar …”lees hier he tvolledige artikel van H. 
Stil. Bron: Het Parool 26.9.13. foto, kantoren in zakendistrict de Zuidas. © anp
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Kunst Reserve Bank van Zuidas naar Eindhoven

De vestiging Eindhoven is inmiddels twee weken open. De opmerkelijke bank op het 
Stationsplein roept veel vragen op en wij zijn bijna de hele dag bezig met uitleg geven over de 
bedoeling van de Kunst Reserve Bank. De interesse is dus groot en een flink aantal 
Eindhovenaren neemt inmiddels ook deel aan het experiment.

Over de tijdelijke bomentuin           

Meer informatie op website van de boomkweker en de groenadviseur.

Nog even – t/m 14 oktober omleiding fietsers op Amstelveenseweg, tussen 
De Boelelaan en de A10

Afgelopen zomer heeft Waternet een nieuwe drinkwaterleiding onder de op- en afritten en een 
deel van de Amstelveenseweg aangelegd. Deze nieuwe drinkwaterleiding moet nog worden 
aangesloten op het bestaande leidingnetwerk. Deze aansluiting wordt gerealiseerd onder de 
rechter rijstrook van de Amstelveenseweg tussen de De Boelelaan en de oprit van de A10.

Bouw aan de Gustav Mahlerlaan

In oktober 2013 begint de bouw van een kantoorgebouw en een woontoren met 127 
appartementen op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Buitenveldertselaan (kavel 14 + 
16). Hieraan voorafgaand vinden vanaf maandag 26 augustus tot medio oktober 2013 
voorbereidende werkzaamheden plaats. De reguliere werktijden van de voorbereiders bouw 
zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 19.00 uur. Het kan noodzakelijk zijn om buiten 
deze tijden te werken en het werk kan enige geluidshinder veroorzaken.

Prorail werkt aan het spoor

Prorail maakt bekend dat er in de nacht van 22 op 23 oktober tussen Amsterdam Duivendrecht 
en Hoofddorp  een slijptrein rijdt. U kunt hiervan hinder ondervinden.  Zie ook de nieuwsflits 
op hun website.

OVSAAL werkzaamheden Europaboulevard van 11 november t/m mei 
2014 (7.00 uur-19.00 uur)

In de week van 11 tot en met 15 november 2013 wordt de K+R strook en de taxistandplaatsen 
in noordelijke richting 25 meter verlengd. De huidige locatie wordt dan als werkterrein 
ingericht. Door de verlenging aan de noordzijde blijven de drie taxistandplaatsen en de vier 
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K+R plekken behouden. Maandag 11 november 2013 wordt ook gestart met de bouw van de 
steunpunten: � op het westelijke trottoir op de Europaboulevard, � tussen de trambaan en 
de westelijke rijbaan en  � rechts van de stad-ingaande rijbaan.

De bus- en tramhalte bij station Amsterdam RAI voor de richting van de President 
Kennedylaan worden begin oktober 2013 ongeveer 50 meter richting de RAI verschoven. 
Voor vragen kunt terecht bij de afdeling Publiekscontacten, T 0800 – 7767245*. 

Bekendmakingen & Kennisgevingen van het ministerie van M&I, gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu (M&I)

	 •	 Ontwerpbesluit voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding OVSAAL 
voor cluster SAAL-40 is genomen door het college van B&W Amsterdam: Het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van geluidsschermen aan 
de noordzijde van de NS spoorbaan en ten zuiden van de spoorbaan A10 zuid.

Het inzien van de stukken kan van 3.10.13 t/m13.11.13 bij ODNZG, Herikerbergweg 290. 
Een zienswijze naar voren brengen kan t/m 13.11.13 bij B&W gemeente Amsterdam, Postbus 
922, 1000 AX Amsterdam. bron DE Echo 2.10.13.

	 •	 Ontwerpbesluit voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding OVSAAL 
voor cluster SAAL-41 is genomen door GVB Rail Services. Het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor de realisatie van geluidsschermen aan de noordzijde van 
de NS spoorbaan en ten zuiden van de spoorbaan.

Het inzien van de stukken kan van 3.10.13 t/m13.11.13 bij GVB Ra Servies, hr. van Gestel, 
06-2257 1936. Een zienswijze naar voren brengen kan t/m 13.11.13 bij hr. van Gestel, 
gestel@gvb.nl. bron DE Echo 2.10.13.

	 •	 Om een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project ZuidasDok.
Van 24 september tot en met 21 oktober 2013 kunt u uw zienswijze geven op dit voornemen. U 
kunt ingaan op de volgende vragen: 

	 •	 Wat mag volgens u niet worden vergeten in het onderzoek naar de milieueffecten? 
	 •	 Heeft u andere aandachtspunten voor de planuitwerking? 
	 •	 Hoe wilt u worden betrokken bij het verdere proces? U kunt vanaf 24 september online 

reageren via het reactieformulier op de website van Centrum Publieksparticipatie. Of 
een schriftelijke reactie sturen naar: Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. ‘ZuidasDok’, 
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Besluit: Mandaat Parkeerregieorgaan (PRO)
De dagelijks besturen van stadsdelen hebben in september 2013 besloten een aantal 
bevoegdheden m.b.t. de parkeerhandhaving in Amsterdam te mandateren aan de manager van 
het Parkeerregieorgaan. Het Parkeerregieorgaan (PRO) is in oktober 2012 van start gegaan als 
een coalitieproject van stadsdelen en de gemeente (Dienst IVV) en is opdrachtgever voor de 
parkeerdienstverlening in de stadsdelen en Westpoort. Dit mede in het kader van de 
besparingsoperatie ‘1 stad 1 opgave’. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het 
parkeerbeleid in Amsterdam blijft daarbij bij de stadsdeelbesturen liggen. PRO is opgericht 
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om de uitvoering van het parkeerbeleid te vereenvoudigen en besparingsmaatregelen te 
realiseren.

Aanvraag voor een omgevingsvergunning

	 •	 Beatrixpark 1 thv Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het kappen van 6 bomen. 
Het betreft 4 wilgen en populieren in het Beatrixpark in de buurt van het kinderbadje, 
langs het fietspad, ingekomen d.d. 19 september 2013. OLO-nummer 1000533.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

	 •	 Beatrixpark 1 thv Diepenbrockstraat 1, 1077 VX: voor het kappen van zeven 
bomen. Het gaat om twee wilgen, twee elzen en drie veldesdoorns, in het Beatrixpark 
langs de Boerenwetering. De aanvrager heeft aangegeven dat de bomen scheefgezakt 
zijn en in het water dreigen te vallen. De aanvrager heeft aangegeven dat er voor de te 
kappen bomen bijzondere eikensoorten teruggeplant zullen worden, ingekomen d.d. 
19 september 2013. OLO-nummer 1000521.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

Aanvraag voor een omgevingsvergunning Bouw

	 •	 Terrein Antonio Vivaldistraat – 879405, oprichten gebouw met bestemming daarvan 
tot studentenhuisvesting (19-09-2013);

De aanvraag ligt niet ter inzage.

	 •	 Terrein Amstelveenseweg- 1010575, oprichten tijdelijke in/uitrit bouwverkeer tbv 
project OVSAAL(30-9-13).

De aanvraag ligt nog niet ter inzage.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

	 •	 Strawinskylaan 1 – 910753, in gebruik nemen gebouw als hotel.
De ontwerpbesluiten met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende zes weken ter 
inzage bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Herikerbergweg 290, 1101 CT 
Amsterdam. Ten aanzien van ontwerpbesluiten over een omgevingsvergunning kunt u 
gedurende zes weken schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van B&W, p/a de 
directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning bouw

	 •	 Van der Boechorststraat 5– 939383, verleggen gasleiding en oprichten gebouw met 
bestemming gasreduceerstation (30-913)

	 •	 Zuidelijke Wandelweg/Gaasterland– 963421, kappen 19 bomen (2-10-13)
Een bezwaar kan worden ingediend binnen zes weken. Bezwaar sturen aan college van B&W, 
p/a Bestuursdienst, sector Bedrijfsvoering, afd. Juridische Zaken, Postbus 202, 1000AE 
Amsterdam.Bron De Echo 9.10.13.
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Verlengen beslistermijn, melding igv de wet milieubeheer

	 •	 Europaboulevard 13-012648, oprichten motel (12-9-13)
Bron De Echo 9.10.13.

Werken in de openbare ruimte, Verleende vergunning

	 •	 De Boelelaan 30, 1083 HJ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 4 oktober 2013 tot en met 22 november 2013, verzonden d.d. 30 
september 2013. Dossiernummer 43-742341.

	 •	  De Boelelaan 50, 1082 LR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 2 oktober 2013 tot en met 30 november 2013, verzonden d.d. 26 
september 2013. Dossiernummer 43-752419.

De vergunningen liggen vanaf 7 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de 
infocentra van het stadsdeel.Bent u het niet eens met de besluiten? Dan kunt u binnen zes 
weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. 
Afdeling Juridische Zaken , Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Of per mail naar: 
stadsdeel@zuid.amsterdam.nl

Aanvraag voor een exploitatievergunning horecabedrijf

	 •	 Prinses Irenestraat 30, 1077 WX: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf zonder terras. Dossiernummer 16-771771.

De aanvraag ligt vanaf 7 oktober 2013 gedurende twee weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie Tripolis. Binnen die twee weken kunt u uw zienswijze 
schriftelijk kenbaar maken. Het bezwaar stuurt u naar het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam.

8-18 oktober de Zuidas als gat in de werkelijkheid, Zuidplein

Toonaangevend vormgever en theatermaker Theun Mosk presenteert voor Liefde in de Stad 
‘Aanvang – de onthulling van ons moment’, een kunstwerk op de Zuidas, locatie Zuidplein. 
Het werk is te zien tot en met 18 oktober 2013.

Filosofie op de Zuidas, VUconnected
10 oktober, Marcel Metze (historicus en onderzoeksjournalist), Ad Verbrugge (VU-filosoof) 
en Govert Buijs gaan met elkaar in gesprek over managers, 16:30-18:00, De Nieuwe Poort, C. 
Debussylaan 2 – 8.
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16 oktober, P.F. Thomése in gesprek met A.H.J. Dautzenberg, gespreksleiding Roos van 
Rijswijk. Over, moraal in de samenleving. 16:00-17:15 uur, VU boekhandel, De Boelelaan 
1105.

22 oktober, 12.30 uur Lunchconcerten in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Arco Mandemaker, tenor en Esther Steenbergen, gitaar, Zij brengen werken van Purcell en 
Walton.
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Woensdag 30 oktober – Schouw met BPZ-, van 15.00-17.00 uur, startpunt 
Lex van Deldenbrug
Vanaf dit punt zal een route worden gevolgd voor een visuele inspectie van de openbare 
ruimte. BPZ inventariseert waar gebreken zijn die aanpak of verbetering behoeven. Heeft u 
suggesties en wilt u mee? Meld u aan via bpz@wocbuitenveldert.nl en geef uw suggestie 
door.

Opening seizoen met thema-avond Hoe is Station Zuid in de toekomst bereikbaar per 
Openbaar Vervoer interessant en goed bezocht.

Martijn Overmulder en twee vertegenwoordigers van de regioraad deelden met ons de 
resultaten van hun onderzoeken, studies en mogelijke keuzes. Het is natuurlijk allemaal nog 
niet klipenklaar hoe het OV netwerk en Station Zuid er in 2023 werkelijk uit gaan zien. Toch 
waren bewoners geïnteresseerd in het onderwerp OV want de opkomst was groter dan 
verwacht.

De sprekers lieten uitvoerig zien welke voorstellen, studies en plannen er zijn ontwikkeld. 
Leidraad bij het maken van keuzes uit de plannen is dat er sprake moet zijn een 
vervoersmeerwaarde. Daarbij moet opgemerkt worden dat de regioraad wel de uitgever van 
de OV concessie is maar uiteindelijk de concessie houder, momenteel het GVB, bepaalt wat 
er in de vervoerspraktijk van alledag  gebeurt: waar halte plaatsen zijn en welke routering een 
OV-lijn krijgt. Niettemin wordt in het programma van eisen vastgelegd wat de regioraad wil. 
In 2014 kunnen we definitievere plannen verwachten want die zullen vanuit de Regioraad 
voor inspraak worden voorgelegd.

Investeringsagenda Openbaar Vervoer van de Regioraad
Het gaat om maatregelen over de periode 2014-2025. Doel is om het OV sneller, beter en 
goedkoper te maken. Op 15 oktober vindt bespreking in de regioraad plaats om 20.45 uur 
in de raadszaal van het stadhuis Amstel 1. De uiteindelijke vaststelling van de 
Investeringsagenda OV is voorzien in de regioraad van december 2013. Meer informatie vindt 
u hier.  http://www.gvb.nl/nieuws/Documents/Vervoerplan2014/index.html#p=24 en http://
www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/openbaar-vervoer/investeringsagenda/
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Meepraten over het Mahlerplein? Doe het voor 5 oktober

De gemeente Amsterdam werkt aan de plannen voor de bouw van een ondergrondse 
fietsparkeergarage en herinrichting van het Mahlerplein. Hierover heeft ze een filmpje 
gemaakt en nodigt u graag uit dit filmpje te bekijken en onderstaande vragen te 
beantwoorden: Wat spreekt u aan in de plannen?  Waarover bent u minder enthousiast?  Zijn 
er voor u en/of uw bedrijfsvoering zaken waarmee we rekening moeten houden tijdens de 
bouw op het Mahlerplein?

Proef verkeersregelaars kruising Beethovenstraat/Prinses Irenestraat zo 
meldt Dichtbij.nl

Dienst Zuidas gaat als proef tijdelijk verkeersregelaars inzetten op de kruising 
Beethovenstraat/Prinses Irenestraat, op de hoek bij het Sint Nicolaaslyceum. Deze kruising 
wordt veel gebruikt door scholieren in spitstijden en door de buurt en scholen in de omgeving 
als onveilig beschouwd.

Door het verleggen van het fietspad in het Beatrixpark, is met name het gebruik door fietsers 
van de kruising flink toegenomen. Dit was aanleiding om na advies van het bureau Goudappel 
en Coffeng de kruising aan te passen en daarmee veiliger te maken. De maatregelen zijn door 
het bureau in de praktijk geëvalueerd, ook met een schouw in aanwezigheid van 
buurtbewoners, eerder deze maand.”

Zuidas presteert goed als kantoorlocatie

“Gedurende de eerste helft van 2013 is er in Nederland voor circa 388.000 vierkante meter 
kantoorruimte opgenomen door gebruikers. Dit is het laagste opnamevolume in de afgelopen 
tien jaar gedurende dezelfde periode. Zuidas laat daarentegen een duidelijk andere trend zien 
en blijft bovenmaats presteren. Het opnamevolume in Zuidas bedroeg in de eerste helft van 
2013 maar liefst 18.300 m² en dit is ruim boven het vijfjarig gemiddelde van 11.600 m². Dit 
blijkt uit de halfjaarlijkse Zuidas Kantorenmonitor die Jones Lang LaSalle in opdracht van 
Dienst Zuidas opstelt”, aldus het nieuwsbericht op de website van dienst Zuidas. Voor een 
nuancering kijk op Vastgoed Journaal (inloggen).

6 oktober foto- en filmmiddag over het Beatrixpark

Op zondagmiddag 6 oktober worden, in de bovenzaal van de Kapel, naast restaurant As aan 
de Prinses Irenestraat, om 15.00 uur foto’s en films vertoond over het Beatrixpark in 
Amsterdam e.e.a., georganiseerd door Vrienden van het Beatrixpark. Bob van der Lans was in 
zijn werkzame leven professioneel fotograaf, gespecialiseerd in flora. Zo heeft hij destijds in 
opdracht de Floriade van 1972 vastgelegd. Maar ook onlangs nog de Artsenijhof. Veel van 
deze beelden worden nu vertoond en Van der Lans geeft toelichting. Marlies Pennings maakte 
enkele korte films van het park in verschillende jaargetijden, op de dag van het 75-jarig 
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jubileumfeest en natuurlijk ook op 27 april, de dag waarop de Koningslinde werd geplant. 
Toegang is gratis. Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld: dat kan via 
beatrixpark@hotmail.com of 06-36196984. Het aantal zitplaatsen is beperkt.

Nieuws uit het DB van de stadsregio 19 september

	 •	 Integrale veiligheidsstudie Amstelveenlijn

Het dagelijks bestuur gaat akkoord met de conclusies van de Integrale veiligheidsstudie 
Amstelveenlijn, verstuurt het eindrapport van de studie naar de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) en informeert de Regioraad. De studie is gedaan op basis van conclusies van 
het onderzoek van de Inspectie naar een aanrijding tussen een tram en een lijnbus, begin 2012. 
Direct na de aanrijding zijn specifieke lokale veiligheidsmaatregelen uitgevoerd door de 
gemeente Amstelveen, zoals het verbeteren van de zichtbaarheid op de verkeersborden en 
verkeerslichten en het groot aanbrengen van het verkeersbord “let op tram” op het wegdek. 
De veiligheidsstudie is onder voorzitterschap van de Stadsregio uitgevoerd door een 
werkgroep waar ook GVB, Connexxion en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen aan 
deelnamen. De werkgroep heeft de risico’s op drie kruisingen in kaart gebracht en – waar het 
risiconiveau hoog was – zijn risicobeperkende maatregelen onderzocht. De verwachting is dat 
met de uitvoering van deze maatregelen de veiligheid wordt verbeterd. De maatregelen zullen 
eerst ter beoordeling aan de Inspectie worden voorgelegd.

	 •	 Benoeming nieuw lid Reizigers Advies Raad

Het dagelijks bestuur benoemt de heer Jeroen Lebbink als nieuw volwaardig lid van de 
Reizigers Advies Raad (RAR) namens de consumentenorganisatie LSVb/ASVA.

Vergadering gemeenteraad vandaag 2 oktober 2013,13:00 uur en 19.30 uur, 
Raadzaal stadhuis

Bij agdpunt 13 onder VVI bespreking kredietverlening voor ondergrondse fietsenstalling.

30 september- 14 oktober omleiding fietsers op Amstelveenseweg, tussen De 
Boelelaan en de A10

Afgelopen zomer heeft Waternet een nieuwe drinkwaterleiding onder de op- en afritten en een 
deel van de Amstelveenseweg aangelegd. Deze nieuwe drinkwaterleiding moet nog worden 
aangesloten op het bestaande leidingnetwerk. Deze aansluiting wordt gerealiseerd onder de 
rechter rijstrook van de Amstelveenseweg tussen de De Boelelaan en de oprit van de A10.
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Bouw aan de Gustav Mahlerlaan

In oktober 2013 begint de bouw van een kantoorgebouw en een woontoren met 127 
appartementen op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Buitenveldertselaan (kavel 14 + 
16). Hieraan voorafgaand vinden vanaf maandag 26 augustus tot medio oktober 2013 
voorbereidende werkzaamheden plaats. De reguliere werktijden van de voorbereiders bouw 
zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 19.00 uur. Het kan noodzakelijk zijn om buiten 
deze tijden te werken en het werk kan enige geluidshinder veroorzaken.

Bekendmakingen & Kennisgevingen van het ministerie van M&I, gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu:

	 •	 Ontwerpbesluit voor de uitvoering van het Tracebesluit Spooruitbreiding OVSAAL 
voor cluster SAAL-40 is genomen door het college van B&W Amsterdam: Het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van geluidsschermen aan 
de noordzijde van de NS spoorbaan en ten zuiden van de spoorbaan A10 zuid.

Het inzien van de stukken kan van 3.10.13 t/m13.11.13 bij ODNZG, Herikerbergweg 290. 
Een zienswijze naar voren brengen kan t/m 13.11.13 bij B&W gemeente Amsterdam, Postbus 
922, 1000 AX Amsterdam. bron DE Echo 2.10.13.

	 •	 Ontwerpbesluit voor de uitvoering van het Tracebesluit Spooruitbreiding OVSAAL 
voor cluster SAAL-41 is genomen door GVB Rail Services. Het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor de realisatie van geluidsschermen aan de noordzijde van 
de NS spoorbaan en ten zuiden van de spoorbaan.

Het inzien van de stukken kan van 3.10.13 t/m13.11.13 bij GVB Ra Servies, hr. van Gestel, 
06-2257 1936. Een zienswijze naar voren brengen kan t/m 13.11.13 bij hr. van Gestel, 
gestel@gvb.nl. bron DE Echo 2.10.13.

	 •	 Om een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project ZuidasDok.
Van 24 september tot en met 21 oktober 2013 kunt u uw zienswijze geven op dit voornemen. 
U kunt ingaan op de volgende vragen: Wat mag volgens u niet worden vergeten in het 
onderzoek naar de milieueffecten? Heeft u andere aandachtspunten voor de planuitwerking? 
Hoe wilt u worden betrokken bij het verdere proces? U kunt vanaf 24 september online 
reageren via het reactieformulier op de website van Centrum Publieksparticipatie. Of een 
schriftelijke reactie sturen naar: Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. ‘ZuidasDok’, Postbus 
30316, 2500 GH Den Haag. http://amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2013/09september/
kennisgeving/ en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-26343.html

Werken in de openbare ruimte, Verleende vergunning
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	 •	 De Boelelaan 900, 1081 HZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 30 september 2013 tot en met 10 maart 2014, verzonden d.d. 19 
september 2013. Dossiernummer 43-750831.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 30 september 2013 gedurende zes weken  ter 
inzage bij de informatiecentra van het stadsdeel. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het DB van stadsdeel 
Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

	 •	 De Boelelaan 389, 1082 RH: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 8 oktober 2013 tot en met 20 december 2013, verzonden d.d. 19 
september 2013. Dossiernummer 43-764107.

De vergunning ligt vanaf 30 september 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de 
informatiecentra van het stadsdeel. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. 
Afdeling Juridische Zaken , Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Hinder in de openbare ruimte, Verleende Vergunning

	 •	 De Boelelaan 757, 1082 RS: ten behoeve van het aanbrengen straatwerk op de nieuwe 
brug plus aansluitingen op De Boelelaan op de zaterdagen en zondagen in de periode 
van 21 september 2013 tot en met 13 oktober 2013 tussen 07:00 uur en 19:00 uur, 
verzonden d.d. 20 september 2013. Dossiernummer 61-765790.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 30 september 2013 ter inzage bij de 
informatiecentra van het stadsdeel. Binnen zes weken kunt u bezwaar maken. Stuur uw 
bezwaarschrift naar: het DB van stadsdeel Zuid,t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 
74019, 1070 BA, Amsterdam

Verleende vergunning autodate

	 •	 Arnold Schonberglaan/Gustav Mahlerlaan, 1082 MA: voor het aanleggen van een 
autodeelparkeerplaats, verzonden d.d. 11 september 2013. Dossiernummer 
122-757804, Dossiernummer 122-757806, Dossiernummer 122-757806.

De vergunning ligt vanaf 16 september 2013 gedurende zes weken ter inzage op de locatie 
Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. 
Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, 
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 Parnassusweg 850, 1081 LC: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 5 september 2013 tot en met 2 november 2013, verzonden d.d. 23 
augustus 2013. Dossiernummer 43-742309.

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 2 september 2013 gedurende zes weken tijdens ter 
inzage bij de informatiecentra van het stadsdeel.Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt 
u binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB 
van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken , Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
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	 •	 Europaboulevard 2, 1078 RV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 29 augustus 2013 tot en met 31 maart 2014, verzonden d.d. 22 augustus 
2013. Dossiernummer 43-737522.

De vergunning ligt vanaf 2 september 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de 
informatiecentra van stadsdeel zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 
zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van 
stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

8 oktober, 12.30 uur Lunchconcerten in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Trio Nocturno met Alba Encinas, viool, Asuka Sumi, viool en Maximiliano Seguro Sanchez, 
cello.

6 september- 31 oktober Expositie 'The life of a tree' in het WTC

Zijn volledig van gerecyclede materialen gemaakte kunstwerken zijn tot 1 november 2013 te 
zien in de Centrale hal en op de receptiebalies van het WTC. Het zijn verzamelobjecten 
vanwege hun design, gebruikte technieken en het ‘verhaal’ achter elk ontwerp; Tamarit 
verwerkt in zijn objecten houten onderdelen en afgedankte gebruiksvoorwerpen, 
gereedschappen en boeken.

8 oktober de Zuidas als gat in de werkelijkheid

Paradiso’s Liefde in de Stad realiseert nieuw liefdesbevorderend kunstwerk van Theun Mosk. 
Toonaangevend vormgever en theatermaker Theun Mosk presenteert voor Liefde in de Stad 
‘Aanvang – de onthulling van ons moment’, een kunstwerk op de Zuidas. ‘Aanvang’ is het 
eerste autonome kunstwerk van Mosk, die veel furore maakte als vormgever voor Michel van 
der Aa’s Sunken Garden en de voorstellingen van Boukje Schweigman en Paul Koek. Het 
werk is te zien van 8 tot en met 18 oktober 2013.

10 oktober, Filosofie op de Zuidas met Marcel Metze, VUconnected, 
16:30-18:00, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2 – 8

Marcel Metze (historicus en onderzoeksjournalist), Ad Verbrugge (VU-filosoof) en Govert 
Buijs gaan met elkaar in gesprek over managers.

Lees verder over: Weekberichte
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Morgen!  Thema-avond donderdag 26 september 19.30-21.30, in 
sportcentrum BL 46 aan De Boelelaan 46

Hoe is Station Zuid in de toekomst bereikbaar per Openbaar Vervoer? 

Het bewonersplatform Zuidas start op donderdagavond 26 september het nieuwe seizoen met 
een bijeenkomst over de toekomst van het openbaar vervoer. In opdracht van de Stadsregio en 
de Dienst Zuidas is gewerkt aan de Openbaar Vervoer netwerkstudie Zuidas. In deze studie is 
voor twee verschillende scenario’s onderzocht wat de kansen en wat de knelpunten zijn van 
een aantal Openbaar Vervoer-tracés van en naar Station Zuid. Daarbij is gekeken naar de 
vervoerwaarde, naar de noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur en de regelbaarheid 
van kruispunten. Inmiddels zijn de voorlopige resultaten van deze studie bekend. De 
Stadsregio en de Dienst Zuidas willen deze graag aan ons voorleggen. U bent welkom in 
sportcentrum BL 46 aan De Boelelaan 46. Wilt u verzekerd zijn een plaats? Mail naar 
bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

Investeringsagenda Openbaar Vervoer, vergadering regioraad 15 oktober, 
20.45 uur, raadszaal stadhuis

Het gaat om maatregelen over de periode 2014-2025. Doel is om het OV sneller, beter en 
goedkoper te maken. Op 15 oktober vindt bespreking in de regioraad plaats om 20.45 uur 
in de raadszaal van het stadhuis Amstel 1. De uiteindelijke vaststelling van de 
Investeringsagenda OV is voorzien in de regioraad van december 2013. Meer informatie is te 
vinden op: http://www.gvb.nl/nieuws/Pages/Meer-en-beter-ov-voor-minder-subsidie.aspx 
enhttp://www.gvb.nl/nieuws/Documents/Vervoerplan2014/index.html#p=24 en http://
www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/openbaar-vervoer/investeringsagenda/

Meepraten over het Mahlerplein?

De gemeente Amsterdam werkt aan de plannen voor de bouw van een ondergrondse 
fietsparkeergarage en herinrichting van het Mahlerplein. Hierover heeft ze een filmpje 
gemaakt en nodigt u graag uit dit filmpje te bekijken en vragen te beantwoorden: Wat spreekt 
u aan in de plannen? Waarover bent u minder enthousiast? Zijn er voor u en/of uw 
bedrijfsvoering zaken waarmee we rekening moeten houden tijdens de bouw op het 
Mahlerplein?

26 september, vergadering raadscommissie VVL, 9:00-12.30 uur, Rooszaal 
0239 stadhuis

Ruimtelijke Ordening agdpunt 14 betreft: kredietbesluit Fietsparkeergarage Mahlerplein Nr. 
BD2013-009627.
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6 oktober foto- en filmmiddag over het Beatrixpark

Op zondagmiddag 6 oktober worden, in de bovenzaal van de Kapel, naast restaurant As aan 
de Prinses Irenestraat, om 15.00 uur foto’s en films vertoond over het Beatrixpark in 
Amsterdam e.e.a., georganiseerd door Vrienden van het Beatrixpark. Bob van der Lans was in 
zijn werkzame leven professioneel fotograaf, gespecialiseerd in flora. Zo heeft hij destijds in 
opdracht de Floriade van 1972 vastgelegd. Maar ook onlangs nog de Artsenijhof. Veel van 
deze beelden worden nu vertoond en Van der Lans geeft toelichting. Marlies Pennings maakte 
enkele korte films van het park in verschillende jaargetijden, op de dag van het 75-jarig 
jubileumfeest en natuurlijk ook op 27 april, de dag waarop de Koningslinde werd geplant. 
Toegang is gratis. Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld: dat kan via 
beatrixpark@hotmail.com of 06-36196984. Het aantal zitplaatsen is beperkt.

“Europa leent Vrije Universiteit 230 miljoen”, zo meldt Trouw

`De Vrije Universiteit Amsterdam leent 230 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. 
Van het geld gaat de VU de campus op de Zuidas vernieuwen. De universiteit is de eerste 
Nederlandse onderwijsinstelling die geld leent van Europa. VU-collegevoorzitter René Smit is 
blij met de deal, die de helft van de benodigde investering dekt. De financiering van onder 
meer een nieuw labgebouw en het 'NU.VU-gebouw' is nu helemaal rond. Hierdoor kan het 
huidige wis- en natuurkundegebouw sneller dan gepland worden vervangen`, aldus het artikel 
in Trouw van 19.9.2013

VUmc-GGZ inGeest geopend

Op de hoek De Boelelaan – Amstelveenseweg heeft GZ inGeest een nieuwe locatie geopend: 
De Nieuwe Valerius, Academisch psychiatrisch centrum VUmc-GGZ inGeest. De naam 
verwijst naar de Valeriuskliniek in Amsterdam-Zuid, al ruim honderd jaar een begrip in de 
Nederlandse psychiatrie. Op dinsdag 10 september vond officiële opening plaats en op 
zaterdag 14 september was er een open dag.

AT5 meldt: Monument op Zuidas

"Het oudste deel van de rechtbank aan de Zuidas is aangewezen als gemeentelijk monument. 
Na een verzoek van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut, heeft de gemeente het besluit 
genomen."

AT Osborne procesmanager voor Project ZuidasDok

 “Advies- en ingenieursorganisaties Arcadis en Witteveen+Bos hebben de opdracht gegund 
gekregen om Project ZuidasDok te ondersteunen. Het betreft een raamovereenkomst voor de 
planuitwerking en de voorbereiding van de realisatie van het ZuidasDok voor een periode van 
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zes jaar. Adviesbureau AT Osborne verzorgt namens de ingenieursbureaus het 
procesmanagement. De combinatie Arcadis / Witteveen+Bos versloeg tijdens het 
aanbestedingsproces concurrenten Grontmij / ARUP / Twynstra Gudde en Royal Haskoning 
DHV / Movares. De totale opdrachtsom bedraagt ruim €7 miljoen”, aldus het bericht d.d. 
11.09.2013 op consultancy.nl.

Quote doet de Zuidas, aldus Quotenet

“Hoe staat er op dit moment eigenlijk voor met Nederlands meest ambitieuze zakencentrum? 
En kun je er anno 2013 nog een beetje fatsoenlijk carrière maken? Met die vragen brandend 
op de lippen toog Quote onlangs naar de Zuidas. Het resultaat van deze tocht door de 
Amsterdamse kantoorjungle leest u in ons oktobernummer: ‘Doordeweeks vecht je elkaar de 
tent uit, maar op vrijdagavond sta je hier vrolijk met je concurrenten te high-fiven.’ ” Lees 
hier het hele artikel.

30 september- 14 oktober omleiding fietsers op Amstelveenseweg, tussen De 
Boelelaan en de A10

Afgelopen zomer heeft Waternet een nieuwe drinkwaterleiding onder de op- en afritten en een 
deel van de Amstelveenseweg aangelegd. Deze nieuwe drinkwaterleiding moet nog worden 
aangesloten op het bestaande leidingnetwerk. Deze aansluiting wordt gerealiseerd onder de 
rechter rijstrook van de Amstelveenseweg tussen de De Boelelaan en de oprit van de A10.

Start bouwwerkzaamheden Fred Roeskestraat kan overlast geven

In de week van 23 september beginnen de voorbereidende werkzaamheden zoals het inrichten 
van het werkterrein en het plaatsen van een bouwkeet. Vanaf maandag 30 september wordt er 
circa twee weken geheid. Daarna wordt een bouwput ontgraven voor de aanleg van de 
parkeergarage. De werktijden volgens de vergunning zijn doordeweeks van 07.00 uur tot 
19.00 uur. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken, ontvangt u van de aannemer 
vooraf een informatiebrief met hierin de gewijzigde tijden en een korte toelichting van de 
werkzaamheden. Vragen en opmerkingen; dan kunt u terecht bij de uitvoerder Frank van 
Leeuwen, telefoon 06 15 229 649 of mailen naar FvLeeuwen@bebouw.nl.

Laatste Nieuwsflits OVSAAL

 

Bouw aan Gustav Mahlerlaan
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In oktober 2013 begint de bouw van een kantoorgebouw en een woontoren met 127 
appartementen op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Buitenveldertselaan (kavel 14 + 
16). Hieraan voorafgaand vinden vanaf maandag 26 augustus tot medio oktober 2013 
voorbereidende werkzaamheden plaats. De reguliere werktijden van de voorbereiders bouw 
zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 19.00 uur. Het kan noodzakelijk zijn om buiten 
deze tijden te werken en het werk kan enige geluidshinder veroorzaken.

Vanaf 2023 op corridor Schiphol-Lelystad spoorboekloos reizen

Vanaf 2023 rijden er elke tien minuten Intercity’s en elke tien minuten een Sprinter op de 
corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL). Dat zijn staatssecretaris Wilma 
Mansveld (I&M) en de regionale overheden, in overleg met de spoorsector, overeengekomen. 
De partijen zijn zeer verheugd dat er nu een besluit is genomen. Wiebes, duo-bestuurder OV 
SAAL namens de regionale bestuurders: “Door het realiseren van hoogfrequent spoorvervoer 
tussen Almere en Amsterdam wordt de economische concurrentiepositie van de 
Metropoolregio Amsterdam verbeterd. Met de nieuwe afspraken kunnen tussen Amsterdam en 
Flevoland straks geen 8 treinen per uur, maar 16 treinen per uur rijden. Reizigers kunnen dan 
dus echt spoorboekloos gaan rijden. 

Bekendmakingen & Kennisgevingen van het ministerie van M&I, gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid

	 •	 Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu om een milieueffectrapport 
(MER) op te stellen voor het project ZuidasDok.

Van 24 september tot en met 21 oktober 2013 kunt u uw zienswijze geven op dit voornemen. 
U kunt ingaan op de volgende vragen: Wat mag volgens u niet worden vergeten in het 
onderzoek naar de milieueffecten? Heeft u andere aandachtspunten voor de planuitwerking? 
Hoe wilt u worden betrokken bij het verdere proces?

U kunt vanaf 24 september online reageren via het reactieformulier op de website van 
Centrum Publieksparticipatie. Of een schriftelijke reactie sturen naar: Centrum 
Publieksparticipatie, o.v.v. ‘ZuidasDok’, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Kijk ook hier.

	 •	 Het college van B&W Amsterdam  heeft bij vergadering van 10 september 2013 de 
concept centraal stedelijke Bomenverordening 2014 en het ontwerpbesluit tot 
vaststelling van ‘bebouwde komgrenzen Boswet' vrijgegeven voor inspraak.

Tot zes weken na bovengenoemde datum kan schriftelijk een zienswijze worden ingediend bij 
het college van B&W van Amsterdam, per adres de directeur van de Dienst Ruimtelijke 
Ordening, de heer H. Kaljee, Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam.

	 •	 Vaststelling bestemmingsplan Fred. Roeskestraat, vaststelling hogere waarden Wet 
geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1003BPGST-VG02.

http://amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2013/08augustus/omleiding-gustav/
http://amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2013/08augustus/omleiding-gustav/
http://www.metropoolregioamsterdam.nl/nieuwsarchief/nieuws/spoorboekloos-rijden-tussen-schiphol-amsterdam-almere-lelystad-187
http://www.metropoolregioamsterdam.nl/nieuwsarchief/nieuws/spoorboekloos-rijden-tussen-schiphol-amsterdam-almere-lelystad-187
http://www.metropoolregioamsterdam.nl/nieuwsarchief/nieuws/spoorboekloos-rijden-tussen-schiphol-amsterdam-almere-lelystad-187
http://www.metropoolregioamsterdam.nl/nieuwsarchief/nieuws/spoorboekloos-rijden-tussen-schiphol-amsterdam-almere-lelystad-187
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-26343.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-26343.html
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/voornemen_projectmer_zuidasdok__2013_.aspx
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/voornemen_projectmer_zuidasdok__2013_.aspx
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/voornemen_projectmer_zuidasdok__2013_.aspx
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/voornemen_projectmer_zuidasdok__2013_.aspx
http://amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2013/09september/kennisgeving/
http://amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2013/09september/kennisgeving/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/grootstedelijke/2013/bomenverordening/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/grootstedelijke/2013/bomenverordening/
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/grootstedelijke/2013/fred-roeskestraat-0/#;IdxPag=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/grootstedelijke/2013/fred-roeskestraat-0/#;IdxPag=421764
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl


Een belanghebbende kan vanaf 27 september 2013 gedurende zes weken, beroep instellen 
tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Het beroep richten aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw

	 •	 De Boelelaan -987591, realiseren tijdelijke huisvesting integraal kindercentrum voor 
een periode van 2 jaar (11-09-2013).

De aanvraag ligt niet ter inzage.

	 •	 Beatrixpark 1, 1077 VX: voor het kappen van twaalf bomen staande op diverse 
plaatsen in het park, ingekomen d.d. 22 augustus 2013. OLO-nummer 971175.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

	 •	 Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het kappen van éénenvijftig bomen staande op diverse 
plaatsen in het park, ingekomen d.d. 22 augustus 2013. OLO-nummer 971151.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

	 •	 De Boelelaan fase 1 & 2, 1082 RS: voor het veranderen van het woon- en 
kantoorgebouw van de adressen De Boelelaan 403 t/m 767 en 769 t/m 1051 met 
behoud van de bestaande bestemmingen kantoor en woningen, ingekomen d.d. 23 
augustus 2013. OLO-nummer 966281.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

Aanvraag evenementenvergunning

	 •	 Europaboulevard, 1078 PC: voor het houden van het evenement "Valhalla Festival" 
op 21 december 2013 en 22 december 2013 van 21.30 uur tot en met 07.00 uur, 
ontvangen d.d. 30 augustus 2013. Dossiernummer 32-752421.

De aanvraag lag vanaf 9 september 2013 gedurende twee weken ter inzage bij de infocentra 
van het stadsdeel.

Verleende vergunning bouw

	 •	 Beatrixpark – 933955, herinrichten Beatrixpark, t.w.: realiseren brug, kappen 313 
bomen en verplanten 8 bomen (10-09-2013);

	 •	 Boelegracht t.h.v. Leo Smitstraat – 879597, plaatsen van een kadeconstructie 
(6-09-2013;

	 •	 De Boelelaan 1105 – 944465, oprichten van een nieuwe trap aan D.-Vleugel van het 
hoofdgebouw en kappen van 5 bomen op Campusterrein (12-09-2013);

	 •	 Gustav Mahlerlaan 316A – 964127, wijzigen bestemming van horecabestemming tot 
detailhandel (17-09-2013);

	 •	 Gustav Mahlerlaan, kavel 14/16 – 864851, oprichten 2 gebouwen t.b.v. 127 
woningen, kantoren en parkeergarage ca (18-09-2013);

	 •	 De Boelelaan 1117 – 903781, aanleggen kadeconstructie met muurtje en betonnen 
geluidscherm met daartegen begroeiing (02-07-2013).
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Een bezwaar moet binnen zes weken worden ingediend bij het college van B&W van 
Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afd. Juridische Zaken, Postbus 
202, 1000 AE Amsterdam.

Verlengen beslistermijn Bouw (kennisgeving)

	 •	 Van der Boechorststraat 5 – 939383, verplaatsen gasstation inclusief 23 bar en 8 bar 
aardgasleidingen (25-07-2013). Nieuwe beslisdatum: 31-10-2013

Er kan geen bezwaar worden ingediend want het betreft een kennisgeving.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

	 •	 Beethovenstraat 6, 1077 JG: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 23 september 2013 tot en met 15 november 2013, verzonden 12 
september 2013. Dossiernummer 43-752978.

De vergunning ligt vanaf 23 september 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: 
Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

10 oktober, Filosofie op de Zuidas met Marcel Metze, VUconnected, 
16:30-18:00, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2 – 8

Marcel Metze (historicus en onderzoeksjournalist), Ad Verbrugge (VU-filosoof) en Govert 
Buijs gaan met elkaar in gesprek over managers.

6 september- 31 oktober Expositie 'The life of a tree' in het WTC

De gerecyclede materialen gemaakte kunstwerken zijn tot 1 november 2013 te zien in de 
Centrale hal en op de receptiebalies van het WTC. Het zijn verzamelobjecten vanwege hun 
design, gebruikte technieken en het ‘verhaal’ achter elk ontwerp; Tamarit verwerkt in zijn 
objecten houten onderdelen en afgedankte gebruiksvoorwerpen, gereedschappen en boeken.

8 oktober de Zuidas als gat in de werkelijkheid

Toonaangevend vormgever en theatermaker Theun Mosk presenteert voor Liefde in de Stad 
‘Aanvang' – de onthulling van ons moment’, een kunstwerk op de Zuidas. ‘Aanvang’ is het 
eerste autonome kunstwerk van Mosk, die veel furore maakte als vormgever voor Michel van 
der Aa’s Sunken Garden en de voorstellingen van Boukje Schweigman en Paul Koek. Het 
werk is te zien van 8 tot en met 18 oktober 2013.

Lees verder over:
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weekbericht 35  28 augustus 2013

In verband met vakantie verschijnen in week 36 t/m 38 geen weekberichten.

Thema-avond donderdag 26 september 19.30-21.30, in sportcentrum BL 46 
aan De Boelelaan 46

Hoe is Station Zuid in de toekomst bereikbaar per Openbaar Vervoer? 

Het bewonersplatform Zuidas start op donderdagavond 26 september het nieuwe seizoen met 
een bijeenkomst over de toekomst van het openbaar vervoer. In opdracht van de Stadsregio en 
de Dienst Zuidas is gewerkt aan de Openbaar Vervoer netwerkstudie Zuidas. In deze studie is 
voor twee verschillende scenario’s onderzocht wat de kansen en wat de knelpunten zijn van 
een aantal Openbaar Vervoer-tracés van en naar Station Zuid. Daarbij is gekeken naar de 
vervoerwaarde, naar de noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur en de regelbaarheid 
van kruispunten. Inmiddels zijn de voorlopige resultaten van deze studie bekend. De 
Stadsregio en de Dienst Zuidas willen deze graag aan ons voorleggen.U bent welkom in 
sportcentrum BL 46 aan De Boelelaan 46. Wilt u verzekerd zijn een plaats? Mail naar 
bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.

Reageer op Investeringsagenda Openbaar Vervoer van de Regioraad

Het gaat om maatregelen over de periode 2014-2025. Doel is om het OV sneller, beter en 
goedkoper te maken. Van 19 juni tot en met 15 september 2013 vindt daarover een 
consultatieronde plaats. Reacties kunnen tot 15 september worden doorgegeven via het 
digitale reactieformulier of per e-mail via investeringsagendaov@stadsregioamsterdam.nl. Op 
15 oktober vindt de bespreking in de regioraad plaats. De uiteindelijke vaststelling van de 
Investeringsagenda OV is voorzien in de regioraad van december 2013. Meer informatie vindt 
u via deze links http://www.gvb.nl/nieuws/Pages/Meer-en-beter-ov-voor-minder-
subsidie.aspx , http://www.gvb.nl/nieuws/Documents/Vervoerplan2014/index.html#p=24, 
http://www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/openbaar-vervoer/investeringsagenda/

Vergadering van de commissie BWK, 28 augustus, 9:00-12.30 uur /13.30 
uur tot 17.30 uur / 19.30 uur tot 22.30 uur, locatie: De Rooszaal, 0239, 
stadhuis

Agendapunt 40- Behouden van het convict van het voormalige St. Nicolaascomplex en het 
aanwijzen van het convict en de kapel als gemeentelijk monument Nr. BD2013-007242

Ter kennisnamelijst: Ruimtelijke ordening:

	 •	 Tkn 11 Vrijgeven voor tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Mahler. 
(BD2013-003625
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	 •	 Tkn 19  Nieuwe asbestvondsten in het voormalige complex van het St. Nicolaas 
Lyceum. (BD2013-008268)

	 •	 Tkn 17  Vrijgeven voor de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan 
Kenniskwartier Noord. (BD2013-005754)

	 •	 Tkn 27  Voortgang vier selecties voor middeldure huur; toezegging aan de commissie 
BWK. (BD2013-007832). Betreft o.a. Gershwin kavel 11 en 12.

Vergadering commissie VVL, 5 september, 9.00-12.30 uur en vanaf 19.30 
uur, locatie: De Rooszaal 0239, Stadhuis

Agendapunt 11. Vaststellen Bestuurs- en uitvoeringsovereenkomst Gemeente Amsterdam – 
Rijkswaterstaat wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere Nr. BD2013-002917

Agendapunt 13. Maatregelen ter bevordering van de fijnmazigheid van het openbaar vervoer 
in de wijken Nr. BD2013-007646

Mogelijk tot eind augustus hinder door bouwwerkzaamheden 
Beethovenstraat

Momenteel wordt er gebouwd aan de nieuwbouw voor de kantoren van AkzoNobel en Stibbe. 
De bouwkavel ligt ten zuiden van het nieuwe Sint Nicolaaslyceum aan de Beethovenstraat. 
Zoals u misschien heeft gemerkt in de afgelopen week, leidt de bouw op dit moment tot enige 
geluidshinder.

Start bouw VMBO-school op kavel E Kop Zuidas

In september start de bouw van een nieuwe VMBO-school van het ROC van Amsterdam op 
kavel E. De bouwer begint met het inrichten van het bouwterrein op kavel E en F. De totale 
bouw duurt naar verwachting ruim een jaar. Lees er meer over in de bewonersbrief.

Afbouwwerkzaamheden Noord/Zuidlijn Scheldeplein

 Vanaf deze week neemt de bedrijvigheid op het werkterrein toe. Er worden o.a. 
(zee)containers voor de opslag van materiaal en gereedschap en een aantal afvalcontainers 
geplaatst. Rond de opening van de tunnel komen opstelplaatsen voor een mobiele kraan kan 
om materiaal in en uit de tunnel te hijsen. Er wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag 
tussen 7.00-19.00 uur. De werkzaamheden duren circa een jaar. Aansluitend wordt het 
Scheldeplein opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden duren circa 4 maanden. Meer info 
vindt u in de bewonersbrief.

Werkzaamheden Prorail
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Zaterdag 31 augustus en 7 september van 07.00- 19.00 uur intrillen damwand ter hoogte van 
de Amstel.

Afsluiting A10 Oost van 23-26 augustus en van 30 augustus- 2 september

Rijkswaterstaat werkt aan verbetering van de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Dit 
betekent dat de A10-Oost de komende tijd op het volgende tijdstip is afgesloten:

	 •	 Van vrijdag 30 augustus 23.00 uur tot maandag 2 september 05.00 uur, A10-Oost 
afgesloten tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer richting 
Zaanstad / Amersfoort en op- en afritten s111 Amstel en s112 Duivendrecht richting 
Almere / Amersfoort.

Door deze afsluiting kunt u voor uw reis van of naar Schiphol te maken krijgen met extra 
reistijd als u met de auto komt. Meer informatie op www.vanAnaarBeter.nl/
wegwerkzaamheden of bel 0800-8002 (gratis, tussen 06.00 – 22.30 u).

Bouw aan Gustav Mahlerlaan

In oktober 2013 begint de bouw van een kantoorgebouw en een woontoren met 127 
appartementen op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Buitenveldertselaan (kavel 14 + 
16). Hieraan voorafgaand vinden vanaf maandag 26 augustus tot medio oktober 2013 
voorbereidende werkzaamheden plaats. Dit betekent ook dat de pluk- & moestuin, de 
tennisbaan en het groen worden verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe 
ontwikkelingen.

Dat niet alle betrokkenen op de hoogte waren van de precieze startdatum is natuurlijk heel 
spijtig. Het leeghalen van de moestuinen had een moment van gezamenlijke activiteit voor 
beëindiging door tuiniers mogen zijn.

De reguliere werktijden van de voorbereiders bouw zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 
19.00 uur. Het kan noodzakelijk zijn om buiten deze tijden te werken en het werk kan enige 
geluidshinder veroorzaken. Kijk hier voor uitgebreidere informatie o.a. over parkeren en 
omleiding verkeer.Kaartje omleiding Gustav Mahlerlaan augustus 2013 kavel 14+16

Avondsluitingen metrotunnel vanaf 26 augustus

Van maandag 26 augustus tot en met donderdag 31 oktober is iedere zondag- t/m 
donderdagavond de metrotunnel (Centraal Station – Amstelstation) dicht vanaf ca. 20.15 uur 
tot het einde van de dienst. De avondsluitingen komen als extra maatregel op het aangepaste 
metronet, dat sinds maandag 27 mei als basisnet geldt. Het metrotraject Centraal Station – 
Amstelstation vervalt op de genoemde avonden. Pendelbus 59 neemt dit stuk metroroute over 
en rijdt, met uitzondering van Nieuwmarkt, via de gesloten metrostations.
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Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel 
Zuid

Aanvragen omgevingsvergunning Bouw

	 •	 Terrein Europaboulevard 13 – 844885, oprichten gebouw met bestemming daarvan tot 
hotel
met commerciëleruimte (15-05-2013);

	 •	 Fred Roeskestraat 84 – 958473, veranderen brandscheiding 1e verdieping 
(15-08-2013);

	 •	 Gaasterlandstraat 5 – 963083, in gebruik nemen kinderdagverblijf (20-08-2013);
	 •	 Gaasterlandstraat 5 – 960587, in gebruik nemen zaal/podium (19-08-2013);
	 •	 Gaasterlandstraat 5 – 960519, in gebruik nemen ateliers (19-08-2013);
	 •	 Gustav Mahlerlaan 316a – 964127, wijzigen bestemming van horeca naar detailhandel 

(21-08-2013);
	 •	 Terrein Zuidelijke Wandelweg – 963421, kappen 19 bomen (21-08-2013).
Reageren kan pas het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bouw

	 •	 Gaasterlandstraat 7 – 835353, gebruik van gronden als kippenrondeel en verplaatsen 
tijdelijk kippenhok voor 5 jaar.

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 29 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage bij 
stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301, en bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
(locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290. Binnen die periode kan schriftelijk een zienswijze 
worden ingediend bij het college van B&W, p/a de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX.

Verlengen beslistermijn Bouw (kennisgeving)

	 •	 De Boelelaan 1117 – 903781, aanleggen kadeconstructie met muurtje en betonnen 
geluidscherm met daartegen begroeiing (02-07-2013). Nieuwe beslisdatum: 8-10-2013

Tijdelijke Verkeersmaatregel, Verleende vergunningen

	 •	 Europaplein, 1078 GZ: voor het afsluiten van het bedrijventerrein RAI voor de 
International Broadcasting Convention (IBC) in de periode van 10 september 2013 tot 
en met 19 september 2013, verzonden d.d. 21 augustus 2013. Dossiernummer 
79-741654.

De bovengenoemde vergunning ligt gedurende zes weken ter inzage bij het 
informatiecentrum, op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u 
binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van stadsdeel Zuid, 
t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
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Kunst Reserve Bank verhuist naar Eindhoven

Het Van Abbemuseum nodigde de Kunst Reserve Bank uit om de bank tijdelijk in Eindhoven 
te plaatsen.”Een compacte versie van de bank op een nieuwe locatie kan immers een goede 
repetitie zijn van de ‘mobiele’ versie van de bank, zo oordeelden de leden van de cooperatieve 
bank. Door de samenwerking met het Van Abbemuseum kunnen zij zich, na het financiële 
publiek op de Zuidas, ook wat meer op een kunstpubliek gaan richten. Er is nog niets 
definitief maar het ziet er nu naar uit dat de bank midden op het stationsplein komt te staan. 
Een plek waar dagelijks tienduizenden mensen passeren en dus een perfecte locatie voor de 
nieuwe vestiging van de Kunst Reserve Bank”, aldus de nieuwsbrief van KRB.

On the roof filmfestival VU, De Boelelaan 1105, 19:00-22:20 uur

3 september Into the wild,

4 september Une hirondelle a fait le printemps,

5 september De Regenmakers,

6 september Love & Fungi.

VU Connected, Cineville en o.a. Hello Zuidas organiseren de tweede editie van het On The 
Roofff Film Festival. Het enige filmfestival op grote hoogte! On the Roofff 2013 duurt vier 
avonden en heeft als centraal thema duurzaamheid en natuur.

VUconnected Filosofie op de Zuidas, 6 september 2013, 18:00-19:30 uur, op 
het dak van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105

Voorafgaand aan de filmavond een gesprek in het kader van duurzaamheid met Prof. Louise 
Fresco, Ad Verbrugge (VU-filosoof) Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing 
VU). Vorig jaar is Fresco benoemd tot lid van de Académie d'agriculture de France. Zij is het 
tweede Nederlandse lid van deze Franse Académie.

Vanaf 21 juli exposities in het Glazenhuis en Orangerie Amstelpark

Zone2Source is een internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de 
glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve ervaringen 
en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. Momenteel 
is het werk van XYZ Factory van het Deense collectief N55 in het Glazen Huis te zien en de 
MedicijnFabriek van EGBG/ Martijn Engelbregt in de Orangerie. Kijk hier voor de 
workshops. Meedoen aan de workshops? Inschrijven kan via info@zone2source.net  
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t/m 22 september Art Zuid

Zuidas is voor de tweede keer onderdeel van de ARTZUID beeldenroute. Op het Zuidplein, 
Gustav Mahlerplein en Gershwinplein exposeren kunstenaars vanuit de hele wereld zoals 
Dinh Q. Le, Martin Pfeifler, El Anatsui, Mario Merz hun werk. In de kapel aan de Prinses 
Irenestraat is een werk van Ai Weiwei te zien. Ook de hal van de ITO toren wordt door Art 
Zuid ingericht. De volledige route en een app zijn te downloaden van de website van Art 
Zuid.

6 september- 31 oktober Expositie 'The life of a tree' in het WTC

Op vrijdag 6 september van 17.00-19.00 uur opent de Spaanse kunstenaar Álvaro Tamarit zijn 
expositie 'Life of a Tree' om bewustzijn en respect voor bomen te vragen. Zijn volledig van 
gerecyclede materialen gemaakte kunstwerken zijn daarna tot 1 november 2013 te zien in de 
Centrale hal en op de receptiebalies van het WTC. Het zijn verzamelobjecten vanwege hun 
design, gebruikte technieken en het ‘verhaal’ achter elk ontwerp; Tamarit verwerkt in zijn 
objecten houten onderdelen en afgedankte gebruiksvoorwerpen, gereedschappen en boeken. 
Niet méér bomen kappen voor nieuwe ontwerpen, één boom heeft meer dan 1 leven! Tamarit's 
expositie is het bewijs.

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.

Weekbericht 33 & 34  21 augustus 2013

CRH in The Rock
 “CRH Europe, wereldwijd leider in bouwmaterialen, sloot een nieuwe langjarige 
huurovereenkomst met Deka Immobilien voor 1.600 m2 kantoorruimte in het gebouw The 
Rock aan de Amsterdamse Zuidas. De kantoorruimte ligt op een deel van de zesde en de 
gehele zevende verdieping van het gebouw. Deze vestiging wordt het nieuwe regionale 
hoofdkantoor van CRH Europe. Met de verhuur aan CRH Europe is The Rock weer bijna 
volledig verhuurd.” aldus het bericht op de website vastgoedmarkt.nl.

ING kantoor in beeld

 

Reageer op Investeringsagenda Openbaar Vervoer van de Regioraad

Het gaat om maatregelen over de periode 2014-2025. Doel is m het OV sneller, beter en 
goedkoper te maken. Van 19 juni tot en met 15 september 2013 vindt daarover een 
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consultatieronde plaats. Reacties kunnen tot 15 september worden doorgeven via het digitale 
reactieformulier.

of per e-mail via investeringsagendaov@stadsregioamsterdam.nl. Op 15 oktober vindt de 
bespreking in de regioraad plaats. De uiteindelijke vaststelling van de Investeringsagenda 
OV is voorzien in de regioraad van december 2013. Meer informatie is te vinden op:

http://www.gvb.nl/nieuws/Pages/Meer-en-beter-ov-voor-minder-subsidie.aspx , http://
www.gvb.nl/nieuws/Documents/Vervoerplan2014/index.html#p=24 , http://
www.stadsregioamsterdam.nl/beleidsterreinen/openbaar-vervoer/investeringsagenda/

Vergadering van de Commissie BWK, 28 augustus, 9:00-12.30 uur /13.30 
uur tot 17.30 uur / 19.30 uur tot 22.30 uur, Locatie: De Rooszaal, 0239, 
stadhuis

Agendapunt 40- Behouden van het convict van het voormalige St. Nicolaascomplex en het 
aanwijzen van het convict en de kapel als gemeentelijk monument Nr. BD2013-007242  

Ter kennisnamelijst: Ruimtelijke ordening:

	 •	 Tkn 11 Vrijgeven voor tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Mahler. 
(BD2013-003625

	 •	 Tkn 19  Nieuwe asbestvondsten in het voormalige complex van het St. Nicolaas 
Lyceum. (BD2013-008268)

	 •	 Tkn 17  Vrijgeven voor de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan 
Kenniskwartier Noord. (BD2013-005754)

	 •	 Tkn 19  Nieuwe asbestvondsten in het voormalige complex van het St. Nicolaas 
Lyceum. (BD2013-008268)

	 •	 Tkn 27  Voortgang vier selecties voor middeldure huur; toezegging aan de commissie 
BWK. (BD2013-007832). Betreft o.a. Gershwin kavel 11 en 12.

De Boelelaan vorige week al open

Op 21 juni begonnen de zomerwerken om o.a. de bereikbaarheid van Zuidas te verbeteren. Op 
diverse locaties is intensief aan de weg gewerkt: Op de De Boelelaan (tussen de 
Amstelveenseweg en de Buitenveldertselaan), aan beide op- en afritten A10/s108 met 
kruisingen Amstelveenseweg en op de Europaboulevard. Vanaf maandag 12 augustus zijn 
deze wegwerkzaamheden grotendeels klaar. Plaatselijk zullen er nog wel afrondende 
werkzaamheden plaatsvinden, maar hiervoor zijn geen afsluitingen meer nodig.

Werkzaamheden Prorail

Zaterdag 31 augustus en 7 september van 07.00- 19.00 uur intrillen damwand ter hoogte van 
de Amstel.
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Afsluiting A10 Oost van 23-26 augustus en van 30 augustus- 2 september

Rijkswaterstaat werkt aan verbetering van de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Dit 
betekent dat de A10-Oost de komende tijd op de volgende tijdstippen is afgesloten:

	 •	 Van vrijdag 23 augustus 23.00 uur tot maandag 26 augustus 05.00 uur
A10-Oost afgesloten tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer richting 
Zaanstad / Amersfoort en op- en afritten s111, s112 en s113.

	 •	 Van vrijdag 30 augustus 23.00 uur tot maandag 2 september 05.00 uur
A10-Oost afgesloten tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer richting 
Zaanstad / Amersfoort en op- en afritten s111 Amstel en s112 Duivendrecht richting 
Almere / Amersfoort.

Door deze afsluitingen kunt u voor uw reis van of naar Schiphol te maken krijgen met extra 
reistijd als u met de auto komt. Meer informatie op www.vanAnaarBeter.nl/
wegwerkzaamheden of bel 0800-8002 (gratis, tussen 06.00 – 22.30 u).

Bouw aan Gustav Mahlerlaan

In oktober 2013 begint de bouw van een kantoorgebouw en een woontoren met 127 
appartementen op de hoek van de Gustav Mahlerlaan en de Buitenveldertselaan (kavel 14 + 
16). Hieraan voorafgaand vinden vanaf maandag 26 augustus tot medio oktober 2013 
voorbereidende werkzaamheden plaats. Dit betekent ook dat de pluk- & moestuin, de 
tennisbaan en het groen worden verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe 
ontwikkelingen. De reguliere werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 19.00 uur. 
Het kan noodzakelijk zijn om buiten deze tijden te werken en het werk kan enige 
geluidshinder veroorzaken. Zie voor uitgebreidere informatie o.a. over parkeren en omleiding 
verkeer kijk hier.

Gewijzigde dienstregeling metro

Vanaf 26 mei t/m 25 augustus is er een gewijzigde dienstregeling vanwege werkzaamheden in 
de metrotunnels.

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel 
Zuid

Kennisgeving: Verkeersbesluit secundaire rijweg Gustav Mahlerlaan ter hoogte van ACTA 
Amsterdam-Zuid, om aan de secundaire rijweg Gustav Mahlerlaan ter hoogte van ACTA 
zeven parkeerplaatsen aan te leggen, met op het onderbord alleen busjes voor 
gehandicaptenvervoer min. 2 m hoogte en max. 3h.. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, afdeling Juridische 
Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Voor de volledige tekst kijk hier.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte
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	 •	 De Boelelaan 1108, 1081 HZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 16 augustus 2013 tot en met 4 oktober 2013, verzonden d.d. 7 augustus 
2013. Dossiernummer 43-730979.

De bovengenoemde vergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf 12 augustus 2013 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het informatiecentrum, op de 
locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar 
maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. t.a.v. Afdeling 
Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Kennisgeving verlengen beslistermijn Bouw

	 •	 Gustav Mahlerlaan, kavel 14/16 – 864851, oprichten gebouw, met bestemming 
daarvan tot woningen, kantoren en parkeergarage (17-06-2013); Nieuwe beslisdatum: 
23-9-2013

Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Grachtenfestival in Zuidas met lunchconcerten

Donderdag 22 augustus, 13.00 -14.00 uur, ITO-toren, Gustav Mahlerplein. Het ensemble 
Davai Perkusion brengt eigentijds repertoire waarbij theatrale elementen in het optreden zijn 
geïntegreerd. Zij brengen werken van Chernienko, Wenjing, Reumert, Ford, Menke, 
Yoshihisa, Bach. Voor het totale programma, lees hier verder.

Expositie van 16 juni t/m 31 augustus, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Alex de Wolf exposeert schilderijen van Amsterdamse stadsgezichten. Te bezichtigen op 
werkdagen van 10.00 t/m 12.00 uur en van 14.00 t/m 16.00 uur.
 

On the roof filmfestival VU, de Boelelaan 1105, 19:00-22:20 uur

3 september Into the wild,

4 september Une hirondelle a fait le printemps,

5 september De Regenmakers,

6 september Love & Fungi.

VU Connected, Cineville en o.a. Hello Zuidas organiseren de tweede editie van het On The 
Roofff Film Festival. Het enige filmfestival op grote hoogte! On the Roofff 2013 duurt vier 
avonden en heeft als centraal thema duurzaamheid en natuur.

VUconnected Filosofie op de Zuidas, 6 september 2013, 18:00 – 19:30 uur, op het dak 
van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 
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Voorafgaand aan de filmavond een gesprek in het kader van duurzaamheid met Prof. Louise 
Fresco, Ad Verbrugge (VU-filosoof) Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing 
VU). Vorig jaar is Fresco benoemd tot lid van de Académie d'agriculture de France. Zij is het 
tweede Nederlandse lid van deze Franse Académie.

Vanaf 21 juli exposities in het Glazenhuis en Orangerie Amstelpark

Zone2Source is een internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de 
glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve ervaringen 
en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. Momenteel 
is het werk van XYZ Factory van het Deense collectief N55 in het Glazen Huis te zien en de 
MedicijnFabriek van EGBG/ Martijn Engelbregt in de Orangerie. Kijk voor de workshops op 
de website. Meedoen aan de workshops? Inschrijven kan via info@zone2source.net  
 

Lees verder over: Weekberichten.

weekbericht 19 & 20  15 mei 2013

Doe mee aan de limerickwedstrijd ter viering 15 jaar Bewonersplatform 
Zuidas!

Een jonge advocaat met een torenhoge ambitie

Reed dagelijks naar de Zuidas op haar gammele fietsie

In haar chique kantoor

Bracht zij menig uurtje door

Maar dankzij het fietsen bleef zij in topconditie

 

Een limerick bestaat uit 5 regels, waarbij de langere regels 1,2 en 5 op elkaar rijmen en de 
kortere regels 3 en 4 ook. Iedereen kan meedoen. Deelname is eenvoudig:

	 •	 Maak één of meer limericks met als onderwerp Zuidas
	 •	 Sturen naar bpz@wocbuitenveldert.nl ovv wedstrijd
	 •	 Door deelname stemt u in met publicatie op onze website en in de weekberichten
	 •	 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
	 •	 Inzenden vóór 21 mei 2013 
	 •	 Vermeld naam en telefoonnummer en e-mailadres
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Op zondag 26 mei maken we om 15.15 uur in het Beatrixpark de winnaars bekend. Op 
die dag is er feest in het park. Het Beatrixpark bestaat 75 jaar en BPZ viert haar 15 jarig 
bestaan. U bent van harte welkom.                                                                                                                           

26 mei Beatrixpark viert 75jarig bestaan, van 12.00-18.00 uur
Er zijn tal van activiteiten in het park. Voor een overzicht zie ook de website. Om 15.15 uur in 
de Artsenijhof bekendmaking winnaars van de limerickwedstrijd BPZ.programma 26.5 
Beatrixpark 15j BPZ pdf

 

 

Suggesties voor Zuidas Groener
 We hebben verschillende leuke suggesties ontvangen die we aan het stadsdeel hebben 
voorgelegd. Wat in uitvoering wordt genomen blijft nog even de vraag. Maar we informeren u 
zodra er meer bekend is. De inzenders bedanken we voor hun constructieve bijdrage.

 

Artzuid in Zuidas
Zuidas maakt deel uit van de beeldenroute ARTZUID. Op het Zuidplein, Gustav Mahlerplein 
en het Gershwinplein is werk te zien van internationaal vermaarde kunstenaars als Dinh Q. 
Le, Martin Pfeifler, El Anatsui en Mario Merz. In de kapel aan de Prinses Irenestraat staat 
werk van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. (foto, Eline via twitter) 

 Hortus VU?
Het Parool berichtte: ”De universiteit kampt met ruimtegebrek, en de grond in de Zuidas is 
schaars en kostbaar. Er was al een tijdje sprake van verplaatsing van de hortus, maar in de 
nieuwste plannen wordt ook sloop als een mogelijkheid gezien. Een woordvoerster van de VU 
verklaart dat de plaats van de hortus als mogelijkheid wordt gezien voor uitbreiding van het 
VUmc, maar dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. Dit zal voor de zomer gebeuren.”

Leven op het dak van ABN Amro
At5 deed verslag: ”Een hoop gekrijs vanochtend op het dak van de ABN Amro aan de Zuidas. 
Er werden namelijk vier baby slechtvalken geringd. De broedkast voor slechtvalken staat al 
vijf jaar op het dak, maar tot nu met weinig succes. Pas vorige maand kwamen de eerste 
eieren uit.”

Werkzaamheden vervangen tramrails Beethovenstraat
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Van maandag 11 maart tot en met vrijdag 17 mei vervangt GVB de tramsporen in de 
Beethovenstraat tussen de Strawinskylaan en de Stadionkade. Autoverkeer richting 
Stadionweg, stad-in, rijdt een omleidingsroute via de Strawinskylaan en de Parnassusweg. 
Informatie over de aangepaste busroutes leest u op de site van GVB.

Wegwerkzaamheden op de De Boelelaan, tussen de Amstelveenseweg en de 
Van der Boechorststraat vanaf 4 maart t/m medio juli

Voor vragen kunt u terecht bij  Boelelaan@zuidas.nl of bellen met de omgevingsmanager 
Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06 55 170160.

Ingrijpende wegwerkzaamheden en reisadvies van dienst Zuidas
Kruising De Boelelaan/Buitenveldertselaan bij hoofdingang VU
Vanaf vrijagavond 21 juni 20.00 uur tot maandag 19 augustus 06.00. Omleiding: 
Buitenveldertselaan → Van Nijenrodeweg →Amstelveenseweg of andersom.

A10 Amsterdam wegwerkzaamheden aan de op- en afritten (S108) met kruising 
Amstelveenseweg.
Voor een betere doorstroming naar en vanaf de A10 zuid worden de op- en afritten van de 
S108 aangepakt. De zuidelijke op- en afrit is voor drie weekenden deels afgesloten:

	 •	 vr 05 Juli 20.00 – ma 08 Juli 06.00
	 •	 vr 12 Juli 20.00 – ma 15 Juli 06.00
	 •	 vr 19 Juli 20.00 – ma 22 Juli 06.00
De rechterrijstrook richting Amsterdam centrum wordt verlengd en de kruising met de 
Amstelveenseweg aangepast.

De noordelijke op- en afrit is voor drie weekenden deels afgesloten:

	 •	 vr 26 Juli 20.00 – ma 29 Juli 06.00
	 •	 vr 02 Aug 20.00 – ma 05 Aug 06.00
	 •	 vr 09 Aug 20.00 – ma 12 Aug 06.00
Er komt een derde rijstrook richting Amstelveen bij. Ook hier geldt een gedeeltelijke 
afsluiting. Omleiding: De omleidingen worden ter plekke aangegeven en het advies is de S109 
te gebruiken.

Werkzaamheden op de De Boelelaan tussen de Amstelveenseweg en de Van 
der Boechorststraat

Op dit moment werkt men hier aan een verbreding van de zuidelijke rijbaan van de De 
Boelelaan van twee naar drie rijstroken. Het werk duurt tot medio juli. Van vrijdag 12 juli 
10.00 tot maandag 15 juli 06.00 uur is de volledige zuidelijk rijbaan afgesloten om te kunnen 
asfalteren en belijning aan te brengen.
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Reisadvies: Dienst Zuidas adviseert bewoners en bezoekers van Zuidas en omgeving om met 
het OV, de fiets of om het gebied via de oostzijde (S 109 RAI) te bereiken. Voor specifieke 
informatie over de wegwerkzaamheden kunt u mailen naar zomerwerken@zuidas.nl

Vergadering commissie Leefomgeving 21 mei, 20:00 23.00 uur, Raadzaal, Pr. 
Kennedylaan 923

Bij agendapunt 7 Agenderingsverzoek fractie VVD, ondersteund door CDA, VOZ, PvdA en 
D66, betreffende rapportage quick scan Claude Debussylaan-Parnassusweg in combinatie met 
Verkeersveiligheid Amstelveenlijn (21.15 uur). En bij TKN B. Uitwerkingsbesluit Parkeren 
2013.

Overzicht van plannen met inzage termijn o.a. bij stadsdeel Zuid                                                                                     
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Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel 
Zuid
Noodkapvergunning:

	 •	 Europaplein, 1078 GX: voor het kappen van twee platanen (Platanus) staande in de 
openbare ruimte in verband met zeer slechte conditie. De veiligheid van personen of 
goederen kan niet meer gegarandeerd worden, verzonden d.d. 8 maart 2013. Er geldt 
een herplantplicht;

	 •	 Gustav Mahlerlaan 3005, 1081 LB: voor het kappen van drie fijnsparren (Picea 
abies) en één meidoorn (Crataegus) staande in de openbare ruimte, in verband met 
ernstige stamaantasting. De bomen zijn dood en dreigen om te vallen, verzonden d.d. 
22 maart 2013;

De vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 13 mei 2013 gedurende zes weken 
tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel. U kunt binnen zes weken na de 
bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de 
poststempel op uw bezwaarschrift.Stuur  uw bezwaarschrift naar het DB van stadsdeel Zuid, 
t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Aanvraag Staanplaatsen:
	 •	 Gustav Mahlerplein, 1082 MS: voor het innemen van een tijdelijke 
staanplaats voor de verkoop van tosti's. Dossiernummer 70-676246.

De aanvraag met bijbehorende stukken ligt vanaf 13 mei 2013 gedurende twee weken tijdens 
de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel.Gedurende genoemde periode kunt u uw 
zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke 
zienswijze kunt u sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning:
	 •	 De Klencke 109, 1083 HH: voor het veranderen en vernieuwen van een 
gedeelte van het gebouw met bestemming daarvan tot zorgcentrum, het vernieuwen van de 
kozijnen in de gevels, het maken van een hellingbaan aan de achterzijde, verzonden d.d. 26 
april 2013. OLO-nummer 748799;

Het besluit ligt niet ter inzage. Om de stukken in te zien, kunt u een verzoek indienen via e-
mail, naar: vergunningen@zuid.amsterdam.nl. U kunt binnen zes weken na de bekendmaking 
van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw 
bezwaarschrift. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, 
Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen Evenementenvergunningen:
	 •	 Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "SLAM!FM" 
op 22 juni 2013 van 16.00 uur tot 23.00 uur. Dossiernummer 32-677016;
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	 •	 Strawinskylaan 1, 1077 XW: voor het houden van een evenement " Zuidas 
Culinair&Concert" op 26 juni 2013 van 16.30 uur tot 22:00 uur. Dossiernummer 
32-678197;

Verleende Evenementenvergunning:
	 •	 Gustav Mahlerlaan 10, 1082 MA: voor het houden van een evenement 
"JINC" op 22 mei 2013 van 09:00 uur tot 09:30 uur, verzonden d.d. 8 mei 2013. 
Dossiernummer 32-664856;

De bovengenoemde aanvragen/vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 13 mei 
2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel. Bent u het 
niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit 
bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur 
uw bezwaarschrift naar B&W van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 
202,1000 AE Amsterdam

Werken in de openbare ruimte:Verleende vergunningen:
	 •	 De Boelelaan 2, 1081 HZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 2 mei 2013 tot en met 28 juni 2013, verzonden d.d. 29 april 2013. 
Dossiernummer 43-660427;

	 •	 De Boelelaan 900, 1082 RW: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 1 mei 2013 tot en met 20 augustus 2013, verzonden d.d. 29 april 2013. 
Dossiernummer 43-664586;

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 13 mei 2013 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel. Bent u het niet 
eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit 
bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur 
uw bezwaarschrift naar B&W van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 
202,1000 AE Amsterdam

Hinder in de openbare ruimte, Verleende vergunning:
	 •	 Euopaboulevard 8, 1083 AD: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 13 mei 2013 tot en met 15 mei 2013 en 21 mei 2013 tot en met 23 mei 2013 
tussen 20:00 uur – 06:00 uur, verzonden d.d. 25 april 2013. Dossiernummer 61-661168;

De bovengenoemde vergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf 13 mei 2013 gedurende 
zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel.Bent u het niet eens met dit 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. 
Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.  Stuur uw 
bezwaarschrift naar het DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 
74019,1070

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
Dinsdag 21 mei 12:30 uur, Lunchconcert ,Wijma & Pahschenko. Renske Wijma speelt 
hoorn en Olga Pahschenko piano.Toegang gratis.

http://www.thomaskerk.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=44
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VU Connected 12 juni, 12.30-13.30, lunch Slim eten tuin, Gustav 
Mahlerlaan 3005
Spreker(s): Philip Scheltens (directeur VUmc Alzheimercentrum)

Zuidas Run 2 juni
"Dat de Zuidas Run een succes is gebleken, blijkt uit het feit dat de Zuidas Run dit jaar haar 
eerste lustrum beleeft. Inmiddels is Accenture nog steeds een van de drie 
Goldpartners. Daarnaast wordt De Zuidas Run nu mogelijk gemaakt door alle partners die 
eveneens aan de Zuidas gevestigd zijn of hier nauwe banden mee hebben. Alle partners 
onderschrijven het belang van de Zuidas Run en de Zuidas Community", aldus de website 
Zuidasrun.

EmmaRAIrun wordt een winterrun!!!!
De EmmaRAIrun, de Fun Run voor Stichting Steun Emma, gaat helaas niet door op vrijdag 
17 mei en wordt verplaatst naar de winter. De run waarbij in en om de hallen van Amsterdam 
RAI gelopen zou worden, trekt minder deelnemers dan verwacht. Amsterdam RAI wil de 
inzet en medewerking van leveranciers en andere sponsoren goed tot haar recht laten komen. 
Mede door de last minute opkomst van een aantal hardloopwedstrijden in mei en juni 2013 is 
er onvoldoende animo met als gevolg niet genoeg exposure voor het Emma Kinderziekenhuis 
AMC.

Zone2Source, opening tentoonstelling 19 mei, 15 uur, Amstelpark diverse 
locaties
Zone2Source is een nieuw internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten 
de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve 
ervaringen en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. 
Tentoonstellingen lopen van 19 mei t/m 14 Juli en zijn te bezichtigen iedere donderdag t/m 
zondag 12 – 17 uur. De organisaties zoekt nog vrijwilligers, kijk op www.zone2source.net

Rondleidingen ARTZUID door leerlingen Ignatiusgymnasium 13 t/m 17 mei 
10-12/12-14/14-16 uur

Leerlingen uit de vierde klas geven i.h.k.v. de maatschappelijke stage rondleidingen aan o.a. 
buurtbewoners. Aamelden, ook voor groepen, kan via mas-artzuid@ignatiusgymnasium.nl

weekbericht 18   1 mei 2013

Volgende week geen weekberichten vanwege vakantie.
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 Doe mee aan de limerickwedstrijd ter viering 15 jaar Bewonersplatform 
Zuidas!

Ik ben de maan en ’s nachts wil ik schijnen

Je ziet mij af en toe achter een wolkje verdwijnen

Maar door het Zuidaslicht

Ben ik volledig uit het zicht

Dat licht straalt de hele nacht en er zijn geen gordijnen

MM

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het platform wordt een limerickwedstrijd 
uitgeschreven. Een limerick bestaat uit 5 regels, waarbij de langere regels 1,2 en 5 op elkaar 
rijmen en de kortere regels 3 en 4 ook. Iedereen kan meedoen. Deelname is eenvoudig:

	 •	 Maak één of meer limericks met als onderwerp Zuidas
	 •	 Sturen naar bpz@wocbuitenveldert.nl ovv wedstrijd
	 •	 Door deelname stemt u in met publicatie op onze website en in de weekberichten
	 •	 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
	 •	 Inzendingen vóór 15 mei 2013
	 •	 Vermeld naam en telefoonnummer en e-mailadres
Op zondag 26 mei maken we om 15.15 uur in het Beatrixpark de winnaars bekend. 

Zuidas Groener? Bloeiend grasland of liever een geurige gevelbeplanting? 
Geef ons uw suggesties
BPZ roept bewoners op om met suggesties te komen voor een groenvoorziening in de vorm 
van een stukje bloeiend grasland of kleine perken, gevelbeplanting enz. We ontvangen uw 
suggesties graag vóór 5 mei via 644 99 36 of email naar bpz@wocbuitenveldert.nl 

Vorig jaar deed u ook suggesties voor plekken om geraniumpiramides te plaatsen. Dat is 
uitgevoerd en wegens groot succes wordt dat dit jaar gecontinueerd en uitgebreid tot 12 
plekken.

Voorstellen stadsdeel voor aangepaste regelingen parkeren in Zuidas en 
omgeving: experiment 2014

Buitenveldert-Noord

Het voorstel is om bij wijze van experiment een parkeerduurbeperking in te voeren. 
Bezoekers kunnen hun auto van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 19.00 uur 
maximaal drie uur parkeren in de groenomlijnde gebieden. Voor mensen die over een voor het 
gebied geldige parkeervergunning beschikken geldt de parkeerduurbeperking niet.
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Prinses Irenebuurt

Het voorstel is om als experiment de huidige belanghebbendenregeling aan te passen. Van 
maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 19.00 uur mag er in het gebied alleen met 
een speciale belanghebbendenvergunning geparkeerd worden. Bewoners van de Prinses 
Irenebuurt kunnen per adres maximaal drie belanghebbendenvergunningen krijgen. Deze 
vergunningen worden op kenteken uitgegeven. Voor hun bezoek kunnen de bewoners één 
bezoekersvergunning krijgen waarmee hun bezoek maximaal drie uur kan parkeren.

Regelingen Parkeren rond de Zuidas -de volledige regeling vindt u in de notitie Parkeren 
rond de Zuidas (PDF) en op de website. 

Koningslinde geplant in Beatrixpark
In het Beatrixpark hebben op zaterdag 27 april Amsterdamse kinderen samen met 
locoburgemeester Carolien Gehrels ter ere van de troonswisseling de koningslinde geplant. 
Daarna strooiden de kinderen bloemzaadjes, die na een paar weken het veld rondom de 
koningslinde met veldbloemen zullen opfleuren. Zie het volledige bericht op de website dienst 
Zuidas.

8 mei opening daktuin VU

Vorig jaar vertelden twee studenten op de themabijeenkomst van BPZ over hun initiatief voor 
een daktuin op de VU. Inmiddels hebben zij hun plan gerealiseerd zien worden. Op 8 mei 
opent de VU in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam feestelijk de daktuin op 
het Hoofdgebouw. Graag uw aanwezigheid bevestigen bij Eva.Alders@vu.nl.

 

Dienst Zuidas heeft AM/Bouwinvest gekozen voor de ontwikkeling van 197 
huurwoningen

 "De woningen komen aan de Gershwinlaan en Mahlerlaan en worden in 2016 opgeleverd. De 
bouw van woningen in Zuidas is belangrijk voor de ontwikkeling van een gemengd 
stadscentrum voor wonen én werken. “Er willen nog altijd veel mensen wonen in Amsterdam, 
de vraag naar woningen is groot” geeft Wethouder van Poelgeest aan in het Parool van 23 
april. De vraag naar middeldure woningen is de laatste jaren enorm toegenomen. De gemeente 
heeft daarom de ambitie om voor 2016 ruim 2000 huurwoningen te bouwen met een huur 
tussen € 665 en € 900. Zuidas is aangewezen als één van de woningbouwlocaties hiervoor. 
Ook marktpartijen hebben in een consultatieronde aangegeven dat dit type woningen nu 
kansrijk is," ..lees hier verder.

Werkzaamheden vervangen tramrails Beethovenstraat
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Van maandag 11 maart tot en met vrijdag 17 mei vervangt GVB de tramsporen in de 
Beethovenstraat tussen de Strawinskylaan en de Stadionkade. Autoverkeer richting 
Stationweg, stad-in, rijdt een omleidingsroute via de Strawinskylaan en de Parnassusweg. 
Informatie over de aangepaste busroutes leest u op de site van GVB.

Wegwerkzaamheden op de De Boelelaan, tussen de Amstelveenseweg en de 
Van der Boechorststraat vanaf 4 maart t/m medio juli

Voor vragen kunt u terecht bij  Boelelaan@zuidas.nl of bellen met de omgevingsmanager 
Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06 55 170160.

Europaboulevard ter hoogte van de Boelelaan onderhoud asfalt

Werkzaamheden van 13 op 14, 14 op 15 mei en van 21 op 22 en 22 op 23 mei telkens tussen 
20.00 en 06.00 uur zie ook de website voor meer informatie.

Vergadering commissie Samenleving 7 mei, 20:00 23.00 uur, Raadzaal, Pr. 
Kennedylaan 923

Zie de agenda de stukken tkn Update Sportas 2013-2014.

Overzicht van plannen met inzage termijn o.a. bij stadsdeel Zuid                                                                                          
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Omgevingsdienst NZKG

11-04

23-05

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel 
Zuid

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bouw

	 •	 Prinses Irenestraat 59 t/m 61 – 497315, veranderen gebruik gebouw tot school en 
kinderdagverblijf,

	 •	 veranderen inpandige trap en herinrichten buiten terrein;
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 2 mei 2013 
gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Zuid en de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290. Gedurende de termijn van 
ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun schriftelijke zienswijze over het 
ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden indienen bij B&W, p/a Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, locatie Amsterdam, postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Provincie Noord-holland

Ontwerpbesluit 26-04-2013 project energieopslag kantoor Deloitte, Gustav Maherlaan te 
Amsterdam, Waterwet

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat OVG Projecten Xlix B.V. een 
vergunning heeft aangevraagd ingevolge de Waterwet ten behoeve van het project 
energieopslag kantoor Deloitte, Gustav Mahlerlaan te Amsterdam. Gedeputeerde Staten 
hebben het voornemen de vergunning te verlenen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen op werkdagen tijdens 
kantooruren vanaf 26 april 2013 tot 7 juni 2013 ter inzage bij de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied locatie Amsterdam.
Zienswijze indienen kan tot 8 juni 2013, bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
Procedurekamer SHV, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Lunchconcert, dinsdag 7 mei, 12:30 uur, Frederic Voorn, piano en Ivana Poparic, cello 
spelen werken van Beethoven en Prokofiev. Toegang is gratis.
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VU Connected

15 mei 2013 van 12.30-13.30 uur, Gustav Mahlerlaan 3005, Slim Eten Lunch & Learn in de 
Slim Eten tuin. Spreker(s): Erik Scherder (Klinische Neuropsychologie VU). Georganiseerd 
samen met: VUmc Alzheimercentrum, Dr. L. Alma schoolwerktuin.

16 mei Twiterdebat, Kijk en lees hoe u kunt deelnemen.

Inschrijving geopend voor EMMARAIrun op 17 mei 17.00 uur

“Starten naast het Elicium, hardlopen door het Beatrixpark en dan zo, hup, de hallen van 
Amsterdam RAI door, om vervolgens te finishen op het Europaplein. Op 17 mei krijgt u de 
kans om de RAI van een hele andere kant te zien.” Voor meer informatie en om u in te 
schrijven kunt u terecht op de website

Zone2Source, opening tentoonstelling 19 mei, 15 uur, Amstelpark diverse 
locaties

Zone2Source is een nieuw internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten 
de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve 
ervaringen en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. 
Tentoonstellingen lopen van 19 mei t/m 14 Juli en zijn te bezichtigen iedere donderdag t/m 
zondag 12 – 17 uur.

Rondleidingen ARTZUID door leerlingen Ignatiusgymnasium 13 t/m 17 mei 
van 10-12/ 12-14/ 14-16 uur

Leerlingen uit de vierde klas geven i.h.k.v. de maatschappelijke stage rondleidingen aan o.a. 
buurtbewoners. Aanmelden, ook voor groepen, kan via mas-artzuid@ignatiusgymnasium.nl

Lees verder over: Weekberichten.

Weekbericht 17 24 april 2013

Doe mee aan de limerickwedstrijd ter viering 15 jaar Bewonersplatform 
Zuidas!
15 jaar geleden kwamen bewoners bijeen
ze bespraken de plannen voor het gebied om hen heen
bewonersplatform Zuidas werd opgericht
met een geheel eigen gezicht
en met zorg voor de mensen tussen al dat steen

http://www.vuconnected.nl/programma/lunch-learn-de-slim-eten-tuin
http://www.vuconnected.nl/programma/lunch-learn-de-slim-eten-tuin
http://www.vuconnected.nl/programma/lunch-learn-de-slim-eten-tuin
http://www.vuconnected.nl/programma/lunch-learn-de-slim-eten-tuin
http://www.vuconnected.nl/hoe-werkt-een-twitterdebat
http://www.vuconnected.nl/hoe-werkt-een-twitterdebat
http://www.rai.nl/nl/EmmaRAIrun/Paginas/default.aspx
http://www.rai.nl/nl/EmmaRAIrun/Paginas/default.aspx
http://corcom.myrai.nl/optiext/optiextension.dll?ID=OgRRS7asovR_lpcJ6npsHmSINJe6kD%2Btz0fAyW
http://corcom.myrai.nl/optiext/optiextension.dll?ID=OgRRS7asovR_lpcJ6npsHmSINJe6kD%2Btz0fAyW
http://www.zone2source.net/
http://www.zone2source.net/
mailto:mas-artzuid@ignatiusgymnasium.nl
mailto:mas-artzuid@ignatiusgymnasium.nl
https://bewonersplatformzuidas.nl/category/weekberichten/
https://bewonersplatformzuidas.nl/category/weekberichten/


Bovenstaande limerick is van Cisca Griffioen waarmee zij het artikel opent over het 15 jarig 
bestaan van BPZ dat in de wijkkrant van april verschijnt. Het bereiken van deze mijlpaal 
wordt 26 mei a.s. gevierd samen met het 75-jarig bestaan van het Beatrixpark. Ter 
gelegenheid van het 15-jarig bestaan wordt een limerickwedstrijd uitgeschreven. Een limerick 
bestaat uit 5 regels, waarbij de langere regels 1,2 en 5 op elkaar rijmen en de kortere regels 3 
en 4 ook. Iedereen kan meedoen. Deelname is eenvoudig:

	 •	 Maak één of meer limericks met als onderwerp Zuidas
	 •	 Sturen naar bpz@wocbuitenveldert.nl ovv wedstrijd
	 •	 Door deelname stemt u in met publicatie op onze website en in de weekberichten
	 •	 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
	 •	 Inzendingen vóór 15 mei 2013
	 •	 Vermeld naam en telefoonnummer en e-mailadres
Op zondag 26 mei maken we om 15.15 uur in het Beatrixpark de winnaars bekend. 

BPZ in overleg met VU

De tekst in het vorige weekbericht verdient wat meer details (zie cursief). In het overleg is 
gesproken over de zienswijze die BPZ heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Het 
terugleggen van de rooilijn leek ons (BPZ) van belang vanwege het vele voetgangers- en 
fietsverkeer dat daar te verwachten is. De VU vertelde dat nu in het ontwerpbestemmingsplan 
is opgenomen dat het trottoir 6m wordt en dat het voorstel is om het fietspad te verbreden van 
2,5 naar 3,5 meter. Wat het bezwaar van BPZ betreft tegen de volwaardige hotelfunctie 
daarop werd in de reactie van de VU duidelijk dat men streeft naar studentenhuisvesting en, 
vanwege de financiële haalbaarheid, concepten bestudeert die een combinatie van gedeeltelijk 
studentenhuisvesting (gedurende het collegejaar) en hotelfunctie mogelijk maken. Opgemerkt 
werd wel dat studenten steeds kortere zomervakanties hebben.

Zuidas Groener? Bloeiend grasland of liever een geurige gevelbeplanting? 
Geef ons uw suggesties

BPZ roept bewoners op om met suggesties te komen over een groenvoorziening in de vorm 
van een stukje bloeiend grasland of kleine perken, gevelbeplanting enz. We ontvangen uw 
suggesties graag vóór 5 mei via 644 99 36 of  email naar bpz@wocbuitenveldert.nl 

Vorig jaar deed u ook suggesties voor plekken om geraniumpiramides te plaatsen. Dat is 
uitgevoerd en wegens groot succes wordt dat dit jaar gecontinueerd en uitgebreid tot 12 
plekken.

Vorige week berichtte AT5:” De Zuidas mag deze zomer wel heel 
uitzonderlijke nieuwe buren verwelkomen”

“Zo'n tweehonderd kippen zullen namelijk neerstrijken op een braakliggend terrein achter het 
stadsdeelkantoor. Het idee is om de kantoorgangers iets te leren over duurzaamheid en 
buurtkinderen te laten zien waar zo'n ei nou eigenlijk echt vandaan komt. Maar of de kippen 
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er ook van opknappen.” Zie ook het  interview met Jeroen Bisscheroux en reacties onder het 
artikel.

26 april Cross Your Borders indoor market van 10 tot 12 uur, centrale hal 
St Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2

Leerlingen uit 4 vwo doen mee aan een project over onrechtvaardigheid in de wereld. In 
groepjes van 3 tot 5 leerlingen nemen ze de ontwikkelingsproblemen van één 
ontwikkelingsland onder de loep. Het project wordt afgesloten met een zogenaamde 
mikrokredietactie. Elk groepje krijgt een klein bedrag ter beschikking om dingen te maken die 
tijdens de markt worden verkocht. De opbrengst (na aftrek van het verschafte krediet) komt 
ten goede aan Pelido, een organisatie die mikrokredieten verstrekt aan arme boeren in 
Oeganda. U bent van harte welkom.

8 mei opening daktuin VU

Vorig jaar vertelde twee studenten op de themabijeenkomst van BPZ over hun initiatief voor 
een daktuin op de VU. Inmiddels hebben zij hun plan gerealiseerd zien worden. Op 8 mei 
opent de VU in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam feestelijk de daktuin op 
het Hoofdgebouw. De opening gebeurt met een ronde tafelgesprek – uiteraard in de daktuin – 
met wethouder Freek Ossel van de gemeente Amsterdam, Egbert de Vries, voorzitter stadsdeel 
Zuid, Bernadette Langius, lid van het College van Bestuur van de VU en Daan Brüggemann, 
student aan de VU en één van de initiatiefnemers. Bioloog Freek Vonk, bekend van De Wereld 
Draait Door, geeft extra cachet aan dit gesprek. De VU heet u graag welkom vanaf 16.00 uur. 
Aansluitend vindt de officiële opening van de daktuin plaats met een bijzondere handeling en 
is er gelegenheid om de tuin te verkennen. Graag uw aanwezigheid bevestigen bij 
Eva.Alders@vu.nl.

Werkzaamheden ivm Noord/Zuidlijn

Op het Scheldeplein en in de tunnels onder het Scheldeplein zijn zij tot en met de zomer van 
2014 nog volop aan het werk. Voor ijssalon Pisa en Brasserie RAI zijn in het verleden de 
autoweg, fiets- en voetpad voor onze werkzaamheden verplaatst. Vanaf medio april tot en met 
medio juni 2013 gaan wij dit deel weer op zijn oude en definitieve plaats terugleggen. Kijk op 
http://www.amsterdam.nl/noordzuidlijn voor meer informatie.

Werkzaamheden vervangen tramrails Beethovenstraat

Van maandag 11 maart tot en met vrijdag 17 mei vervangt GVB de tramsporen in de 
Beethovenstraat tussen de Strawinskylaan en de Stadionkade. Autoverkeer richting 
Stadionweg, stad-in, rijdt een omleidingsroute via de Strawinskylaan en de Parnassusweg. 
Informatie over de aangepaste busroutes leest u op de site van
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Wegwerkzaamheden op de De Boelelaan, tussen de Amstelveenseweg en de 
Van der Boechorststraat vanaf 4 maart t/m medio juli

Dienst Zuid meldt: “Vorige zomer is er op de Amstelveenseweg een extra rijstrook voor 
linksafslaand verkeer richting de De Boelelaan bijgekomen. Voor een goede aansluiting op de 
De Boelelaan wordt ook hier een extra rijstrook tussen de Amstelveenseweg en de Van der 
Boechorststraat aangelegd. Het fiets- en voetpad komen dichter bij de gevel van het VUmc 
gebouw te liggen en de tramhalte wordt versmald. Om ervoor te zorgen dat het VUmc 
bereikbaar blijft moet er ook tijdens de weekenden worden gewerkt. De werkzaamheden 
duren tot medio juli.” Voor vragen kunt u terecht bij  Boelelaan@zuidas.nl of bellen met de 
omgevingsmanager Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06 55 170160.

Uit: Nieuws van B&W van 24 april

Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met het bestemmingsplan Ravel 
voorstudentenhuisvesting op de Zuidas.

Vergadering raadscommissie BWK 25 april 13.30-14.00  in de Rooszaal 
stadhuis

Agendapunt 5. Grondzaken: De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de 
raadsvoordracht

EindejaarsResultaat Actieve Grondexploitatiegebieden 2012. Daarin staat ver meld kennis te 
nemen van het feit dat de voorgenomen kasstroomsturing op kavelniveau ook voor Zuidas 
geldt (blz 3 punt 18)

Ad 19 De Wethouder Grondzaken wordt opgedragen de proceskosten voor de Zuidas verder 
te analyseren en terug te brengen.

Dienst Zuidas uitgezonderd

In NUL20 , het platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam , was 22 april te lezen dat 
de gemeente fiks moet bezuinigingen op afdelingen en diensten die zich bezighouden met 
activiteiten rondom gronduitgifte en gebiedsontwikkeling. “Wethouder van Poelgeest 
selecteerde 10% uit het totale aanbod van bouwplannen als meest kansrijke. Aan die compacte 
projectenportefeuille zal door veel minder ambtenaren worden gewerkt. Voor projectkosten is 
de komende vier jaar nog maar 65 miljoen euro beschikbaar. Afzonderlijke projectbureaus – 
de dienst Zuidas uitgezonderd – worden opgeheven en meer dan tweehonderd ambtenaren 
moeten iets anders gaan doen.”

Overzicht van plannen met inzagetermijn o.a. bij stadsdeel Zuid   van     tot                                                                                             
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Besluit wegonttrekking fietspad Beethoven 

Centrale Stad

28-03

09-05

Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid Amsterdam RAI

 Stadsdeel Zuid

 08-04

20-05

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rivierenbuurt http://www.zuid.amsterdam.nl/
wonen_en/bouwen/bestemmingsplannen-0/70-rivierenbuurt/

 

 Stadsdeel Zuid

 08-04

21-05

Aanvraag revisie omgevingsvergunning VU- De Boelelaan 1105

Omgevingsdienst NZKG

11-04

23-05

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel 
Zuid

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte:

	 •	 Amstelveenseweg 133, 1075 VX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 2 mei 2013 tot en met 9 augustus 2013, verzonden d.d. 17 april 2013. 
Dossiernummer 43-664570;

	 •	 Fred. Roeskestraat 75, 1076 EC: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 2 mei 2013 tot en met 31 augustus 2013, verzonden d.d. 17 april 2013. 
Dossiernummer 43-666475;

De vergunningen liggen vanaf 22 april 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden 
ter inzage bij stadsdeel Zuid. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken bezwaar uw bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, t.a.v. 
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Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Als datum van uw bezwaar 
geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Verleende vergunning ontheffing Geluidsvoorschriften:

	 •	 George Gershwinlaan 101, 1082 MT: voor het maken van live en/of mechanisch 
versterkte muziek in horecabedrijf "Crowne Plaza Amsterdam South" op 2 mei 2013 
van 18:00 uur tot 21:00 uur, verzonden d.d. 15 april 2013. Dossiernummer 28-666638;

	 •	 George Gershwinlaan 101, 1082 MT: voor het maken van live en/of mechanisch 
versterkte muziek in horecabedrijf "Crowne Plaza Amsterdam South" op 4 juli 2013 
van 18:00 uur tot 21:00 uur, verzonden d.d. 15 april 2013. Dossiernummer 28-666641.

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 22 april 2013 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij stadsdeel Zuid. Bent u het niet 
eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Als datum van uw 
bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Uw bezwaarschrift richten aan De 
burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE 
Amsterdam, of per mail naar: bezwaarenberoep@amsterdam.nl

Ingediende aanvraag evenementenvergunning:
	 •	 Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Join Feedback 
School Award" op 6 juni 2013, van 19:00 uur tot 21:00 uur. Dossiernummer 32-668116;

	 •	 Zuidplein t.h.v. café De Blauwe Engel, 1077 XX: voor het houden van het 
evenement "Zomerfeest 2013" op 28 en 29 juni 2013, van 17:00 uur tot 01:00 uur. 
Dossiernummer 32-643679.

De bovengenoemde aanvragen liggen vanaf 22 april 2013 gedurende twee weken ter inzage 
bij het stadsdeel. Een zienswijze kun u schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het dagelijks 
bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunningen exploitatie van een horecabedrijf:
	 •	 Europaplein 11, 1078 GS: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras, verzonden d.d. 11 april 2013. Dossiernummer 16-641040;

	 •	 Strawinskylaan 143, 1077 XX: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras, verzonden d.d. 11 april 2013. Dossiernummer 16-562962;

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 22 april 2013 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij stadsdeel Zuid. Bent u het niet 
eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Als 
datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift 
naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 
AE Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning:
	 •	 ·Europaplein 53, 1078 GW: voor het brandveilig gebruik van het 
kinderdagverblijf gelegen op de begane grond van het gebouw voor maximaal 28 personen, 
verzonden d.d. 12 april 2013. OLO-nummer 549787;

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van 
dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw 
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bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift naar het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, t.a.v. 
Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

	 •	 Beethovenstraat nabij Beatrixpark – 740695, tijdelijk plaatsen prefab gelijk 
richterstation voor 5 jaar (19-04-2013);

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending 
van deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de 
Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202 1000 AE 
Amsterdam.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning:
	 •	 De Boelelaan 30 – 807451, bouwen in afwijking van omgevingsvergunning 
495679 (12-04-2013);

	 •	 De Boelelaan 1105 – 814163, definitief instand houden van een tijdelijk campuscafé 
(17-04-2013);

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning liggen niet ter inzage. Wanneer u wilt 
reageren op een aanvraag kan dit in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke 
besluit.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu:

	 •	 Barbara Strozzilaan 251 – 472087, veranderen van de inrichting door bijplaatsen van 
vijf Drycoolers

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 25 april 2013 gedurende zes weken ter 
inzage bij stadsdeel Zuid en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), 
Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam

Verlening beslistermijn aanvraag Bouw/Milieuvergunning:
	 •	 Tomasso Albinonistraat – 712507, oprichten 2 gebouwen (08-02-2013). 
Nieuwe beslisdatum: 17-5-2013.

Ten aanzien van deze kennisgeving van verlenging kan er geen bezwaar worden ingediend.

Gebruiksmelding Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied:

	 •	 Beethovenstraat 374 – 780431, in gebruik nemen gebouw als bouwkeet, kantoor/
schaftruimte (16-04-2013);

Geen zienswijzen
Naar aanleiding van de volgende ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend:

	 •	 De Boelelaan 1119, Amstelveenseweg 587, 589 en 593 – 685369, ingebruikname als 
gezondheidszorg en – logiesgebouw en parkeergarage.

Bezwaarschriften moeten zijn ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en de grond van 
uw bezwaar. Graag een kopie van het besluit meezenden.
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Provincie Noord-holland
Ontwerpbesluit 19-04-2013 energieopslag kantoor De Boelelaan 30 te Amsterdam

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat:

	 •	 Soriva Vastgoed BV vergunning heeft aangevraagd ingevolge de Waterwet ten 
behoeve van energieopslag kantoor De Boelelaan 30 te Amsterdam.

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning te verlenen. De aanvraag, het 
ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen tot 31 mei 2013 ter inzage bij de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied locatie Amsterdam, Herikerbergweg 290 te 
Amsterdam Zuid-Oost. Inzien kan uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak, tel.: 
020-2543600. Als u het met het ontwerp besluit niet eens bent, dan kunt u uw zienswijze 
hierover tot 1 juni 2013 schriftelijk indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
Procedurekamer SHV, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.(gepubliceerd in De Echo-
Amsterdam Zuid (in het vorige weekbericht opgenomen))

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Lunchconcert, dinsdag 7 mei, 12:30 uur, Frederic Voorn, piano en Ivana Poparic, cello 
spelen werken van Beethoven en Prokofiev. Toegang is gratis.

VU Connected
15 mei 2013 van 12.30-13.30 uur, Gustav Mahlerlaan 3005, Slim Eten Lunch & Learn in de 
Slim Eten tuin. Spreker(s): Erik Scherder (Klinische Neuropsychologie VU). Georganiseerd 
samen met: VUmc Alzheimercentrum, Dr. L. Alma schoolwerktuin.

16 mei Twiterdebat, Kijk op http://www.vuconnected.nl/hoe-werkt-een-twitterdebat en lees 
hoe u kunt deelnemen.

Inschrijving geopend voor EMMARAIrun op 17 mei 17.00 uur
“Starten naast het Elicium, hardlopen door het Beatrixpark en dan zo, hup, de hallen van 
Amsterdam RAI door, om vervolgens te finishen op het Europaplein. Op 17 mei krijgt u de 
kans om de RAI van een hele andere kant te zien. Doe mee met de Fun Run voor Stichting 
Steun Emma en draag bij aan het Vrolijk op Fonds voor het Emma Kinderziekenhuis AMC. 
Loop 5 of 10 kilometer voor het goede doel. Wilt u graag met een collega, familielid, vriend 
of vriendin lopen? Dan kun je ook de 10 kilometer in estafettevorm lopen. Aansluitend op de 
Fun Run is er een afterparty waar de opbrengsten voor Stichting Steun Emma bekend worden 
gemaakt.” Voor meer informatie en om u in te schrijven kunt u terecht op de website. 

weekbericht 16    17 april 2013

Doe mee aan de limerickwedstrijd ter viering 15 jaar Bewonersplatform 
Zuidas!
15 jaar geleden kwamen bewoners bijeen
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ze bespraken de plannen voor het gebied om hen heen
bewonersplatform Zuidas werd opgericht
met een geheel eigen gezicht
en met zorg voor de mensen tussen al dat steen

De raadselachtige Zuidaspoezie die afgelopen twee weken in het weekbericht verscheen, is 
afkomstig van Marleen Munniksma. Zij is een zeer actieve deelneemster van het 
Bewonersplatform en voorzitter van de vereniging van Vrienden van het Beatrixpark met een 
gouden pen zo blijkt uit de limericks die zij ons stuurde. Bovenstaande limerick is van Cisca 
Griffioen waarmee zij het artikel opent over het 15 jarig bestaan van BPZ dat in de wijkkrant 
van april verschijnt. Het bereiken van deze mijlpaal wordt 26 mei a.s. gevierd samen met het 
75-jarig bestaan van het Beatrixpark.

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het platform wordt een limerickwedstrijd 
uitgeschreven. Een limerick bestaat uit 5 regels, waarbij de langere regels 1,2 en 5 op elkaar 
rijmen en de kortere regels 3 en 4 ook. Iedereen kan meedoen.
Deelname is eenvoudig:

	 •	 Maak één of meer limericks met als onderwerp Zuidas
	 •	 Sturen naar bpz@wocbuitenveldert.nl ovv wedstrijd
	 •	 Door deelname stemt u in met publicatie op onze website en in de weekberichten
	 •	 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
	 •	 Inzendingen vóór 15 mei 2013
	 •	 Vermeld naam en telefoonnummer en e-mailadres
Op zondag 26 mei maken we om 15.15 uur in het Beatrixpark vijf winnaars bekend. 

BPZ in overleg met VU en Prorail
Afgelopen week hebben we gesproken met projectmanagers van de VU over de verplaatsing 
van het afvaldepot en het bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid 1e fase. Zij informeerden ons 
over de ter inzagelegging van de vergunningaanvraag voor het verplaatsen van het afvaldepot 
(zie vergunningaanvraag onder bekendmakingen). Vorig jaar was er ook een gesprek geweest 
waarin suggesties werden gedaan over het tijdig informeren van omwonenden ook met een 
uitleg hoe de afwikkeling van de transporten te zijner tijd geregeld gaat worden. Omdat er 
groen van het binnenterrein verwijderd gaat worden is de suggestie gedaan dat eventueel aan 
te bieden aan buurtbewoners.

BPZ heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Het terugleggen van 
rooilijn leek ons van belang vanwege het vele voetgangers en fietsverkeer dat daar te 
verwachten is. Bij monde van VU klopt de positie van de rooilijn niet helemaal en men zou er 
aandacht aan geven. Wat het bezwaar van BPZ betreft tegen de volwaardige hotelfunctie 
daarop werd in de reactie van de VU duidelijk dat men een Casa400 huurconstructie voor 
ogen heeft. Hetgeen betekent dat de hotelfunctie alleen in de zomerperiode beschikbaar is. 
Opgemerkt werd wel dat studenten steeds kortere zomervakanties hebben.

Prorail kwam op bezoek voor een presentatie over de werkzaamheden voor het project 
OVSAAL. Een omvangrijk project waarbij nieuwe viaducten (kunstwerken), geluidsschermen 
en spoor worden aangelegd over het traject in Amsterdam van Diemen tot en met de 
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Riekerpolder in West. Geregeld zal er s’ nachts gewerkt worden eenvoudigweg omdat dat niet 
anders kan. Prorail zegde toe bewoners in de omringende gebieden tijdig en duidelijk uit te 
leggen wat er precies gebeurt, hoelang men bezig is en waarvoor het dient. BPZ vroeg het 
verspreidingsgebied van de bewonersbrieven ruim te nemen om klachten en ergernis te 
voorkomen. Rondom station RAI zijn enige tijd al volop activiteiten om een extra 
spoorviaduct te maken en op termijn een extra entree bij station aan te kunnen leggen.

Kippen op Zuidas
Metro berichtte:”Er komen tweehonderd kippen wonen op de Amsterdamse Zuidas. Eind mei 
begint de bouw van een mini-rondeel waarin de kippen rond gaan scharrelen. Naast het 
ophalen van een vers eitje kunnen omwonenden er ook gebruikmaken van duurzame stroom. 
Hiermee wil initiatiefnemer Jeroen Bisscheroux de Zuidas bewuster maken van 
duurzaamheid.

In het kippenhok, dat gebouwd gaat worden tegenover de Amsterdam Rai, worden 
rondleidingen gehouden om de buurtbewoners uitleg te geven over duurzaamheid. “Ze 
kunnen hier een dagvers eitje ophalen, terwijl ze horen over initiatieven die ze zelf kunnen 
opstarten”, vertelt Bisscheroux. Voor de ondernemers van de Zuidas is er de mogelijkheid om 
te lunchen, te vergaderen en om elektrische auto's en scooters op te laden. ”

20 april zaaidag Pluktuin Zuidas : wie helpt mee?
De dames van de pluktuin Zuidas, die vorig jaar voor een zeer fleurige tuin hebben gezorgd, 
hebben hulp nodig bij het zaaien! Wie o wie heeft zaterdag 20 april (vanaf 11.00 op de 
pluktuin naast de tennisbaan) tijd om mee te helpen? Groene vingers? Niet nodig! Onze 
tuinman Rober legt uit hoe het moet. Aanmelden kan  bij Juan-Mei Hu jhu@zuidas.nl.

26 april Cross Your Borders indoor market van 10 tot 12 uur, centrale hal 
St Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2

Leerlingen uit 4 vwo doen mee aan een project over onrechtvaardigheid in de wereld. In 
groepjes van 3 tot 5 leerlingen nemen ze de ontwikkelingsproblemen van één 
ontwikkelingsland onder de loep. Het project wordt afgesloten met een zogenaamde 
mikrokredietactie. Elk groepje krijgt een klein bedrag ter beschikking om dingen te maken die 
tijdens de markt worden verkocht. De opbrengst (na aftrek van het verschafte krediet) komt 
ten goede aan Pelido, een organisatie die mikrokredieten verstrekt aan arme boeren in 
Oeganda. U bent van harte welkom.

8 mei opening daktuin VU
Vorig jaar vertelde twee studenten op de themabijeenkomst van BPZ over hun initiatief voor 
een daktuin op de VU. Inmiddels hebben zij hun plan gerealiseerd zien worden. Op 8 mei 
opent de VU in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam feestelijk de daktuin op 
het Hoofdgebouw. Ze beschikken dan over een mooie groene plek op de campus. Studenten 
hebben alle reden om heel trots op de daktuin te zijn: ze hebben niet alleen het idee bedacht, 
maar zijn zelf ook achter de financiering aan gegaan, aldus de VU.
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De opening gebeurt met een ronde tafelgesprek – uiteraard in de daktuin – met wethouder 
Freek Ossel van de gemeente Amsterdam, Egbert de Vries, voorzitter stadsdeel Zuid, 
Bernadette Langius, lid van het College van Bestuur van de VU en Daan Brüggemann, 
student aan de VU en één van de initiatiefnemers. Bioloog Freek Vonk, bekend van De Wereld 
Draait Door, geeft extra cachet aan dit gesprek. De VU heet u graag welkom vanaf 16.00 uur. 
Aansluitend vindt de officiële opening van de daktuin plaats met een bijzondere handeling en 
is er gelegenheid om de tuin te verkennen. Graag uw aanwezigheid bevestigen bij 
Eva.Alders@vu.nl.

Tulpenroute in Zuid ter viering van 400 jaar amsterdamse grachten
Tegenwoordig is de tulp vrijwel uit het stadsbeeld verdwenen. Maar dit voorjaar, tijdens de 
hele maand april, staat de tulp centraal tijdens de tweede editie van de Tulpen Dagen 
Amsterdam. Op veel plekken in Amsterdam zullen tulpen te zien zijn en is het mogelijk om 
speciale Tulpenroutes te lopen door Stadsdeel Zuid en Centrum.  Hier ziet u de verschillende 
tulpenlocaties.

Zuidas Solar Week heeft de zonnepaneel weer een stukje dichterbij 
gebracht
Met veel extra inschrijvingen voor de actie ‘Zon Zoekt Dak’ en een flinke aanloop naar de 
stand op het Gustav Mahlerplein, is de Zuidas Solar Week een succes te noemen. Van 10 t/m 
14 april heeft de Green Business Club een grootschalige actie georganiseerd om werknemers 
op de Amsterdam Zuidas en bewoners in Amsterdam Zuid bewust te maken van de voordelen 
van zonne-energie. In samenwerking met de actie ‘Zon Zoekt Dak’ van Natuur & Milieu zijn 
werknemers en bewoners verleid om zich massaal in te schrijven voor de aanschaf van 
zonnepanelen. De ABN AMRO heeft uiteindelijk gezorgd voor de meeste inschrijvingen 
onder haar medewerkers.

Middensegment huurwoningen aan Kop Zuidas
Nul20 berichtte dat: ”Ontwikkelaar AM begint nog dit jaar aan de bouw van 75 vrije sector 
huurwoningen aan de Zuidelijke Wandelweg in Amsterdam-Zuid. Architectenbureau 
Studioninedots heeft woningen ontworpen met een oppervlakte van zestig tot honderd 
vierkante meter. De realisatie van de woningen en parkeergarage is in handen van BAM 
Woningbouw en BAM Civiel. De woningen worden opgenomen in het Dutch Residential 
Fund van Bouwinvest.”.. lees hier verder.

Wegwerkzaamheden Noord/Zuidlijn
Op het Scheldeplein en in de tunnels onder het Scheldeplein zijn zij tot en met de zomer van 
2014 nog volop aan het werk. Voor ijssalon Pisa en Brasserie RAI zijn in het verleden de 
autoweg, fiets- en voetpad voor deze werkzaamheden verplaatst. Vanaf medio april tot en met 
medio juni 2013 gaan wij dit deel weer op zijn oude en definitieve plaats terugleggen. Kijk op 
http://www.amsterdam.nl/noordzuidlijn voor meer informatie.
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18 april raadscommssie VVL, 9.00-12.30 uur in de Rooszaal van het 
Stadhuis
Officiële berichtgeving over planning ZuidasDok op de agenda, bij punt Ruimtelijke 
Ordening tkn 5.

OVSAAL, werk aan het spoor richting Schiphol
ProRail heeft voor het weekend van 21 en 22 april veel werk gepland. Uitgestelde 
werkzaamheden die in de laatste buitendienststelling vanwege de vorst niet konden worden 
uitgevoerd, worden nu alsnog meegenomen. In totaal worden er langs de baan Schiphol-
Duivendrecht zo'n 350 meter aan damwanden ingetrild.

Overzicht plannen met inzagetermijn bij stadsdeel Zuid     van-tot                                                                                             
Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere 
waarden Wet geluidhinder

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03

18-04

Besluit wegonttrekking fietspad Beethoven 

Centrale Stad

28-03

09-05

Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid Amsterdam RAI

 Stadsdeel Zuid

 08-04

20-05

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rivierenbuurt http://www.zuid.amsterdam.nl/
wonen_en/bouwen/bestemmingsplannen-0/70-rivierenbuurt/

 Stadsdeel Zuid

 08-04

21-05

Bronnen: o.a. http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/ter_inzage_en/ 
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Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel 
Zuid

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte:

	 •	 Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende 
de periode van 3 juni 2013 tot en met 27 juli 2013, verzonden d.d. 5 april 2013. 
Dossiernummer 43-653184;

	 •	 Scheldeplein 5, 1078 GR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de 
periode 12 april 2013 tot en met 30 juni 2013, verzonden d.d. 10 april 2013. 
Dossiernummer 43-655240.

De vergunningen liggen vanaf 15 april 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden 
ter inzage bij het stadsdeel. Een bezwaarschrift indienen kan binnen zes weken, bij het 
dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning ontheffing Geluidsvoorschriften:
	 •	 Beethovenstraat, 1077 BD: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de 
periode van 14 april 2013 tot 20 april 2013 van 00:30 uur tot 05:30 uur, verzonden d.d. 8 april 
2013. Dossiernummer 61-654345;

	 •	 Europaboulevard ter hoogte van A10, 1079 PC: voor hinder in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 7 april 2013 tot 4 mei 2013 van 00:30 uur tot 05:30 uur 
verzonden d.d. 5 april 2013. Dossiernummer 61-650929;

De vergunningen liggen vanaf 15 april 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden 
ter inzage het stadsdeel Zuid. Een bezwaarschrift indienen, kan zes weken, bij de 
Burgemeester van Amsterdam, postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Ingediende aanvraag evenementenvergunning:
	 •	 Beatrixpark, 1070 BA: voor het planten van één Koningsboom op 27 april 
2013 van 10:00 uur tot 13:00 uur. Dossiernummer 32-662765;

	 •	 George Gershwinplein 4, 1082 MV: voor het houden van een evenement "Pure 
Markt" op 2 juni 2013 van 10:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 32-662585;

	 •	 Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP: voor het houden van een evenement "JINC op 
Zuidas" op 22 mei 2013 van 09:00 uur tot 10:30 uur. Dossiernummer 32-664856;

	 •	 Gustav Mahlerplein 50-100, 1082 MA: voor het houden van een evenement 
"Zingeving Zuidas straatvoetbaltoernooi 2013" op 7 juni 2013 van 13.00 uur tot 20.00 
uur. Dossiernummer 32-648179;

De aanvragen liggen vanaf 15 april 2013 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter 
inzage bij het stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met 
betrekking tot deze aanvragen schriftelijk kenbaar maken. U kunt die sturen aan het dagelijks 
bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Ingediende aanvraag exploitatievergunningen voor een horecabedrijf:
	 •	 Amstelveenseweg 134, 1075 XL: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras. Dossiernummer 16-660876;
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	 •	 Amstelveenseweg 160, 1075 XN: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf zonder terras. Dossiernummer 16-664274;

	 •	 Europaboulevard 7, 1079 PC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf met terras. Dossiernummer 16-662767;

De bovengenoemde aanvragen liggen vanaf 15 april 2013 gedurende twee weken tijdens de 
openingstijden ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw 
zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk kenbaar maken. U kunt die sturen 
aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Verleende vergunningen exploitatie van een horecabedrijf:
	 •	 Amstelveenseweg 53, 1075 VT: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 4 april 2013. Dossiernummer 
16-645266;

	 •	 Amstelveenseweg 159, 1075 XA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend 
bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 4 april 2013. Dossiernummer 16-524112;

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 15 april 2013 gedurende zes weken tijdens de 
openingstijden ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Een bezwaarschrift hiertegen indienen kan 
binnen zes weken bij de Burgemeester van Amsterdam, postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning:
	 •	 Terrein De Boelelaan 1117 -795605, kappen 14 bomen (04-04-2013);

Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning liggen niet ter inzage. Wanneer u wilt 
reageren op een aanvraag kan dit in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke 
besluit middels een bezwaarschrift.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning:
	 •	 De Boelelaan 1105 – 105383, revisie milieuvergunning VU Campus.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag van 11 april 
2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301, 1076 HR 
Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), 
Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam.

Provincie Noord-holland

Aanvraag vergunning igv Waterwet tbv energieopslag voor:
•	 De Boelelaan 30- door Soriva Vastgoed BV

De aanvraag ligt vanaf 19 april t/m 31 mei ter inzage bij de omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Herikerberweg 290. Zienswijze indienen kan bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland, Procedurekamer SHV, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.Bron: De Echo 
17.4.2013.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
Lunchconcert, dinsdag 7 mei, 12:30 uur, Frederic Voorn, piano en Ivana Poparic, cello 
spelen werken van Beethoven en Prokofiev. Toegang is gratis.
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Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie
Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525 .

Rondleidingen in het Beatrixpark 21 april, 14.00-15.30 uur
Ingang Diepenbrockstraat (bij H.Heijermansweg). Meer informatie via Henk Wolters: 020 
664 45 06

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.

-------------------------------------

weekbericht 15 2013
Raadselachtige Zuidas poëzie

Ik ben de zon en wil graag stralen

Ik ben gratis, je hoeft niets voor mij te betalen

Ik kom overal

Maar wat is het geval

In Zuidas kan ik het straatniveau nauwelijks halen

(dat is balen!!)

Ik ben de maan en ’s nachts wil ik schijnen

Je ziet mij af en toe achter een wolkje verdwijnen

Maar door het Zuidaslicht

Ben ik volledig uit het zicht

Dat licht straalt de hele nacht en er zijn geen gordijnen

Solarweek op Zuidas, 10 t/m 12 april 2013 door Green Business Club

De GBC berichtte dat: “Het unieke event waarmee de Green Business Club Zuidas alle 
medewerkers en ook bewoners op Zuidas bewust wil maken van de voordelen van 
zonne-energie en hen wil ondersteunen in de aanschaf van eigen zonnepanelen. Naast 
een grootschalige mailingactie vanuit bedrijven naar alle medewerkers toe, staan we drie 
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dagen met een stand op het Gustav Mahler- en het Zuidplein om voorbijgangers te 
voorzien van alle informatie omtrent de aanschaf van eigen zonnepanelen.”

 Zuidascolumn: Een nieuwe brug, om even stil te staan

Een brug als een plein. Dat is wat architect Liesbeth van der Pol beoogt met de Nieuwe 
Lex van Deldenbrug over de Boelegracht. ‘Ik heb me laten inspireren door de Torensluis 
over Het Singel,’ vertelt ze. ‘Die brug is prachtig, veel groter dan je verwacht. Iets 
vergelijkbaars wilde ik bereiken in Zuidas. ....’. Lees hier verder.

18 april raadscommssie VVL, 9.00-12.30 uur in de Rooszaal van het Stadhuis

Officiële berichtgeving over planning ZuidasDok op de agenda, bij punt Ruimtelijke 
Ordening tkn 5.

Planning ZuidasDok

De Projectorganisatie ZuidasDok, een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en 
gemeente Amsterdam kwamen eind maart met een mededeling:“Na de 
voorkeursbeslissing van zomer 2012, is project ZuidasDok in een fase van 
planuitwerking en voorbereiding realisatie beland. In deze fase is de planning verder 
uitgewerkt en getoetst door een reviewteam, waardoor de planning recent is bijgesteld. 
De oplevering van het totale project wordt nu verwacht in 2026 – 2028.”  Bij de agenda 
raadscommissie VVL (18 april) is de brief te lezen die minister Schulzt aan de Tweede 
Kamer stuurde over dit onderwerp. Het bericht van At5 dat vorige week was geplaatst, 
ging niet in op de officiële bekendmaking door de minister.

20 en 21 april beperkt treinverkeer station Zuid

In de weekenden van zaterdag 20 en zondag 21 april, zaterdag 6 en zondag 7 juli, 
zaterdag 7 en zondag 8 september en zaterdag 7 en zondag 8 december van dit jaar is er 
beperkt of geen treinverkeer mogelijk van en naar Schiphol. Houdt daarom de website 
van de NS goed in de gaten voor een actueel reisadvies naar Zuidas.

OVSAAL, werk aan het spoor richting Schiphol

ProRail heeft voor het weekend van 21 en 22 april veel werk gepland. Uitgestelde 
werkzaamheden die in de laatste buitendienststelling vanwege de vorst niet konden 
worden uitgevoerd, worden nu alsnog meegenomen. In totaal worden er langs de baan 
Schiphol-Duivendrecht zo'n 350 meter aan damwanden ingetrild.

OVSAAL werkzaamheden Prorail week 14 t/m 17

Voor het plaatsen van de keerwanden worden doordeweeks ’s nachts en in het weekend 
‘s nachts drie rijstroken op de A10 afgesloten (richting Amersfoort/Utrecht). Door de 
drukte op de A10 mag dit werk alleen in de nacht worden uitgevoerd. Voordeel van het 
werken in de nacht is dat de rijstroken langer beschikbaar zijn dan overdag en dat er 
weinig verkeer is, waardoor de werkzaamheden sneller en vlotter uitgevoerd kunnen 
worden. Om het aantal nachten dat er gewerkt wordt beperkt te houden combineert de 
aannemer zoveel mogelijk de werkzaamheden aan de oost- en westzijde. De 
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Europaboulevard blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor alle verkeer. Voor 
meer informatie zie de bewonersbrief werkzaamheden Europaboulevard van Prorail

Overzicht plannen met inzagetermijn o.a. bij stadsdeel Zuid  van-tot                                                                                             

Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03

18-04

Besluit wegonttrekking fietspad Beethoven 

Centrale Stad  28-03 09-05

Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid Amsterdam RAI

 Stadsdeel Zuid   08-04  20-05

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rivierenbuurt http://www.zuid.amsterdam.nl/
wonen_en/bouwen/bestemmingsplannen-0/70-rivierenbuurt/

 Stadsdeel Zuid  08-04 21-05

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

	 •	 Terrein De Boelelaan 1117 -795605, kappen 14 bomen (04-04-2013);

Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning liggen niet ter inzage. Wanneer u 
wilt reageren op een aanvraag kan dit in de periode na het bekendmaken van het 
uiteindelijke besluit middels een bezwaarschrift.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning:

	 •	 D:e Boelelaan 1105 - 105383, revisie milieuvergunning VU Campus.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag van 11 
april 2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301, 
1076 HR Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie 
Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam.

Verleende vergunningen bouw/milieu:

	 •	 Beethovenstraat (Kavel 1A) - 492789, oprichten van een gebouw t.b.v. het 
project Zuidschans, Cluster 1 met bestemming daarvan tot kantoor- en 
bijeenkomstfunctie (28-03-2013);
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	 •	 Beethovenstraat (Kavel 2A) - 492843, oprichten van een gebouw t.b.v. het 
project Zuidschans, Cluster 1 met bestemming daarvan tot kantoor- en 
bijeenkomstfuncitie (28-03-2013);

	 •	 Beethovenstraat (Parkeergarage) - 492725, realiseren van een 
ondergrondse parkeergarage t.b.v. het project Zuidschans Cluster I (28-03-2013);

	 •	 De Boelelaan 757 - 731837 - verplaatsen van een keerwand (25-03-2013);

	 •	 De Boelelaan 1105 - 665169, gedeeltelijk veranderen van de E1-vleugel te 
weten verleggen van de brandscheidingen (22-03-2012);

	 •	 De Boelelaan 1105 - 667781, veranderen van een gedeelte van de begane 
grond met bestemming tot twee winkelruimtes (28-03-2013);

Bezwaar indienen kan binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze 
beschikking en zenden aan het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, 
Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202 1000 AE Amsterdam. 
Milieuvergunningen (ingediend voor 1 oktober 2010) (afd. 3.4 Algemene wet 
bestuursrecht = uitgebreide procedure):

	 •	 De Boelelaan 1117 - M824-2010-16445, wijziging - op verzoek - van 
voorschriften en periode van geldigheid van de tijdelijke Wvo-vergunning VU-medisch 
centrum (10-04-2013).10-04-2013).

Milieuvergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het stadsdeelkantoor 
Zuid, Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam en bij de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam. 
Belanghebbenden kunnen rechtstreeks beroep instellen binnen zes weken na de dag 
waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd, indien zij zienswijzen hebben 
ingebracht met betrekking tot het ontwerp van de beschikking of aantonen daartoe 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. http://www.amsterdam.nl/actueel/
bekendmakingen/bekendmakingen/maart-april/bekendmakingen/#;IdxPag=421764 Het 
beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Kennisgeving verlengen beslistermijn Bouw/Milieu:

	 •	 Beethovenplein 2 - 731923, bouwen in afwijking van bouwvergunning 
(13-02-2013). Nieuwe beslisdatum: 22-5-2013

	 •	 Gustav Mahlerlaan - 707069, aanbrengen van diverse aanpassingen aan 
het gebouw (07-02-2013).

Een bezwaar hierop indienen is niet mogelijk.

Kennisgeving geen zienswijzen

Naar aanleiding van de volgende ontwerpbesluiten bouw zijn geen zienswijzen 
ingediend:
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	 •	 Gaasterlandstraat/Zuidelijke Wandelgang - 656137, plaatsen van een 
tijdelijk kippenhok voor een periode van 3 jaar.

Verhuizing Kunst Reserve Bank uitgesteld!

In hun nieuwsbrief valt te lezen dat:”Een cadeautje ontvangen is altijd leuk. Maar soms 
komt het juiste cadeautje precies op het juiste moment. Zoals gisterenmiddag tijdens een 
overleg met de projectgroep Zuidas. In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat 
ons terrein op 1 mei a.s. ontruimd moet zijn omdat er op deze locatie een noodschool zal 
worden gebouwd. Wij waren dus in de veronderstelling dat de bespreking zou gaan 
over alle praktische zaken rond de aanstaande verhuizing. Maar nu blijkt opeens dat het 
stadsdeel Zuid geen toestemming geeft voor een extra onderwijsinstelling op deze plek. 
Dat betekent dat het terrein voorlopig niet ontruimd hoeft te worden!” http://
www.kunstreservebank.nl/index.php?id=10

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Lunchconcert, dinsdag 16 april, 12:30 uur, Fridman & Mourier, Maya Fridman, cello
Florent Mourier, piano. Zij spelen werken van Britten, Beethoven en Debussy. Toegang 
is gratis.

VU Connected

Filosofie op de Zuidas 17 april,16:30-18:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 
22-28

	 •	 Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig minister van 
Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU)

Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie

Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525.

Rondleidingen in het Beatrixpark 21 april, 14.00-15.30 uur

Ingang Diepenbrockstraat (bij H.Heijermansweg). Meer informatie via Henk Wolters: 
020 664 45 06

                                                              

week 14 2013
Raadselachtige Zuidas poëzie

Een hondje zat voor de ABN AMRO braaf te wachten

Hij zat daar alle dagen en ook de nachten
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Wat heb ik gedaan ?

Niemand ziet mij nog staan

Ik wou dat ze soms naar mij lachten

-

Aan het begin van de laan Claude Debussy geheten

Was een leeuw volledig in stukken gereten

En een stukje verderop op de trap

Houdt men kennelijk ook wel van een grap

Want daar staat een been heel vergeten

 

Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Zuid 1e fase

1. Rooilijn: als de rooilijn vooruitgeschoven wordt beperkt dat de openbare ruimte voor 
voetpad en fietspad aan de Zuidelijke zijde van de De Boelelaan. Vanwege de grote 
aantallen voetgangers en fietsers die daar lopen en fietsen stelt BPZ voor op straatniveau 
de rooilijn weer naar achteren te leggen en middels een overkraging het vloeroppervlak 
op hoger gelegen verdiepingen te vergroten.

2. Hotel? In het plan wordt studentenhuisvesting genoemd, maar ook de mogelijkheid 
van een hotel. Omdatr in de naaste omgeving zijn al veel algemene hotelvoorzieningen is 
er geen enkele noodzaak om op dit universiteitsterrein een extra hotel te bouwen. BPZ v 
raagt het bestemmingsplan aan te passen door de horecavoorziening V en VI te 
beperken tot huisvesting voor studenten en gastmedewerkers met de mogelijkheid tot 
exploitatie als hotel in de zomerperiode.

Zuidas en duurzaamheid

In het jaarverslag 2012 Energie & Klimaat van Amsterdam blijft Zuidas niet 
onvermeld.

‘Veel kantoren op de Zuidas maken gebruik van duurzame warmte en koude: het gebied 
is aangesloten op stadskoude en er zijn verschillende voorzieningen voor warmte en 
koude opslag aangelegd. Momenteel zijn enkele klimaat-neutrale kantoren in aanbouw 
en in de toekomst…….’ Lees hier het verslag 2012 en het jaarprogramma 2013. 

Gisteren, 2 april werd ook het eerste jaarverslag Duurzaamheid Zuidas 2012 
gepresenteerd. “De opstellers van het duurzaamheidsverslag vinden dat een actieve en 
betrokken Zuidas gemeenschap noodzakelijk is om de hoge standaard voor een 
duurzame ontwikkeling van het gebied te realiseren. Tegen die achtergrond brengen de 
drie organisaties samen een duurzaamheidsverslag uit en zijn casestudies 
geïnventariseerd.

http://bewonersplatformzuidas.nl/wp/wp-content/uploads/2013/04/Klimaat-Energie-Amsterdam-jaarverslag-2012.pdf
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Uniek bij de realisatie van dit verslag is de combinatie van de initiatiefnemers Hello 
Zuidas, Green Business Club Zuidas en Dienst Zuidas. De nauwe samenwerking tussen 
gemeente Amsterdam en private partijen in Zuidas brengt werkelijk iets in gang. Dat 
blijkt mede uit de inventarisatie van case studies op de centrale thema’s uit het 
Duurzaamheidsverslag Zuidas. Het doel is dan ook om zoveel mogelijk partijen te 
betrekken bij het realiseren van een goed functionerend en duurzaam centrum.” 
Download het duurzaamheidsverslag via de volgende link: http://we.tl/s2gFW068ms 
(50Mb)

Planning ZuidasDok bijgesteld volgens o.a. At5

'Door de vastgoedcrisis wordt er weinig gebouwd en hebben we ook de plannen 
bijgesteld', zegt een woordvoerder van ProRail tegen de Gooi- en Eemlander. 'Het aantal 
passagiers zal pas weer groeien met de opening van de Noord/Zuidlijn. Daarom gaan we 
huidige vier perrons verbreden, maar extra perrons komen er voorlopig niet. Ook een 
nieuw stationsgebouw staat nog niet in onze  planning.'

Op schoolwerktuin L. Alma opening SLIM ETEN tuin

Donderdag 11 april opent VU Connected, samen met Dr. L. Alma Schoolwerktuin en 
restaurant Bolenius, de SLIM ETEN-tuin op de Amsterdamse Zuidas. Van 14:00 t/m 
17:30 uur aan de Gustav Mahlerlaan 3005.

                                ail heeft voor het weekend van 21 en 22 april veel werk gepland. 
Uitgestelde werkzaamheden die in de laatste buitendienststelling vanwege de vorst niet 
konden worden uitgevoerd, worden nu alsnog meegenomen. In totaal worden er langs de 
baan Schiphol-Duivendrecht zo'n 350 meter aan damwanden ingetrild.

OVSAAL werkzaamheden Prorail week 14 t/m 17

Voor het plaatsen van de keerwanden worden doordeweeks ’s nachts en in het weekend 
‘s nachts drie rijstroken op de A10 afgesloten (richting Amersfoort/Utrecht). Door de 
drukte op de A10 mag dit werk alleen in de nacht worden uitgevoerd. Voordeel van het 
werken in de nacht is dat de rijstroken langer beschikbaar zijn dan overdag en dat er 
weinig verkeer is, waardoor de werkzaamheden sneller en vlotter uitgevoerd kunnen 
worden. Om het aantal nachten dat er gewerkt wordt beperkt te houden combineert de 
aannemer zoveel mogelijk de werkzaamheden aan de oost- en westzijde. De 
Europaboulevard blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor alle verkeer. Voor 
meer informatie zie de bewonersbrief werkzaamheden Europaboulevard van Prorail

Overzicht van plannen met inzagetermijn o.a. bij stadsdeel Zuid       van              tot                                                                                             

Fred. Roeskestraat, ontwerp-projectplan Verlegging Waterkering Fred Roeskestraat

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

21-02 04-04

Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder
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Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03

18-04

Besluit wegonttrekking fietspad Beethoven 

Centrale Stad

28-03

09-05

Bron: o.a. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

	 •	 ·Van der Boechorststraat 5 - 770407, maken behuizing voor nieuw station 
met gasinstallatie (16-03-2013).

Verleende omgevingsvergunning:

	 •	 De Boelelaan 1117 - 653735, bouwen dakopbouw t.b.v. technische ruimte 
en veranderen inrichting 6e verdieping (21-03-2013);

·De Boelelaan 1117 - 438219, verlengen instandhoudingstermijn tijdelijke Cancer 
Center Amsterdam voor een periode van 5 jaar en bouwen brandwerende afscheidingen 
(21-03-2013);

Bezwaarclausule: Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf 
de dag na de verzending van deze beschikking bij het college van B&W van Amsterdam, 
p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken Postbus 202 
1000 AE Amsterdam

Omgevingsvergunningen bouw, uitgebreide procedure:

	 •	 Beethovenstraat (Plot 3 deelgebied Beethoven Zuidas) - 381031, oprichten 
kantoorgebouw (27-03-2013).

Dit besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 28 maart 2013 
gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie 
Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CN Amsterdam.

Beroepsclausule: Belanghebbenden kunnen rechtstreeks beroep instellen binnen zes 
weken na de dag waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd, indien zij zienswijzen 
hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerp van de beschikking of aantonen 
daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Het beroepschrift kan worden 
ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam.

http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
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Attentie: Elektronisch ingediende bezwaarschriften worden niet in behandeling 
genomen.

Bekendmakingen & Kennisgevingen stadsdeel Zuid

Aanvraag voor een evenementenvergunning:

	 •	 ·Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP: voor het houden van een evenement op 2 
augustus 2013 tot en met 18 augustus 2013 van 09:00 uur tot 19:00 uur. Dossiernummer 
32-653288

De aanvragen liggen vanaf 2 april 2013 gedurende twee weken ter inzage bij het 
stadsdeel. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar 
maken en sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA 
Amsterdam.

Hinder openbare ruimte, verleende vergunningen:      

	 •	 Europaboulevard 8, 1083 AD: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode 3 april 2013 tot en met 12 april 2013 en van 19 april tot en met 22 
april 2013, verzonden 21 maart 2013. Dossiernummer 61-651468;

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 2 april 2013 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel. Een 
bezwaarschrift  indienen kan indien binnen weken na verzending van het besluit. 
Schriftelijk indienen bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

VU Connected

Slim eten tuin, 11 april 2013,13:00 -17:00 uur, Gustav Mahlerlaan 3005

	 •	 Spreker(s): Ellen Mookhoek (restaurant Bolenius), Jaap Seidell 
(hoogleraar voeding en gezondheid) Samen met: wetenschappers van de VU en VUmc, 
restaurant Bolenius, Dr. L. Alma schoolwerktuin, EMGO+, Amsterdams Natuur & 
Milieu Educatie Centrum (ANMEC) en Stadsdeel Zuid.

Filosofie op de Zuidas 17 april 2013,16:30-18:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 
22-28

	 •	 Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig minister van 
Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU)

Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie

Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525

week 14 2013
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Berichten van Zuidas
*Sybilla Dekker: ‘Zuidasdok mag een tandje ambitieuzer’    “De bouw van Zuidasdok 
gaat door. De verkenning van minister van Staat Sybilla Dekker heeft bestuurders 
overtuigd, zo bleek op 26 maart 2020. In plaats van een versoberd plan houdt Dekker 
een warm pleidooi voor meer ambitie. In haar verkenning adviseert Dekker de realisatie 
van ‘ten minste het huidige plan’. Daar spreekt ambitie uit. ‘En zo bedoel ik het ook. 
Met name de plannen voor station Amsterdam Zuid. In de bestaande plannen gaat ook 
het vernieuwde station er heel sober uitzien, om het diplomatiek uit te drukken.... Zuidas 
straalt ambitie uit. Daarbij hoort een openbaar vervoerterminal die dat ook doet. Kijk 
ook eens naar wat elders in de wereld wordt gerealiseerd in steden met centra als 
Zuidas. Dan mag het ambitieniveau voor Zuidasdok wel een tandje omhoog.’” Lees 
meer 
*Alleen fietsenstalling Strawinskylaan open      Van de drie ondergrondse 
fietsenstallingen bij station Amsterdam Zuid is alleen stalling Strawinskylaan open. Die 
aan het Mahlerplein is gesloten. Ook de stalling onder het Zuidplein, die deze week 
heropend zou worden, blijft nog even dicht. Lees meer 
*St-Nicolaaslyceum naar het web verhuisd     Mensen zijn altijd verbaasd als lerares 
Engels Karin Meijer vertelt dat ze in Zuidas werkt. Staat daar een middelbare school 
dan? Ja, zeker. Een hele populaire zelfs. Maar voorlopig is er geen kind te bekennen. De 
hele school is naar het web verplaatst. Lees meer 
*Versnellen en vertragen in Zuidas    ‘De grapjes onderling zijn wel even naar de 
achtergrond verdwenen’, zegt adviseur uitvoering Peter van Oerle. Hij houdt namens de 
gemeente overzicht op al onze projecten in Zuidas. Ook nu, want de werkzaamheden in 
de openbare ruimte gaan door. Lees meer 

Werkzaamheden vervroegd!!! Fietstunnel onder de Europaboulevard wordt aangepakt: 
'We maken van de nood een deugd'     AT5 'Het maaiveld van de Zuidas wordt helemaal 
opnieuw ingericht. Het tunneltje is daar een onderdeel van', legt Schravendeel uit. 'De 
tunnel wordt veiliger. Lees meer 

Uit de Nieuwsbrief Oeverlanden Blijven: “De Westtangent, de inrichting van de Oude 
Haagseweg en brug 1863     Vooruitlopend op de besluitvorming is de gemeente al over 
gegaan tot voorbereidende werkzaamheden. Daartoe is een serie lantaarnpalen geplaatst 
tussen het fietsbruggetje en de brug bij Aquarius. De gedachte is dat fietsers deze 
omleiding gaan volgen die dan goed verlicht is. Dat hier al zoveel vermogen aan licht 
elke nacht staat te branden dat je daarbij rustig een boek kunt lezen, is niet 
meegenomen.” Lees meer 

Coronavirus      Heeft u hulp nodig? *Voor Elkaar in Amsterdam is bereikbaar van 
10.00 tot 16.00 uur op 020 767 0031 of mail naar info@voorelkaarinamsterdam.nl of 
bekijk de website voor meer informatie. Ook de buurtdienst *Voor Elkaar in Zuid 
bekijkt wat ze kunnen organiseren voor buurtbewoners die niet in staat zijn zelf 
boodschappen te doen. Hulp nodig of helpende hand bieden? Bel Voor Elkaar in Zuid, 
020 679 4441.
*De Algemene Hulpdienst Buitenveldert biedt boodschappenhulp voor bewoners van 
Buitenveldert. Bel 020 644 7113. Lees meer over de maatregelen. 
*De Rode Kruis-hulplijn kun je bellen voor een luisterend oor wat betreft zorgen 
omtrent Corona en advies hierover. Ook wordt advies en steun geboden voor mensen in 
thuisisolatie. Bel: 070-4455888
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*Stichting Senioren Student matcht studenten die willen helpen aan ouderen in de buurt 
die een helpende hand nodig hebben. Denk aan het ophalen van medicatie tot het 
schrijven van een brief naar elkaar. Lees hier meer over de stichting en hoe zij 
zorgvuldig de veiligheid bewaken van ouderen.
*De OLVG-corona-app is een hulpmiddel om na te gaan of je mogelijk het virus hebt. 
Lees meer

Inspraak
* Actieplan Geluid 2020-2023 ligt van 1 april 2020 tot 4 mei ter inzage op de volgende 
adressen: Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor 
openingstijden 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl. Het ontwerp Actieplan is 
hier digitaal te raadplegen.
* Het beleidskader “Ruimte voor de voetganger“, het beleid dat de basis gaat vormen 
voor herinrichtingen, terrassenbeleid, buitenreclame enz. Stuur uw zienswijze uiterlijk 
17 april 2020 in via de-mail: Beleid.openbareruimte@amsterdam.nl of schriftelijk: 
Gemeente Amsterdam, t.a.v. de heer De With, Weesperstraat 113, Postbus 95089, 1090 
HB Amsterdam. Lees meer

15 april 13.30 raadscommissie RO, commissiezaal stadhuis bekijk de agenda hier   
TKN 4  ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied tussen de Boelelaan en 
de Kalfjeslaan. Zuidas en Marineterrein   TKN 12 Kennisnemen van principenota 
Parnas. TKN 13 Instemmen met afhandeling toezegging marktconsultatie OBA Next. 
(BD2020-000601)

Nieuwsbrief Amsterdam 2 april 2020, editie Zuid, met o.a. "De maatregelen tegen het 
coronavirus worden verlengd t/m dinsdag 28 april; en Amsterdam stelt laptops en wifi-
hotspots beschikbaar voor thuisonderwijs    Lees meer 

Kunst en Cultuur     

Update uit het Amstelpark         Het Amstelpark staat prachtig in bloei. Gek genoeg 
wandelen er meer mensen in het park dan vroeger (en houden netjes afstand). Onze 
tentoonstelling Zoo of the Future in het Glazen Huis is in quarantaine. We zitten in de 
bizarre situatie dat een speculatief ontwerp speelt met de realiteit. Gelukkig bevinden we 
ons in een glazen paviljoen en is er van buitenaf nog veel te zien! Lees meer                               

23 april 20.00 uur ONLINE | ThomasBoek: De Pest      Ineens is De Pest van Albert 
Camus weer een wereldwijde bestseller. De roman is immens actueel vanwege de corona-
pandemie. We bespreken het boek in een speciale online editie van ThomasBoek. Meer 
informatie over de interactieve uitzending volgt. Lees meer 

Hello Zuidas on air   Zuidas on Air interview met Olivier Otten | Directeur Hello Zuidas
In Zuidas on Air praat Romy Lange van Zuidas Publishers de komende tijd met 
verschillende personen die in een van de Zuidas kantoren werken of een onderneming 
hebben in het gebied. Bekijk het hier 

Van A. van den Doren in een reactie op de Nieuwsbrief Amsterdam van 2 april  -- Voor 
Film & Documentaire liefhebbers ● Het IDFA (het jaarlijks Internationale 
Documentaire Festival in Amsterdam) heeft bijna 300 documentaires online gezet die 
gratis te bekijken zijn. (Fan van documentaires? Steun het IDFA )
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Verkeersbureau: "Fietsrondje van de Maand april 2020: Schiphol 45 km     Schiphol, 
Hoofddorp, de Zuidas en de RAI zijn economische brandpunten aan de zuidkant van 
Amsterdam. Als contrast zijn er ook aantrekkelijke groene gebieden tussen alle 
grootschalige ontwikkelingen. Een uitdagende combinatie voor een fietsrondje." Lees 
meer 

geannuleerd 8 april 11:00-18:00 uur, Pure Markt in het Amstelpark
geannuleerd 8 april 20.30 uur Het verhaal van Pasen in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 
36        

WERK AAN DE WEG - SPOOR - NIEUWBOUW

Werkzaamheden Zuidasdok: station Zuid en Brittenpassage      ZuidPlus voert 
onverminderd werkzaamheden uit (ook in het Pinksterweekend (30 mei tot 2 juni). De 
bereikbaarheid is ongewijzigd.
Week 16: In de nacht van zondag 12 op maandag 13 april vervangen we een deel van 
spoor 2, ter hoogte van de toekomstige Brittenpassage. Het doorslijpen van het spoor 
brengt enige geluidshinder met zich mee. En: in de nachten van woensdag 15 t/m vrijdag 
17 april lassen we het nieuwe spoordeel vast op zijn plek. Tevens wordt deze nacht het 
bovenleidingportaal voor de trein opgebouwd, bovenop de twee palen die in de nachten 
van 23 en 24 maart zijn geplaatst. Dit kan mogelijk enige geluidshinder met zich 
meebrengen als staal tegen staal komt.
Week 17: De nacht van zondag 19 op maandag 20 april houden we in reserve, mochten 
de laswerkzaamheden en het opbouwen van de bovenleidingportaal niet zijn afgerond.  
En in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 april is de eerste nacht (van drie) dat we 
kabels verlengen, zodat deze tijdens het Pinksterweekend lang genoeg zijn om tijdelijk 
te verplaatsen.
Week 19: In de nacht van zondag 3 op maandag 4 mei wordt onder de rails en 
dwarsliggers materiaal (onderlegplaatjes) aangebracht, zodat rechtstreeks contact met 
het onderliggende beton wordt voorkomen. Dit verhoogt de levensduur en voorkomt 
storingen. En, in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 mei is de tweede nacht dat we 
kabels verlengen. 
Week 20: De nacht van zaterdag 16 op zondag 17 mei is de derde en laatste nacht dat we 
kabels verlengen.

Zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni 2020 (het Pinksterweekend) rijden er minder 
metro’s en treinen van en naar station Amsterdam Zuid. In dit weekend wordt verder 
gewerkt aan de bouw van de nieuwe reizigerstunnel; de Brittenpassage. Hiervoor wordt 
een aantal metro- en treinsporen gestremd. Lees meer

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020  

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, 
odnzkg
Gemeente
Subsidieregeling blauwgroene daken Amsterdam 2020     Artikel 1.5 Subsidiabele 
activiteiten
Het college kan een eenmalige subsidie verlenen voor een op een Amsterdams gebouw 
nog aan te leggen nieuw blauwgroen dak dat voldoet aan de volgende voorwaarden: a. 
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een minimumoppervlak van 200 vierkante meter aaneengesloten; b. met een afschot van 
maximaal 1%; c. een aantoonbare minimale wateropslagcapaciteit van gemiddeld 60 
liter per vierkante meter en waarvan minimaal de helft van het 
waterbergingsoppervlakte bestemd is voor groen. Lees meer 
Annuleringen evenementen       In verband met de landelijke richtlijnen van het RIVM 
betreffende het Coronavirus zijn de volgende evenementen die zijn vergund/
aangevraagd of voor-aangekondigd geannuleerd.
-Claude Debussylaan 33: Ronde van de Zuidas op15 mei 2020: Z/20/637178.
-Taste of Amsterdam op 29 mei tot en met 1 juni 2020: Z/20/627204.
-Moshi Moshi Fair op 2 en 3 mei 2020, Amstelpark: Z/19/338508.
*Amsterdam-Zuid intrekken verkeersbesluit Z-19-78484, verplaatsen laad en 
losplaatsen in de Beethovenstraat. Verkeersbesluit Z-19-78484 wordt ingetrokken 
waardoor de laad en losplekken worden verwijderd ter hoogte van perceelnummer 75 en 
weer terugkomen op de oude locatie bij perceelnummer 63
Aanvraag omgevingsvergunning
*Europaplein 71, 1078GX: voor het plaatsen van een zonwering aan de voorgevel van 
het gebouw
*Minervalaan 109, 1077NV: voor het verplaatsen van de entree van de woning naar de 
zijgevel.
Aanvraag evenementenvergunning
*Amstelpark, 1083HZ: Evenement "Vier de Natuur - parkfeest Amstelpark 2020" op 6 
september 2020 *Beethovenplein 10, 1077 WM: Evenement " Stibbe Alumni 2020'' 
op 10 september 2020 van 17:30 uur tot 22:00 uur, met op het drukste moment 200 
bezoekers. Zaaknummer Z/20/650941.
*Amstelpark 1, 1083HZ: Evenement "Festival TREK" op 17 juli 2020 tot en met 19 juli 
2020 van 16:00 uur tot 21:30 uur, met op het drukste moment 1999 
bezoekers. Zaaknummer Z/20/651352.
Verleende exploitatievergunning
*Antonio Vivaldistraat 3, 1083 HP: voor het exploiteren van een alcoholschenkend

Waterschap
Genomen Maatwerkbesluit voor het realiseren van een nieuwe ligplaats, ter hoogte van 
IJsbaanpad 90, 1076 CW Amsterdam - AGV - WN2020-002173

Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied zie overzicht 
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
31-03-2020 12-05-2020  De Boelelaan, Amsterdam   plaatsen van een digitaal 
reclameobject, op de locatie De Boelelaan (AK 5080) te Amsterdam. JCDecaux 
Nederland B.V.
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend
30-03-2020 13-05-2020  Gaasterlandstraat 212-214, Amsterdam   vergunning voor het 
brandveilig gebruiken van het gebouw ten behoeve van 53 zorgappartementen, 1 
personeelswoning, een ondergrondse parkeergarage en kelder op het adres 
Gaasterlandstraat 212-214. Aanvrager: Stichting Cordaan.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
*27-03-2020 06-05-2020  Parnassusweg 220, Amsterdam   verlengen van de 
instandhoudingstermijn van een kantoor en parkeergarage op de locatie Parnassusweg 
220 te Amsterdam en 24 parkeerplaatsen aan de westzijde van de parkeergarage met 
een instandhoudingstermijn t/m 31 maart 2021. Aanvrager: dpcp B.V.
*27-03-2020 08-05-2020  Europaplein 24, Amsterdam   vellen van 5 bomen op de locatie 
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Europaplein 24 te Amsterdam (P9 van het RAI terrein gelegen aan de 
Wielingenstraat). Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
*27-03-2020 04-05-2020  Antonio Vivaldistraat 50, Amsterdam   voor het verbouwen van 
de entreehal met een tijdelijk terras met een instandhoudingstermijn t/m 23 maart 
2025. Aanvrager: Drentestraat 11.

week 13 2013
Opening bomentuin kop Zuidas 
De bomentuin in Zuidas is feestelijk geopend tijdens de Nationale Boomfeestdag op 
woensdag 20 maart. Na een informatieve bijeenkomst zijn met hulp van 
wijkverenigingen, belangengroeperingen en buurtkinderen de eerste bomen geplant.

RAI op monumentenlijst

Vorige week berichtte Het Parool, dat: ”Minister Jet Bussemaker (Cultuur) maandag 
een lijst van 89 nieuwe rijksmonumenten presenteerde. In totaal kregen elf 
Amsterdamse panden een beschermde status toegewezen. Het gaat om de meest 
waardevolle en kenmerkende bouwwerken, die van belang zijn voor de ontwikkeling 
van de Nederlandse architectuur en die in de periode 1959-1965 zijn gebouwd.
De Amsterdamse panden op de lijst zijn: Europahal RAI, Tweede Citroëngarage, 
Autopon (Overtoom), Monument Hollandsche Schouwburg, Sloterhof, Princesseflat 
(Beethovenstraat), het Burgerweeshuis, het A.H. Gerhardhuis, de Scholengemeenschap 
Buitenveldert, het Gijsbrecht van Aemstelpark en het Hilton Hotel.”

Kunst Reserve Bank maakt plaats voor nieuwbouw

Omdat de uitvoering van bouwplannen aan de Gustav Mahlerlaan is vervroegd, zal de 
bank haar vestiging per 1 mei moeten sluiten. Maar vlak voordat het terrein op Zuidas 
ontruimd zal worden, gaan zij daar nog wel de jaarvergadering houden. Deze zal 
plaatsvinden op zondag 28 April van 14:00 tot 17:00 uur. Alle muntbezitters en leden 
van de Kunst Reserve Bank zijn dus van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
De agenda zal binnenkort in aparte nieuwsbrief bekend worden gemaakt. Noteert u deze 
belangrijke datum nu alvast in uw agenda. KRB zoekt nog vrijwilligers die willen 
meehelpen met de organisatie van dit feestje. Heeft u wat tijd over en wilt u wel eens van 
binnenuit meemaken hoe de bank nu eigenlijk werkt, stuur dan een mailtje naar 
info@kunstreservebank.nl

Op schoolwerktuin L. Alma opening SLIM ETEN tuin

Donderdag 11 april opent VU Connected, samen met Dr. L. Alma Schoolwerktuin en 
restaurant Bolenius, de SLIM ETEN-tuin op de Amsterdamse Zuidas. Aanleiding voor 
de SLIM ETEN-tuin is het interview ‘Jong te dik: groter risico op dementie’ met vier 
VU en VUmc hoogleraren in de Volkskrant van 10 april 2012.

Met de SLIM ETEN-campagne maken wetenschappers zichtbaar hoe je met beweging 
en voeding cognitie bij kinderen en ouderen kan verbeteren. Tuinieren verbindt de 
factoren ‘voeding’ en ‘beweging’. De SLIM ETEN-tuin beslaat 40 m2 en leden van VU 
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Connected, het maatschappelijk netwerk van de VU en het VUmc, gaan hier groente 
verbouwen. Ook organiseren zij op 21 juni op deze locatie een MidZomerNacht Diner; 
geven jonge VU wetenschappers gastlessen aan schoolkinderen; en komt er een 
oogstfeest in oktober. Lees hier meer over de SLIM ETEN-tuin.

Vergadering raadscommissie VVL 28 maart, van 9.00-12.30 en 19.30-22.30 uur, 
Rooszaal, stadhuis

Bij agendapunt 13, vaststellen parkeerverordening 2013, bijlage o.a. brief van stadsdeel 
Zuid d.d. mei 2012 met verzoek tot o.a. het mogen uitvoeren van experimenten.

OVSAAL, Werk aan het spoor richting Schiphol

ProRail heeft voor het weekend van 21 en 22 april veel werk gepland. Uitgestelde 
werkzaamheden die in de laatste buitendienststelling vanwege de vorst niet konden 
worden uitgevoerd, worden nu alsnog meegenomen. In totaal worden er langs de baan 
Schiphol-Duivendrecht zo'n 350 meter aan damwanden ingetrild. Om uitbreiding van 
station Amsterdam Rai met twee extra sporen en een perron mogelijk te maken, moet er 
direct naast de A10 geheid worden. Uit veiligheidsoverwegingen voor de automobilisten 
en de werkers worden er in de nacht van zaterdag op zondag drie van de vijf rijstroken 
afgesloten. Op zaterdag kan de omgeving nabij de Amstel (westzijde) een torenkraan 
opgebouwd zien worden. Deze kraan wordt in 14 transporten naar zijn plaats gebracht. 
De kraan is 40 meter hoog, heeft een giek van 70 meter en kan 'maar' 2,5 ton tillen.

28 en 29 maart verplaatsing bomen Amstelveenseweg

De platanen krijgen een nieuwe plek aan de Amstelveensweg in de nabijheid van de 
Nijenrodeweg. Deze verplaatsing is nodig voor het omleggen van de 
hoofddrinkwaterleiding en de werkzaamheden aan de oprit van de Amstelveenseweg.

Overzicht van plannen met inzagetermijn o.a. bij stadsdeel Zuid     van  tot                                                                                 

Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03

18-04

Kenniskwartier Zuid 1e fase, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot 
vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder

DRO

14-02

28-03

Fred. Roeskestraat, ontwerp-projectplan Verlegging Waterkering Fred Roeskestraat
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Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

21-02

04-04

Bronnen: o.a.http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

	 •	 De Boelelaan 1105 - 761475, plaatsen 2 stikstoftanks (08-03-2013);

Gedurende zes weken na publicatie van de aanvraag kan schriftelijk een zienswijze 
worden ingestuurd.bij het college van B&W, p/a de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam onder vermelding van het 
betreffende adres en aanvraag.

Verleende omgevingsvergunning:

	 •	 Beatrixpark 1 ter hoogte van Diepenbrockstraat 1 (Bloemenkransbrug), 
1077 VX: voor de herbouw van de Bloemenkransbrug in het Beatrixpark, verzonden 
d.d. 21 maart 2013. OLO-nummer 747573;

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte:

	 •	 De Boelelaan 32, 1083 HJ: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 22 maart 2013 tot en met 22 mei 2013, verzonden d.d. 14 
maart 2013. Dossiernummer 43-644007;

	 •	 Van Nijenrodeweg 648, 1082 HZ: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 3 april 2013 tot en met 27 mei 2013, verzonden d.d. 20 maart 
2013. Dossiernummer 43-649472;

	 •	 Fred. Roeskestraat 75, 1076 EC: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 1 april 2013 tot en met 3 juni 2013, verzonden d.d. 19 maart 
2013. Dossiernummer 43-647448.

De vergunning liggen vanaf 25 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het 
stadsdeel. Een bezwaarschrift insturen kan, mits binnen zes weken ontvangen bij het 
dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende ontheffing werktijden:

	 •	 Station Rai, locatie Europaboulevard Kenmerk: 379005

Het oprichten van een spoorviaduct (kw16 OV-SAAL), het verplaatsen van een perron 
en het gedeeltelijk slopen van het westelijke deel van Station Rai. De ontheffing betreft: 
het uitvoeren van verschillende funderingswerkzaamheden in de periode van week 14 t/
m week 17 2013.
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Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Lunchconcert, 2 april, 12:30 uur, door Amsterdam Wind Trio, klarinet, fagot en fluit.

VU Connected

Slim eten tuin, 11 april 2013,13:00 -17:00 uur, Gustav Mahlerlaan 3005

	 •	 Spreker(s): Ellen Mookhoek (restaurant Bolenius), Jaap Seidell 
(hoogleraar voeding en gezondheid) Samen met: wetenschappers van de VU en VUmc, 
restaurant Bolenius, Dr. L. Alma schoolwerktuin, EMGO+, Amsterdams Natuur & 
Milieu Educatie Centrum (ANMEC) en Stadsdeel Zuid

Filosofie op de Zuidas 17 april 2013,16:30-18:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 
22-28

	 •	 Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig minister van 
Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU)

Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie

Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525

weekbericht 12 2013
Fietser Beatrixpark mag blijven doorfietsen

"De PvdD, PvdA en Red Amsterdam krijgen het voorelkaar dat, “ondanks de bouw van 
de nieuwe kantoren van Stibbe en AkzoNobel, in de voormalige Natte Vallei van het 
Beatrixpark, fietsers welkom blijven in het gebied. Dankzij een motie van de Partij voor 
de Dieren, blijft het mogelijk om veilig de gevaarlijke Beethovenstraat over te steken. De 
gemeenteraad stemde jl. 13 maart 2013 unaniem voor een motie van de Partij voor de 
Dieren, PvdA en Red Amsterdam die verzocht om fietsverkeer tussen de nieuwe 
kantoren toe te staan. Deze oplossing wordt gesteund door buurtbewoners en andere 
belanghebbenden. Door de bouw van kantoorpanden aan de Beethovenstraatzijde van 
het Beatrixpark wordt een veilige fietsroute verlegd die nu loopt via een fietstunnel 
onder de Beethovenstraat. Hierdoor ontstaat in de ogen van de Partij voor de Dieren een 
gevaarlijke verkeerssituatie. ….” Voor het vervolg zie de website van de PvdD.

Digitaal Parkeren voor heel Amsterdam

Vanaf juli 2013 stapt Amsterdam volledig over op digitaal parkeren. Niet alleen alle 
parkeervergunningen zijn dan digitaal, ook bij de parkeerautomaat kunnen 
parkeerders alleen nog betalen door het kenteken van de auto in te voeren. Voordeel is 
dat het parkeerkaartje niet meer achter de autoruit hoeft te worden gelegd. De controle 
vindt ook volledig digitaal plaats, door het scannen van het kenteken van de auto. 
Betalen bij de automaat kan alleen met pin, chip of creditcard.

Laatste nieuws over parkeervergunningen in stadsdeel Zuid

http://www.thomaskerk.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=44
http://www.thomaskerk.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=44
http://www.vuconnected.nl/programma/filosofie-op-de-zuidas-met-ab-klink
http://www.vuconnected.nl/programma/filosofie-op-de-zuidas-met-ab-klink
http://www.lookforart.nl/?p=2442
http://www.lookforart.nl/?p=2442
http://amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2013/3maart/gemeenteraad-besluit/
http://amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2013/3maart/gemeenteraad-besluit/
http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/3409171/2013/03/14/Onveilige-fietssituatie-Beatrixpark-voorkomen.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/3409171/2013/03/14/Onveilige-fietssituatie-Beatrixpark-voorkomen.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/3409171/2013/03/14/Onveilige-fietssituatie-Beatrixpark-voorkomen.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/3409171/2013/03/14/Onveilige-fietssituatie-Beatrixpark-voorkomen.dhtml
http://amsterdam.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7218
http://amsterdam.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7218
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren/parkeren-straat/invoeren-digitaal/
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren/parkeren-straat/invoeren-digitaal/
http://stadsdeelzuid.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31309889.html
http://stadsdeelzuid.m12.mailplus.nl/archief/mailing-31309889.html


Parkeeroverlast Zuidas en de oplossingen?

Op 7 maart was er een druktbezochte thema-avond die een aantal oplossingen opleverde 
zie ook het Verslag thema-avond BPZ 7 maart 2013. BPZ beloofde die voor te leggen aan 
de wethouders centrale stad en bestuurders in stadsdeel Zuid. Vandaag zijn de brieven 
verstuurd met het verzoek of stadsdeel Zuid een proef mag houden zie 
briefparkeeroverlast (1)20.3.13.

Plannen Amstelveenlijn vastgesteld door Regioraad

De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op 12 maart de voorkeursvariant 
voor de Amstelveen-lijn definitief vastgesteld. Het voorstel is met grote meerderheid van 
stemmen aangeno-men. Alleen het raadslid Evans-Knaup (Red Amsterdam) stemde 
tegen. Een motie van de raadsleden Hendriksen (D66) en Molenaar (GroenLinks) werd 
aangenomen. Daarin wordt het bestuur van de Stadsregio opgeroepen om binnen de 
financiële mogelijkheden al het mogelijke te doen om een compacte overstap op station 
Zuid te bevorderen.

Op schoolwerktuin L. Alma opening SLIM ETEN tuin

Donderdag 11 april opent VU Connected, samen met Dr. L. Alma Schoolwerktuin en 
restaurant Bolenius, de SLIM ETEN-tuin op de Amsterdamse Zuidas. Aanleiding voor 
de SLIM ETEN-tuin is het interview ‘Jong te dik: groter risico op dementie’ met vier 
VU en VUmc hoogleraren in de Volkskrant van 10 april 2012. Met de SLIM ETEN-
campagne maken wetenscashppers zichtbaar hoe je met beweging en voeding cognitie 
bij kinderen en ouderen kan verbeteren. Tuinieren verbindt de factoren ‘voeding’ en 
‘beweging’. De SLIM ETEN-tuin beslaat 40 m2 en leden van VU Connected, het 
maatschappelijk netwerk van de VU en het VUmc, gaan hier groente verbouwen. Ook 
organiseren zij op 21 juni op deze locatie een MidZomerNacht Diner; geven jonge VU 
wetenschappers gastlessen aan schoolkinderen; en komt er een oogstfeest in oktober.

Ontwerpplan dijkverlegging Fred. Roeskestraat ter inzage

Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend 
dat voor de dijkverlegging ‘Fred. Roeskestraat’ een ontwerp is vastgesteld voor een 
projectplan.

Traject: Fred. Roeskestraat tussen de Amstelveenseweg en de insteekhaven bij de Dirk 
Schäferstraat, Amsterdam, stadsdeel Zuid, lengte traject: 700 meter. De inspraaktermijn 
loopt van 21 februari t/m 3 april 2013. De stukken liggen ter inzage bij o.a. het stadsdeel. 
Schriftelijke zienswijze richten aan: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, T.a.v. 
Dagelijks Bestuur, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Uit Nieuws van B&W: Welstandsnota gaat voor hele stad gelden

Het college heeft ingestemd met het concept van de welstandsnota ‘De Schoonheid van 
Amsterdam 2013’. Op dit moment heeft Amsterdam vijftien nota’s waarmee de 
gemeente kan sturen op de architectonische kwaliteit van bouwplannen. De nieuwe 
welstandsnota zal voor de hele stad van toepassing zijn en moet een einde maken aan de 
versnippering van het welstandsbeleid in de stad. Daarnaast worden de regels 
eenvoudiger en zal meer ruimte worden gegeven aan thema’s als duurzaamheid, 
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herbestemmingen en particuliere initiatieven. Behandeling in de commissie is op 10 april 
en in de gemeenteraad op 3 juli 2013.

Vergadering raadscommissie BWK 20 maart, 9.00-12.30 uur, Rooszaal, stadhuis

Op de agenda bij onderwerp Ruimtelijke Ordening Tkn 12 en 14 
ontwerpbestemmingsplan Fred. Roeskestraat en besluit hogere waarden geluidhinder. 
De stukken en bijlagen vindt u hier. 

Vergadering raadscommissie VVL 28 maart, van 9.00-12.30 en 19.30-22.30 uur, 
Rooszaal, stadhuis

Bij agendapunt 13, vaststellen parkeerverordening 2013, bijlage o.a. brief van stadsdeel 
Zuid d.d. mei 2012 met verzoek tot o.a. het mogen uitvoeren van experimenten.

Overzicht van plannen met inzage termijn o.a. bij stadsdeel Zuid                        van            
tot                                                                                 

Fred Roeskestraat (achter nr 91), aanleggen tijdelijke

parkeerplaats voor een periode van 5 jaar

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)

07-02

21-03

Gaasterlandstraat/Zuidelijke Wandelweg, plaatsen van een tijdelijk kippenhok voor een 
periode van 3 jaar

DMB

07-02

21-03

Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03

18-04

Kenniskwartier Zuid 1e fase, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot 
vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder

DRO
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14-02

28-03

 Fred. Roeskestraat, ontwerp-projectplan Verlegging Waterkering Fred Roeskestraat

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

21-02

04-04

Bronnen: o.a. stadsdeel Zuid

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Verleende exploitatievergunning horeca:

	 •	 ·Gustav Mahlerlaan 2009, 1081 LB: voor het exploiteren van een 
alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden 8 maart 2013. Dossiernummer 
16-633696;

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte: 

	 •	 Beethovenstraat, 1077 BD: voor het werken in de openbare ruimte 
gedurende de periode van 11 maart 2013 tot en met 10 mei 2013, verzonden d.d. 7 maart 
2013. Dossiernummer 43-628474;

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 18 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage 
bij het stadsdeel Zuid. Een bezwaarschrift in dienen kan binnen zes weken aan het 
dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning Koninginnedag:

	 •	 RAI, Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het 
Koninginnedagevenement Queensland op 30 april 2013 van 12.00 tot 21.00 uur, 
verzonden d.d. 15 maart 2013. Dossiernummer 32 -612752.

De vergunning ligt vanaf 18 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel 
Zuid. Een bezwaarschrift indienen kan binnen zes weken bij de Burgemeester van 
Amsterdam, postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Zie blz 14 pdf officiële bekendmakingen 
stadsdeel Zuid,

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

	 •	 Theater, 22 maart 19.30 uur Jacobine Geel in gesprek met Marian Boyer 
over haar roman Een geslaagd leven.

	 •	 Lunchconcert, 2 april, 12:30 uur, door Amsterdam Wind Trio, klarinet, 
fagot en fluit.

VU Connected
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	 •	 Slim eten tuin, 11 april 2013,13:00 -17:00 uur, Gustav Mahlerlaan 
3005.Spreker(s): Ellen Mookhoek (restaurant Bolenius), Jaap Seidell (hoogleraar 
voeding en gezondheid) Samen met: wetenschappers van de VU en VUmc, restaurant 
Bolenius, Dr. L. Alma schoolwerktuin, EMGO+, Amsterdams Natuur & Milieu Educatie 
Centrum (ANMEC) en Stadsdeel Zuid

	 •	 Filosofie op de Zuidas 17 april 2013,16:30-18:00 uur, Symphony's, George 
Gershwinlaan 22-28, Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig 
minister van Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing 
VU)

Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie

Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525

Excursie -Mossen en Korstmossen- zondag 24 maart, 11.00-12.30 uur

Vertrek vanaf het NME-centrum 'De Waterkant', begin van het Anton Schleperspad. 
Mossen en korstmossen planten zich voort met sporen en hebben geen wortels. 
Korstmossen groeien meestal op boomstammen en stenen en mossen op dood hout. Zij 
leven van de lucht en het regenwater dat zij opvangen. Beide soorten kunnen wij in de 
Oeverlanden treffen. Willem Colenbrander geeft ons een kijkje in deze voor de meeste 
mensen vrijwel onbekende wereld van de bijzondere plantengroepen.

eekbericht 11  13 maart 2013
Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? Oplossingen gevraagd! 
goed bezocht

De hoge opkomst en het onderwerp zorgden voor een geanimeerde discussie. Allerlei 
oplossingen werden besproken op de voors en tegens. Uiteindelijk waren de bewoners 
van mening dat belanghebbende parkeren de beste oplossing zou zijn. Ontmoedig 
autogebruik en stimuleer meer gebruik van OV bij werkers in Zuidas en VU. Een hoger 
straatparkeertarief zou ook helpen.. BPZ heeft beloofd het probleem en mogelijke 
oplossingen aan het stadsdee en de gemeente Amsterdam voor te leggen. De 
portefeuillehouder was op de 7de ook aanwezig en kon dus uit eerste hand vernemen 
waar de overlast speelt, wat bewoners als beste oplossing voorstellen en waarom het 
nodig is binnen afzienbare tijd het probleem op te pakken. In pdfversie 
Presentatieparkeeroverlast7maart2013 pdf.

Fiets knippen bij Station Zuid deze week gestart
Maandag 11 maart startte Handhaving met het weghalen van verkeerd of te lang 
geparkeerde fietsen en scooters. Heeft uw fiets of scooter een fietshanger of een oranje 
sticker van de gemeente? Zet hem dan op de juiste plek en voorkom dat deze wordt 
weggehaald! Begin februari is aangekondigd dat vanaf maart nieuwe regels gelden voor 
het fietsparkeren rondom Station Amsterdam Zuid. Vanaf begin maart krijgen de fietsen 
en scooters die verkeerd staan geparkeerd een waarschuwing met een fietshanger.
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Bomen planten: 20 maart bijeenkomst Gaasterlandstraat (vm ROC)  

De aanleg van de bomentuin in deelgebied Kop Zuidas tussen de A10 en de 
Mirandabuurt is begonnen. Tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 20 maart 
gaan er bomen de grond in. Na een informatieve startbijeenkomst is iedereen van harte 
welkom om daarbij te helpen. De combinatie ‘Zuidas Groeit’ nodigt omwonenden uit 
voor de startbijeenkomst op 20 maart.  Graag voor 18 maart aanmelden via 
info@zuidasgroeit.nl.

Moestuintraining
De data voor  2013 zijn: zaterdagochtend 16 maart, 20 april, 1 juni, 29 juni, 20 juli, 24 
augustus, 21 september en 19 oktober. Vooraf aanmelden bij Ellen Mook.

 
Duurzaamheidsverslag  Zuidas 2012
Op dinsdag 2 april presenteren de Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en Dienst 
Zuidas hun allereerste gezamenlijke Duurzaamheidsverslag van het gebied Zuidas. In 
het rapport staat wat er in het afgelopen jaar is gebeurd op Zuidas rondom de thema's 
energie, mobiliteit, publieke ruimte, gebouwen en community.

Nieuws uit het DB van de Regioraad 7 maart
	 •	 Subsidie: Het dagelijks bestuur stelt vanuit het Fonds Ontspits subsidies 
vast voor projecten met maatregelen ter bestrijding van files. Er is  € 260.000,- 
beschikbaar voor ‘Locatiegerichte maatregelen Zuidas fase 1 en 2’ door ORAM en 
Verkeeradvies.

	 •	 Bezuinigingen ministerie: Het ministerie van Infr en M bezuinigt tot en 
met 2028 6,4 miljard euro op het infrastructuurfonds. Op 13 maart maakte het 
ministerie de maatregelen hiervoor bekend. Voor de Stadsregio Amsterdam raken de 
bezuinigingen in het bijzonder de BDU (Brede doel Uitkering) compensatie en de 
Amstelveenlijn. Maar voor de Ombouw Amstelveenlijn is de bezuiniging minimaal 
gebleken. De rijksbijdrage komt een jaar later maar mochten er eventuele toekomstige 
meevallers ontstaan, dan zou de vertraging weer ongedaan gemaakt kunnen worden. 
Bovendien betaalt de Stadsregio sowieso al het grootste deel van de kosten, namelijk € 
225 miljoen van de totale € 300 miljoen, en dat bedrag is al gereserveerd. Ook OV-
SAAL en fietsenstallingen bij knooppunten en stations moeten het met minder gaan 
doen. Lees hierover op

Vergadering gemeenteraad 13 maart van 13.00-19.30, raadzaal, Stadhuis

Voordracht van het college van B&W van 5 februari 2013 tot instemmen met de 
wegonttrekking fietspad voor realisatie van de gebiedsontwikkeling conform 
Uitvoeringsbesluit Beethoven (Gemeenteblad afd 1, nr 116). Zie ook de plankaarten 
onder Ruimtelijke Ordening agdpunt 23.

Vergadering raadscommissie BWK 20 maart, 9.00-12.30 uur, Rooszaal, stadhuis
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Op de agenda bij onderwerp Ruimtelijke Ordening Tkn 12 en 14 
ontwerpbestemmingsplan Fred. Roeskestraat en besluit hogere waarden geluidhinder. 
De stukken en bijlagen vindt u hier.

Commissie VVL parkeerverordening 2013, 28 maart          
O.a. bespreking parkeerverordening 2013. Tevens komt de evaluatie van de pilot 
bezoekersparkeerplaatsen die in Zuid is uitgevoerd, aan bod. Zie blz 13 onderaan van de 
termijnagenda op

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning bouw en milieu (WABO)
	 •	 Europaplein 2 – 378251, slopen gebouw, kappen 1 boom, milieuneutraal 
veranderen inrichting, oprichten gebouw met kantoorfunctie en bijeenkomstfunctie 
(horeca en evenementen);

	 •	 Fred Roeskestraat 84 – 481473, oprichten tijdelijk schoolgebouw.

Ontwerpbesluiten liggen vanaf donderdag 14 maart 2013 gedurende zes weken ter 
inzage bij: Stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam en 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 
1101 CT Amsterdam. Een zienswijze indienen kan bij college van B&W, p/a de 
directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunningen bouw en milieu:
	 •	 Europaboulevard 19 – 712331, kappen 2 bomen (28-02-2013).

Een bezwaarschrift indienen kan bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid en bij 
B&W van Amsterdam, Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Sloopmelding:
	 •	 De Boelelaan 30 – 749523, gedeeltelijk slopen gebouw (28-02-2013);

	 •	 Zuidelijke Wandelweg 45 – 751815, gedeeltelijk slopen gebouw en 
verwijderen asbesthoudende materialen (01-03-2013).

	 •	 De Boelelaan 1105 – 657009, asbestsanering en uitsloop 13e en 14e 
verdieping van A-vleugel (26-02-2013).

	 •	 De Boelelaan 30 – 749523, gedeeltelijk slopen gebouw, verwijderen 
bovenste etage en zagen vide (12-03-2013).

Lezing ‘De vloek van de Farao’ 15 maart, 14-16 uur, Gustav Mahlerlaan 24
Amsterdam EXPO organiseert een serie lezingen over de legendarische Egyptische farao 
Toetanchamon in het kader van de tentoonstelling Toetanchamon, zijn graf en zijn 
schatten. Tijdens deze tweede lezing zal egyptoloog Huub Pragt u meenemen naar het 
Dal der Koningen van de jaren twintig van de vorige eeuw. Terwijl de ontdekker van het 
graf van Toetanchamon, Howard Carter, zich nauwgezet wijdde aan het documenteren 
en archiveren van de grafschatten, stortte de pers zich op de sensatieverhalen over de 
vele wonderlijke gebeurtenissen die zich leken voor te doen rondom de opening van het 
koningsgraf.
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http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=165495/09012f97812e9a7e.pdf
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=165495/09012f97812e9a7e.pdf
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/maart-april/kopie-bekendmakingen-0/#;IdxPag=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/maart-april/kopie-bekendmakingen-0/#;IdxPag=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/maart-april/kopie-meldingen/#;IdxPag=421764
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/maart-april/kopie-meldingen/#;IdxPag=421764
http://amsterdam.nl/zuidas/menu-ii/agenda/?EvtIdt=64825
http://amsterdam.nl/zuidas/menu-ii/agenda/?EvtIdt=64825


Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
	 •	 Lunchconcerten, 19 maart, 12:30 uur, Spiegelberg & Belarte, Yasmina 
Spiegelberg, klarinet en Maria Lopez Belarte, piano

	 •	 Theater, 22 maart 19.30 uur Jacobine Geel in gesprek met Marian Boyer 
over haar roman Een geslaagd leven.

VU Connected, Filosofie op de Zuidas 17 april 2013,16:30-18:00 uur, Symphony's, 
George Gershwinlaan 22-28

	 •	 Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig minister van 
Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU)

weekbericht 10  6 maart 2013
7 maart om 19.30 uur Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? 
Oplossingen gevraagd!-
Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan 
ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een 
presentatie door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart 
gebracht en wordt een aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en 
geïnteresseerden worden nadrukkelijk gevraagd mee te denken. U bent welkom op 7 
maart van 19.30-21.30 uur, in het Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 
112. 

AT5: BPZ en commissie ruimtelijke ordening WOCB pleiten voor behoud tramhalte 
A.J. Ernststraat. Na ongeveer tweederde van het nieuws komt dit item aan de orde.

Brief over aangepaste voorkeursvariant Amstelveenlijn, tkn op agenda 12 maart cie 
Leefomgeving

Het DB heeft de aangepaste voorkeursvariant met een positief advies aan de commissie 
Leefomgeving voorgelegd die ook positief reageerde. Het stadsdeel koppelt 
voorwaardelijk o.a. het opheffen halte A.J. Ernstraat aan de tramontsluiting van het 
Gelderlandplein. In haar brief zegt het stadsdeel erop te rekenen dat de Stadsregio het 
belang en de noodzaak van dit en de andere punten onderschrijft. Zie agenda 
vergadering van 12 maart cie Leefomgeving ter kennisname stukken F De vergadering 
begint om 20:00-21.45 uur in de Raadzaal, President Kennedylaan 923.

Bouwprojecten rondom A10 in de komende jaren

De komende jaren wordt er veel gebouwd op en nabij de Zuidas in Amsterdam. Op 
termijn zullen hier ongeveer 12.000 mensen wonen en 60.000 mensen werken. Wilt u 
meer weten over wat er gaat gebeuren? Kijk hier. 

http://www.thomaskerk.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=44
http://www.thomaskerk.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=44
http://www.vuconnected.nl/programma/filosofie-op-de-zuidas-met-ab-klink
http://www.vuconnected.nl/programma/filosofie-op-de-zuidas-met-ab-klink
http://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/11677
http://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/11677
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=2449
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=2449
http://www.zuid.amsterdam.nl/wonen_en/parkeren_en_verkeer/werk-weg/prinses_irenebuurt/zuidas_werkzaamheden/
http://www.zuid.amsterdam.nl/wonen_en/parkeren_en_verkeer/werk-weg/prinses_irenebuurt/zuidas_werkzaamheden/


Wat komt er op de campus VU?             

Kijk hier voor de plannen en projecten die in uitvoering zijn of gaan.

“Op dit moment wordt het terrein schuin tegenover de ingang van de RAI bouwrijp 
gemaakt. Niet voor een nieuw kantoorgebouw, maar voor bijna driehonderd bomen. Ze 
kunnen daar alvast wennen aan de buurt, want over een jaar of vier worden ze 
overgeplaatst naar andere plekken in Zuidas”. Lees verder in Stadsdeelkrant nr 5.

Quote berichtte: “Rudy Stroink (TCN): ‘Zuidas was de grootste fout van Amsterdam’
twikkelaar.’ Zo begon Rudy Stroink deze donderdag zijn lezing voor Amsterdamse 
ambtenaren. ‘Mijn favoriete project in deze stad is de Zuidas,’ aldus de voormalige 
topman van TCN, ‘dat is de grootste fout van de stad geweest. Je bent werkelijk van de 
pot gepleurd als je in één keer zo’n enorme lap grond vol met kantoren zet.’ Stroink 
vindt dat de overheid veel strenger moet worden en pleit voor keiharde kwaliteitseisen 
aan vastgoed: ‘Ik ben voor een overheid die zegt: bulldozer erover.’”

Kenniskwartier Zuid eerste fase ligt ter inzage vanaf 7 maart 2013!

De begeleidende stukken (pdf) uit verschillende jaren kunt u vinden op de website voor 
ruimtelijke plannen.

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam
B&W hebben bij besluit van 26 februari 2013, het ontwerpbestemmingsplan Fred. 
Roeskestraat en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden 
zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven voor terinzagelegging.  Schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden ingebracht bij B&W van Amsterdam. Per adres: de 
directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. 
http://www.centrum.amsterdam.nl/@633526/fred-roeskestraat/

Aanvragen omgevingsvergunning bouw en milieu:

	 •	 Terrein Beethovenstraat nabij Beatrixpark – 740695, plaatsen tijdelijk 
gelijkrichterstation (22-02-2013);

	 •	 Gustav Mahlerlaan 10 – 745975, toevoeging brandscheiding rooksluis 
kelder II (25-02-2013);

	 •	 Terrein George Gershwinlaan – 740857, oprichten woongebouw 
(21-02-2013);

	 •	  Strawinskylaan 8 – 740477, verlengen instandhoudingtermijn van 
tijdelijk personeelsverblijf voor onbepaalde tijd (20-02-2013);

Verleende omgevingsvergunningen bouw en milieu:
	 •	 ·De Boelelaan 46 – 714077, kappen van 2 bomen (21-02-2013);

	 •	  Zuidelijke Wandelweg 45 – 701185, plaatsen tijdelijke mast (25-01-2012).

http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/vu-campusontwikkeling/bouwplannen-toekomst/planning/index.asp
http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/vu-campusontwikkeling/bouwplannen-toekomst/planning/index.asp
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/stadsdeelkrant-zuid/
http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/stadsdeelkrant-zuid/
http://www.quotenet.nl/Nieuws/Rudy-Stroink-TCN-Zuidas-was-de-grootste-fout-van-Amsterdam-53579
http://www.quotenet.nl/Nieuws/Rudy-Stroink-TCN-Zuidas-was-de-grootste-fout-van-Amsterdam-53579
http://http//ftp1.prod.dro.amsterdam.asp4all.nl/DRO/plannen/NL.IMRO.0363.K1203BPGST-/NL.IMRO.0363.K1203BPGST-OW01/tb_NL.IMRO.0363.K1203BPGST-OW01_index.html
http://http//ftp1.prod.dro.amsterdam.asp4all.nl/DRO/plannen/NL.IMRO.0363.K1203BPGST-/NL.IMRO.0363.K1203BPGST-OW01/tb_NL.IMRO.0363.K1203BPGST-OW01_index.html
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen
http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen
http://www.centrum.amsterdam.nl/@633526/fred-roeskestraat/
http://www.centrum.amsterdam.nl/@633526/fred-roeskestraat/


Verleende omgevingsvergunningen bouw, uitgebreide procedure:

	 •	 De Boelelaan 30 – 495679, maken tussenverdieping en extrabouwlaag 
(25-02-2013).

Deze besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 maart 
2013 gedurende zes weken ter inzage bij: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
(locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CN Amsterdam.

Sloopmelding:
	 •	 De Boelelaan 1105 – 657009, asbestsanering en uitsloop 13e en 14e 
verdieping van A-vleugel (26-02-2013).

Aanvang sanering: De saneerder mag 5 weken na ontvangst van deze melding 
aanvangen met de sanering, tenzij de melding niet voldoet aan het Besluit Uniforme 
Saneringen.

Ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning:
Voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – 
Almere – Lelystad (SAAL) is onderstaand ontwerpbesluit voor het cluster SAAL-031 
door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam: voor het 
realiseren van geluidsschermen langs de spoorbaan aan de zuidzijde, tussen het spoor en 
de Rijksweg A10. De schermen worden geplaatst in de spoorzone tussen NS-km 154.084 
en 152.930. Het ontwerpbesluit ligt van donderdag 7 maart 2013 t/m 17 april 2013 ter 
inzage bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, locatie Amsterdam, 
Herikerbergweg 290, Amsterdam.

Kunstreservebank 12 maart
Eerste muntslag Erik van Lieshout 17.00-19.00 uur, hoofdkantoor KRB, Gustav 
Mahlerlaan 399

Lezing ‘De vloek van de Farao’ 15 maart, 14-16 uur, Gustav Mahlerlaan 24
Amsterdam EXPO organiseert een serie lezingen over de legendarische Egyptische farao 
Toetanchamon in het kader van de tentoonstelling Toetanchamon, zijn graf en zijn 
schatten. Tijdens deze tweede lezing zal egyptoloog Huub Pragt u meenemen naar het 
Dal der Koningen van de jaren twintig van de vorige eeuw. Terwijl de ontdekker van het 
graf van Toetanchamon, Howard Carter, zich nauwgezet wijdde aan het documenteren 
en archiveren van de grafschatten, stortte de pers zich op de sensatieverhalen over de 
vele wonderlijke gebeurtenissen die zich leken voor te doen rondom de opening van het 
koningsgraf.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Theater, 15 maart, 20.00 uur, 'Debussy, Ravel, Baudelaire….et les autres.' Een muzikale 
vertelling door Jaap Stork, piano. M.m.v. Lilian Bakker, voordracht. Theater, 22 maart 
19.30 uur Jacobine Geel in gesprek met Marian Boyer over haar roman Een geslaagd 
leven.

http://www.kunstreservebank.nl/index.php?id=8
http://www.kunstreservebank.nl/index.php?id=8
http://www.amsterdamexpo.nl/lezingen/
http://www.amsterdamexpo.nl/lezingen/
http://www.thomaskerk.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=44
http://www.thomaskerk.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=44


VU Connected, George Gershwinlaan 22-28

Filosofie op de Zuidas 14 maart,16:30 t/m 18:00 uur, Symphony's. Spreker(s): Ad 
Verbrugge (VU-filosoof), Rob Wijnberg en Govert Buijs (politieke filosofie en 
levensbeschouwing VU).

Lees verder over: Dok, Organisatie, Thema-avonden, Verkeer, Voorzieningen, 
Weekberichten.

« Impressie themabijeenkomst Parkeeroverlast rond Zuidas 7 maart 2013

Themabijeenkomst Parkeeroverlast VU, VUmc, Zuidas? Oplossingen gevraagd! 7 maart 
2013 »

weekbericht 8 & 9
27 februari 2013

7 maart om 19.30 uur Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? 
Oplossingen gevraagd!-

Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan 
ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een 
presentatie door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart 
gebracht en wordt een aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en 
geïnteresseerden worden nadrukkelijk gevraagd mee te denken. U bent welkom op 7 
maart van 19.30-21.30 uur, in het Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 
112. 

Noord/Zuidlijn doortrekken naar Schiphol! steeds vaker te horen

Artikel op AT5:” In de Telegraaf laat de voorzitter van VNO-NCW in de regio 
Amsterdam, Marry de Gaay Fortman, weten dat doortrekken internationale bedrijven 
lokt. Ze volgt hiermee Schiphol-directeur Jos Nijhuis, die al langer pleit voor het 
verlengen van de metrolijn. Nijhuis hoopt op een bovengrondse variant, zodat er geen 
nieuwe en kostbare tunnels hoeven worden aangelegd.”

Analyse fietsoversteek Beethovenstraat – Prinses Irenestraat door Goudappel/Coffeng

Verkeerskundig onderzoek vervaardigt in opdracht van dienst Zuidas waarin 
opgenomen een analyse en oplossingsrichtingen voor het veiliger maken van de 
oversteek. (pag. 13)

Uit: Nieuws van B&W 27 februari

http://www.vuconnected.nl/programma/filosofie-op-de-zuidas-met-rob-wijnberg
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https://bewonersplatformzuidas.nl/category/weekberichten/
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https://bewonersplatformzuidas.nl/thema-avond-parkeeroverlast-vu-vumc-zuidas-oplossingen-gevraagd/
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	 •	 Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het ontwerp van 
het bestemmingsplan Fred Roeskestraat. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 
woningen en voorzieningen voor onderwijs en gezondheidszorg mogelijk. Het gebied 
wordt begrensd door het Zuideramstelkanaal, de begraafplaats Buitenveldert, het talud 
van de ringweg A10, de op- en afrit van de S108 en de Amstelveenseweg.

	 •	 Het college heeft ook ingestemd met het ter visie leggen van het besluit om 
hogere grenswaarden dan de voorkeurgrenswaarden voor geluidhinder toe te staan. Uit 
onderzoek blijkt dat op deze plek de voorkeursgrenswaarden van de Wet Geluidhinder 
worden overschreden door het lawaai van de ringweg A10, de Amstelveenseweg en het 
nabijgelegen spoor. De wet biedt de mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen als 
blijkt dat overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet door geluidbeperkende 
maatregelen kan worden tegen gegaan.

	 •	  Het college heeft ingestemd met de rapportage van de Zuidas over het 
tweede halfjaar van 2012.

De gemeenteraad heeft ook een aantal bestemmingsplannen voor de Zuidas vastgesteld 
en stappen gezet om te komen tot verdere woningbouw in het centrumgebied van Zuidas 
(deelgebied Gershwin). Behandeling in de commissie is op 20 maart 2013.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36    Theater, 15 maart, 20.00 uur, 'Debussy, Ravel, 
Baudelaire….et les autres.' Een muzikale vertelling door Jaap Stork, piano. M.m.v. 
Lilian Bakker, voordracht. 

Theater, 22 maart 19.30 Jacobine Geel in gesprek met Marian Boyer over haar roman 
Een geslaagd leven.

VU Connected     Een goed gesprek over levensverhalen, 28 februari,17:00-18:00 uur, 
VU Boekhandel, De Boelelaan 1105. Sprekers: Kristien Hemmerechts en Jan Siebelink, 
gespreksleiding: Jacob Bouwman. Filosofie op de Zuidas 14 maart,16:30 t/m 18:00 uur, 
Symphony's, George Gershwinlaan 22-28. Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Rob 
Wijnberg en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU).

Lees verder over: Noordzone, OV, Verkeer, Weekberichten.

« Verslag rondetafelsessies Masterplan station Zuid

Impressie themabijeenkomst Parkeeroverlast rond Zuidas 7 maart 2013 

weekbericht 7

13 februari 2013
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7 maart om 19.30 uur Themabijeenkomst Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? 
Oplossingen gevraagd!

Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan 
ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een presentatie 
door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart gebracht en wordt een 
aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en geïnteresseerden worden 
nadrukkelijk gevraagd mee te denken. U bent welkom op 7 maart van 19.30-21.30 uur, in het 
Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J.Ernststraat 112.

De Zuidascolumn van februari gaat over de onlangs gehouden peilingen voor een nieuw 
Masterplan ZuidasDok. Bijna 700 mensen hebben meegedacht over hoe het er uit moet gaan 
zien. ‘We hebben een duidelijk beeld gekregen van de wensen en ideeën van de bewoners,' 
voegt Ivo Visser toe. ‘Zij willen bijvoorbeeld graag dat de omgeving van het station levendig 
en gezellig is. Dit kan consequenties hebben voor bijvoorbeeld de locatie van het busstation. 
Als trein- en busstation vlak naast elkaar liggen, dan is er weinig plek voor winkels en 
terrasjes': aldus dienst Zuidas in haar nieuwsbrief.

Start bouw Lex van Deldenbrug
Dienst Zuidas berichtte dat op 12 februari de bouw van de Lex van Deldenbrug is gestart. De 
Lex van Deldenbrug is de brug over de De Boelegracht en vormt een belangrijke verbinding 
tussen Zuidas en Buitenveldert, met in het bijzonder het Gelderlandplein. Met de komst van 
de Lex van Deldenburg is de inrichting van het Gershwinplein gereed. Dura Vermeer bouwt 
de brug en hij is naar verwachting in oktober 2013 klaar.

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam  

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kenniskwartier Zuid, eerste fase’, en ontwerpbesluit tot 
vaststelling van hogere grenswaarden
VU Connected, De Boelelaan 1105

	 •	 Een goed gesprek over levensverhalen, 28 februari,17:00-18:00 uur, VU 
Boekhandel, De Boelelaan 1105. Sprekers: Kristien Hemmerechts en Jan Siebelink, 
gespreksleiding: Jacob Bouwman.

	 •	 Verborgen talentenmarkt, 27 februari 2013 14:00 -18:00 uur, WTC, 
Strawinskylaan 1. Spreker: Wouter Bos (voormalig minister van Financiën). Georganiseerd 
samen met WTC Amsterdam Businessclub, ABN AMRO, KPMG, New Urban Collective en 
TANS.

Beatrixpark 75 jaar, wandeling17 februari 2013, 14:00-15:30, IVN Amsterdam, 020-6644506, 
park-ingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heyermansweg,

Lees verder over: Beatrixpark, Verkeer, Voorzieningen, Weekberichten.

weekbericht 6      6 februari 2013

http://amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2013/2februari/zuidascolumn-dank/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20130207&utm_content=link_ID0EN6AE&utm_campaign=Nieuwsbrief#32
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7 maart om 19.30 uur Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? 
Oplossingen gevraagd!-

Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan 
ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een presentatie 
door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart gebracht en wordt een 
aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en geïnteresseerden worden 
nadrukkelijk gevraagd mee te denken. U bent welkom op 7 maart van 19.30-21.30 uur, in het 
Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J.Ernststraat 112.

Nieuws uit B&W 6 februari: Ruimtelijke Ordening

Het college stelt voor aan de gemeenteraad om een fietspad op de Zuidas op te heffen 
vanwege de bouw van kantoorgebouwen en het aanleggen van een nieuw stuk park. Er komt 
een alternatieve fietsroute door de Prinses Irenestraat en de veiligheid van de kruising met de 
Beethovenstraat wordt verbeterd. Daarnaast is de gemeente van plan om grenzend aan de 
nieuwe kantoorgebouwen een stuk park aan te leggen. Het ontwerp daarvoor is in overleg met 
de buurt tot stad gekomen. Onderdelen van het nieuwe stuk park zijn een waterplas, een 
ligweide en een nieuwe speelplek. Behandeling in de commissie BWK op 27 februari en in de 
gemeenteraad op 13 maart 2013.

Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het ontwerp van het 
bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase. Het bestemmingsplan gaat over een deel 
van de huidige campus van de Vrije Universiteit en maakt nieuwbouw van 
studentenwoningen en universitair onderwijs mogelijk. Tijdens een periode van zes weken 
bestaat de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Het college heeft ook ingestemd met het ter visie leggen van het besluit om hogere 
grenswaarden dan de voorkeurgrenswaarden voor geluidhinder voor dit bestemmingsplan toe 
te staan. Uit onderzoek blijkt dat op deze plek de voorkeursgrenswaarden van de Wet 
Geluidhinder worden overschreden door het lawaai van het spoor en de ringweg A10. De wet 
biedt de mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen als blijkt dat overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarden niet door geluidbeperkende maatregelen kan worden tegengegaan.

Nieuws uit het DB Regioraad Amsterdam van 31 januari 2013

Subsidie voor Beter Benutten projecten

Het dagelijks bestuur stelt de gereserveerde rijksbijdrage beschikbaar aan de gemeente 
Amsterdam voor verschillende Beter Benutten projecten en mandateert de portefeuillehouder 
om dit besluit verder af te handelen. Het gaat om o.a. het project:  € 180.672,-, voor ‘Minder 
hinder tijdens wegwerkzaamheden Zuid-as en Zuidoost’.

Ombouw Amstelveenlijn

Het dagelijks bestuur legt de voorkeursvariant voor de ombouw van de Amstelveenlijn ter 
vaststelling voor aan de Regioraad van 12 maart a.s. Tijdens de voorsessie van de Regioraad 
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geeft de portefeuillehouder OV een mondelinge toelichting over de advisering van de raden 
van Amsterdam, Amstelveen en stadsdeel Zuid.

Nieuw lid Reizigers Advies Raad- Het dagelijks bestuur benoemt de heer R. Ambags als 
nieuw plaatsvervangend lid voor de Reizigers Advies Raad namens de Fietsersbond. Hij volgt 
de heer G. de With op.

Uitkomst digitale peiling over station Zuid in de toekomst van dienst Zuidas

Conclusie is onder meer dat respondenten van de enquête zijn op te delen in twee groepen. De 
eerste groep wordt gevormd door professionals en reizigers. Op alle stellingen geven zij 
ongeveer het zelfde antwoord. De andere groep wordt gevormd door de bewoners. Op een 
aantal onderwerpen verschillen zij sterk van mening met de groep professionals/reizigers.

Op de vraag of bij het nieuwe station Zuid functionaliteit of sfeer centraal moet staan, zijn alle 
groepen het echter eens. Een station moet niet alleen functioneel zijn, maar is ook een 
beeldbepalend gebouw voor de Zuidas. De respondenten zijn van mening dat sfeer en 
uitstraling functie niet in de weg hoeven te staan. Dit beeld komt ook naar voren in de open 
antwoorden, waarin de respondenten aangeven dat het station in de toekomst meer moet 
aansluiten bij de ‘allure’ van de Zuidas”…..lees hier het rapport.

Op 23 februari, 17.00 uur, in de St Nicolaaskapel, Pr. Irenestraat 19, Onbewoond Geheugen 
van Danielle van Vree & Nachtaarde van Anno Dijkstra.

Inbo Architectenbureau in het oude ROC gebouw 

Dienst Zuidas berichtte dat: met ingang van 4 februari 2013 architectenbureau Inbo in het 
voormalige ROC gebouw aan de Gaasterlandstraat in de Kop Zuida is gevestigd. Inbo koos 
voor deze plek, omdat het bureau zich richt op stedelijke herstructurering en tweedehands 
gebouwen. Het gebouw ontworpen door architect Dick van der Klei en dateert uit 1974.

Voor de overige m2 in het oude schoolgebouw is Dienst Zuidas bezig met de realisatie van 
een broedplaats. Naar verwachting kan de broedplaats in het voorjaar van 2013 van start. 
Naast Inbo en de broedplaats zal er ook ruimte komen voor tijdelijke Zuidas initiatieven, 
startups en horeca.

Tunnelbouw ZuidasDok start in 2016

De tunnels van de nieuwe A10 op de Zuidas in Amsterdam worden vanaf 2016/2017 naast de 
huidige A10 gebouwd. Onderdelen van ZuidasDok worden telkens in uitvoering genomen en 
opgeleverd, totdat de gehele operatie tegen 2025/2027 achter de rug is.

ODNZKG (vm DMB) verhuist naar Zuidoost per 4 maart 2013

De Amsterdamse vestiging van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (voormalig 
DMB) verhuist op 1 maart van de Cruquiusweg 5 naar  Zuidoost. In verband met de 
verhuizing is het kantoor op 1 maart gesloten. Vanaf 4 maart zijn de medewerkers te bereiken 
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op Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam, 020 254 3600, Postbus 922, 1000AX 
Amsterdam.

Bouwverkeer omgeving Europaboulevard & werkzaamheden station Rai

De komende tijd zal er veel bouwverkeer in de omgeving Europaboulevard – Amstel rijden. 
Voor het nieuwe baandeel zijn namelijk grote hoeveelheden zand nodig. De bouwroute loopt 
langs het Ittmanpad, Rozenoordpad richting de Gelrestraat. Meer informatie over de 
verkeersmaatregelen en de periode vindt u in de bewonersbrief en op de website van dienst 
Zuidas.

Station RAI krijgt een ruimere stationshal, er komen twee sporen bij en een extra perron. In 
februari en maart wordt een deel van de oude hal gesloopt. De AH to go gaat weg, hier komt 
een Kiosk voor terug. De spooraannemer plaatst eerst een tijdelijke wand in de hal om 
reizigers af te schermen van het werk. Daarna komt er voor drie jaar een wand met dezelfde 
functie waarop te zien is hoe het station wordt als het klaar is. Hierachter bouwt de aannemer 
aan de nieuwe stationshal. In de periode van de sloop is één van de entrees van het station 
afgesloten. Reizigers kunnen dan alleen gebruik maken van de ingang aan de 
Amstelparkzijde.

Het spoorviaduct bij de Rozenoordburg over de Amstel wordt met twee sporen verbreed. Aan 
de west- en de oostkant van de Amstel worden extra pijlers in de Amstel geplaatst. Tijdens dit 
werk is de doorvaart tijdelijk en gedeeltelijk gestremd. De scheepvaart en de pleziervaart 
kunnen dan gebruik maken van de onderdoorgang aan de west- of de oostkant. Tijdens de 
werkzaamheden is de doorvaartbreedte 25 meter en geldt een snelheidsbeperking van 6 km 
per uur. nieuwsbrief 005 februari 2013 OVSAAL ProRail

Bekendmakingen & Kennisgevingen
Gemeente Amsterdam
Aangevragen evenementenvergunningen

Vanaf 1 februari zijn omgevingsbesluiten (en omgevingsontwerpbesluiten) alleen nog in te 
zien op afspraak. Zij liggen dan niet meer ter inzage bij de informatiebalies. U kunt een 
verzoek indienen via e-mail vergunningen@zuid.amsterdam.nl, of u kunt bellen met 14 020. 
U kunt dan een afspraak laten maken op maandag, dinsdag of woensdag: tussen 8.30 en 12.00 
uur, of: tussen 14.00 en 16.00 uur. De afspraak vindt altijd plaats op het stadsdeelkantoor 
Triolis an het Burgerweeshuispad 301.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
VU onnected, De Boelelaan 1105
Filosofie op de Zuidas, 13 februari 2013, 16:30-8:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 
22-28. Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Kees de Kort (Commentator BNR) en Govert 
Buijs, politieke filosofie en levensbeschouwing VU. “De verantwoordelijke autoriteiten 
hebben het publiek in de steek gelaten”, aldus Kees de Kort. In Filosofie op de Zuidas spreekt 
VU-filosoof Ad Verbrugge met de commentator van BNR over de kredietcrisis.

weekbericht 5  30 januari 2013
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Uit: nieuwsberichten van B&W 30 januari

Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met een krediet aan de Stadsregio 
Amsterdam voor het reguliere onderhoud aan de infrastructuur van de metro. Behandeling in 
de commissie is op 7 februari en in de gemeenteraad op 13 februari 2013. Het college stelt 
voor aan de raad om in te stemmen met een voorkeursvariant voor het ombouwen van de 
Amstelveenlijn. De variant behelst een hoogwaardige tramverbinding met lange trams tussen 
Westwijk en Station Zuid en gewone trams tussen Binnenhof en het Centraal Station. Doordat 
de haltes Spinnerij, Gondel, Marne, Amstelveen Centrum en A.J. Ernststraat verdwijnen, zal 
de hoogwaardige tram sneller zijn dan de huidige lijn 51. De Stadsregio Amsterdam 
onderzoekt nog of het haalbaar is deze lijn door te trekken richting Uithoorn en Aalsmeer. 
Tramlijn 5 blijft dus bestaan. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel 
insprekers om vanuit Amstelveen een directe verbinding met het Centraal Station te houden. 
Wel worden de relatief weinig gebruikte haltes Apollolaan en Stadionweg opgeheven. Er blijft 
een metro rijden tussen Station Zuid en het Amstelstation. Behandeling in de commissie is op 
7 februari en in de gemeenteraad op 13 februari 2013.

Voorbereiding aanbesteding ZuidasDok

De dienst Rijkswaterstaat en de dienst Infrastructuur houden in februari een marktconsultatie 
met als doel marktpartijen over het project ZuidasDok te informeren en consulteren.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

	 •	 Lunchconcert, 5 februari, 12:30 uur, Victor Mattsson, piano, speelt werken van 
Ravel, Mozart en Liszt.

VU Connected, De Boelelaan 1105

Filosofie op de Zuidas, 13 februari, 16:30-8:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 22-28. 
Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Kees de Kort (Commentator BNR) en Govert Buijs, 
politieke filosofie en levensbeschouwing VU. “De verantwoordelijke autoriteiten hebben het 
publiek in de steek gelaten”, aldus Kees de Kort. In Filosofie op de Zuidas spreekt VU-
filosoof Ad Verbrugge met de commentator van BNR over de kredietcrisis.

2013 wb 4
Start bouw onderzoeksgebouw VUmc
Het Parool berichtte:’Het gebouw komt op de VU-campus aan de Zuidas aan de Boelelaan 
naast het ACTA. En biedt ruimte voor laboratoria, onderwijs en kantoren. De VU, VUmc, de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) gaan er 
intensief samenwerken, zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek. In het nieuwe 
gebouw, genaamd 'Human Health en Life Sciences (H2LS)', proberen de betrokken partijen 
belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid het hoofd te bieden. 
Het gebouw is ontworpen door EGM Architecten.

Rondom Ombouw Amstelveenlijn
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* Recent vond een informatieavond plaats over de laatste stand van zaken. Duidelijk werd dat 
sommige haltes definitief gaan verdwijnen niet alle bewoners zijn daar blij mee. Daarbij komt 
dat het tracé en de halets/stations in het gebied Zuidas nog in ontwikkeling is. In maart wordt 
definitieve bestuurlijke besluitvorming verwacht.

* Het Parool publiceerde 22 januari een artikel waarin zij alvast vooruitliep op wat reizigers te 
wachten staat.:”Reizigers tussen Zuid en Amstelveen zullen de komende jaren te maken 
krijgen met aanzienlijke vertraging en hinder. Tijdens de renovatie van metrolijn 51 en 
tramlijn 5 zullen die reizigers ten minste twee jaar de bus moeten nemen. Wanneer de metro's 
en trams niet meer zullen rijden, is nog niet duidelijk. Het werk aan het traject kan in 2014 of 
2015 beginnen en zal dan ongeveer drieënhalf jaar duren. Gedurende die periode zullen de 
lijnen 51 en 5 tenminste twee jaar niet door Amstelveen en Buitenveldert rijden, schrijft de 
Amstelveense wethouder Jan-Willem Groot in een brief aan zijn gemeenteraad. Lees hier 
verder. 

Plan van aanpak fietsparkeren door stadsdeel Zuid

Wat de Zuidas betreft: “In plan staat wat er zoal is uitgevoerd en wat nog op stapel staat. met 
name op de Zuidas, rondom de stations Zuid en Rai zijn recentelijk de volgende maatregelen 
uitgevoerd: extra rekken (140 plekken) op de Parnassusweg; tegenover Waga Mama is een 
parkeervak (37 plekken) gemaakt alleen voor scooters; aan de Zuidkant van het station is 
capaciteit uitgebreid van grofweg 700 naar 1400 plekken.

Uit tellingen bleek dat er momenteel voldoende fietsparkeervoorzieningen zijn. Toch worden 
fietsen nog regelmatig hinderlijk geparkeerd, voor de winkels of het stationsingang. Dienst 
Zuidas heeft daarom de wens uitgesproken om een parkeerverbod buiten de voorzieningen in 
te stellen in samenhang met een parkeerduurbeperking.

In het gebied rond station Zuid wordt de ondertunneling van de A10 voorbereid en wordt 
station Zuid uitgebreid. Dit heeft groot effect op de parkeervoorzieningen. Zo zullen de 
voorzieningen aan het Matthijs Vermeulenpad verdwijnen. Er wordt nu door de Dienst Zuidas 
een ondergrondse fietsenstalling onderzocht op of rond het Mahlerplein. Deze moet 
gerealiseerd zijn voordat andere voorzieningen kunnen worden opgeheven.

De uitslag van de enquête leest u in deze pdf.def_rapport_12252 sept 2012 
Bewonersonderzoek fietsparkeren

St Nicolaasklooster, Onbewoond Geheugen, een documentair performance project  op 16, 17, 
23 & 24 februari 2013

Maakster Danielle van Vree verzamelt herinneringen, verhalen, beelden en gebeurtenissen 
door onderzoek en interviews met voormalige gebruikers van de gebouwen die de basis 
vormen voor het scenario van deze performance. Door middel van geluid, beeld, tekst en 
beweging wordt de ervaringsgeschiedenis van de gebouwen in de lege zalen geprojecteerd en 
door zes performers en het publiek opnieuw geconstrueerd als een levend deel van het 
collectieve geheugen. In dit ervaringstheater bewegen we ons oor de gebouwen als tussen 
fictie en werkelijkheid, tussen verleden en heden.
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Wordt 2013 ook voor Zuidas een feestjaar?
“ Voor Amsterdam wordt 2013 een feestelijk jaar: het Rijkmuseum gaat na vele jaren 
renovatie eindelijk weer open op 13 april, het Concertgebouw en het  gelijknamige orkest 
bestaan 125 jaar, het van Gogh museum is dan weer gerestaureerd. Artis bestaat 175 jaar, de 
Hortus Botanicus 325 jaar, en de grachten liefst 400 jaar. “ Lees het hele artikel in de 
Wijkkrant of op onze website.

 Info-avond Amstelveenlijn

Maandag 14 januari 2013 inloop vanaf 18.30 uur, start 19.00 uur, einde 21.00 uur, 
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (Theaterzaal), A.J. Ernststraat 112.

Commissie Leefomgeving stadsdeel Zuid, 15 januari

Amstelveenlijn, keuze voorkeursvariant van 20.00- 23.00 uur, raadzaal, President 
Kennedylaan 923.

ekendmakingen & Kennisgevingen

Stadsdeel Zuid    Vanaf 2013 gaat Stadsdeel Zuid blauwe parkeerzones 
instellen in Buitenveldert. Daarom verdwijnen de parkeerautomaten met 
een € 0,10-tarief. De blauwe zones komen rond het Gelderlandplein, langs 
de A.J. Ernststraat, bij Groot Essenburg en langs de Amstelveenseweg 
vlakbij de kruising met de Nieuwe Kalfjeslaan. De blauwe zones gelden van 
maandag tot en met vrijdag, van 9.00-19.00 uur, met een maximale 
parkeertijd van 1 uur. Alleen in de blauwe zone bij het Gelderlandplein 
mag je langer parkeren: maximaal 1,5 uur.

Nieuws uit B&W van 9 januari: Het college heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het 
project ZuidasDok tot en met 2015. In dit project werken het Rijk en de regio samen om 
huidige en toekomstige knelpunten op de Zuidas op te lossen. Een deel van de ringweg A10 
zal ondergronds worden gebracht, station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid, het stedelijke en 
regionale openbaar vervoer wordt aangepast en de openbare ruimte wordt verbeterd. 
Behandeling in de commissie is op 30 januari en in de gemeenteraad op 13 februari 2013.

Het college heeft ingestemd met het aanwijzen van de directeur van de Dienst Zuidas als het 
Amsterdamse lid van het Opdrachtgeversoverleg voor het project ZuidasDok. In het overleg 
zitten ook vertegenwoordigers van het Rijk, Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-
Holland. De deelnemers van het overleg zullen het project aansturen.

Tegen dit besluit staat bezwaar open. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij deze beschikking binnen zes weken na verzenddatum (achter de 
beschikking is deze tussen haakjes vermeld) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 

http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=6101
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=6101
http://www.amstelveenlijn.nl/actueel/nieuws/118/informatieavonden-in-januari-2013
http://www.amstelveenlijn.nl/actueel/nieuws/118/informatieavonden-in-januari-2013
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=2393
http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=2393
http://www.zuid.amsterdam.nl/@619851/blauwe-zones/?utm_source=amsterdammail&utm_medium=e-mail&utm_term=20121227&utm_content=link_ID0AU0Z&utm_campaign=Amsterdam.nl%20nieuwsbrief
http://www.zuid.amsterdam.nl/@619851/blauwe-zones/?utm_source=amsterdammail&utm_medium=e-mail&utm_term=20121227&utm_content=link_ID0AU0Z&utm_campaign=Amsterdam.nl%20nieuwsbrief


wethouders of in voorkomend geval bij de gemeenteraad van Amsterdam, Postbus 202, 1000 
AE Amsterdam.

VU Connected, Duurzaamheid, 29 januari 2013, 20:00 - 22:00 uur, De Boelelaan 1105

Spreker: Nico van Straalen (hoogleraar Dierecologie VU)

Hoe kan de mens aan de ene kant niet veel meer zijn dan een naakte aap en aan de andere kant 
zo’n fantastische rijkdom aan culturele uitingen vertonen? "Het antwoord moet gezocht 
worden in de structuur van de hersenen en het ontstaan van een ''innerlijke wereld", waarbij 
begrippen als empathie en sterke wederkerigheid centraal staan", aldus Nico van Straalen.
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