Geachte leden van de voorbereidende commissie
Zuidas is een langlopend project. Het is in 1998 begonnen en zal nog vele jaren duren. Voor de
noodzakelijke betrokkenheid en participatie van bewoners is al vanaf 1998 het bewonersplatform
Zuidas (BPZ) actief. BPZ verzamelt alle mogelijke informatie over Zuidas en deelt dit middels
elektronische weekberichten met inmiddels meer dan 500 abonnees. Regelmatig bereiken ons
complimenten over de volledigheid en het adequate karakter van deze berichten. Daarnaast organiseert
het BPZ regelmatig bijeenkomsten waarvoor relevante sprekers worden uitgenodigd en waar een
intensieve en goede discussie mogelijk is. Vanzelfsprekend is er een website waarop heel veel
informatie te vinden is. Stadsdeel Zuid heeft het belang van BPZ ook ingezien en heeft de subsidie
structureel gemaakt. De subsidie is bestemd voor het opstellen en verzenden van de weekberichten, de
website en het organiseren van de thema-avonden. De leden zijn vrijwilligers die hier veel tijd in
steken.
U zult begrijpen dat BPZ geschokt is door het bezuinigingsvoorstel waardoor de gehele subsidie
geschrapt wordt. Dat zal het einde betekenen van het BPZ. Van de vrijwilligers kan niet meer gevraagd
worden dan al gebeurt en de organisatorische ondersteuning is noodzakelijk voor het functioneren van
BPZ. De structureel vastgelegde 19.000 euro is al aanzienlijk minder dan in vroegere jaren. Voor 2017
was al in een vermindering van het aantal uren van de medewerkster voorzien, maar het minimum is
nu wel bereikt.
Ik begrijp dat het Stadsdeel in een moeilijke positie zit en dat alle voorgestelde bezuinigingen
uitermate pijnlijk zijn. Maar als u het van de kant van de bewoners bekijkt ziet u een lijst
bezuinigingen waardoor vooral mensen getroffen worden die zich inzetten om het leefklimaat in het
Stadsdeel te verbeteren en die overwegend noodzakelijk zijn om een groep vrijwilligers te laten
functioneren. De problematiek betreft vastgoed, het slopen van een paar parkeergarages, maar de
bezuinigingen treffen mensen in plaats van stenen. En we zien geen ingrepen in de eigen organisatie.
Wrang is ook het beeld dat wij aan de ene kant van alle kanten als vrijwilliger door de gemeente of
andere overheidsinstanties benaderd om mee te werken aan projecten zoals een ouderenvriendelijk
Buitenveldert, een WhatsApp groep voor de buren, betere sociale contacten in de buurt,
gebiedsplannen voor het komend jaar waar we nu net zijn weggelopen om hier te kunnen inspreken en
aan de andere kant wordt het goedlopende en gewaardeerde vrijwilligerswerk van BPZ onder onze
handen afgebroken. Wat hebben wij aan een Gemeente die participatie hoog in het vaandel voert, en
tegelijk de tot nu bestaande zekerheid van een structurele subsidie afschaft? Ik begrijp wel dat het
Stadsdeel overal kleine bedragen bij elkaar heeft geschraapt, maar dat is toch een voorbeeld van:
pennywise and poundfoolish. Als de Gemeente in het kader van de participatie van bewoners aan
Zuidas hetzelfde zou moeten organiseren als BPZ, schat ik de kosten daarvoor minstens vijf en
misschien wel tien maal hoger dan de subsidie bedraagt. Bovendien zal de motivatie van vrijwilligers
om voor deze onbetrouwbaar gebleken Gemeente iets te doen forse schade oplopen.
Ik verzoek u waar mogelijk deze bezuiniging te heroverwegen en als u meent dit voorstel toch te
moeten indienen het genoemde overleg met wethouder van der Burg te gebruiken om hem te
overtuigen dat dit geen begaanbare weg is. U begrijpt dat ik daaraan graag wil bijdragen.
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