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1.1 Inleiding
Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is al meer dan 15 jaar een koepel van organisaties die 
betrokken is bij de ontwikkelingen rond Zuidas. Het platform rekent het tot zijn taak om 
voortdurend kritisch na te gaan of in de plannen voldoende rekening is gehouden met de 
belangen van bewoners en gebruikers. Daarbij gaat het zowel om inspraak, deelname aan 
planontwikkeling maar ook praktische zaken als voorkomen van te verwachten overlast 
voor bewoners tijdens werkzaamheden in de openbare ruimte. 

Het Platform heeft in de loop van de tijd een belangrijke positie verworven als 
informatieverstrekker aangaande ontwikkelingen rond Zuidas. En is een niet meer weg te 
denken gesprekspartner geworden van het stadsdeel Zuid, de centrale stad maar ook van 
dienst Zuidas en de projectorganisatie ZuidasDok evenals van beheerders van de openbare 
ruimte.

1.2 Organisatie
Agendacommissie
Geregeld vergadert de agendacommissie over actuele onderwerpen, lopende zaken, stelt het 
onderwerp van de thema-avond vast en bespreekt standpunten voor zienswijzen. Daarnaast 
publiceert BPZ artikelen voor de wijkkrant. De projectsecretaris maakt deel uit van de 
agendacommissie door voorbereiding en verslag te doen van de vergaderingen.

Ondersteuning 
Het BPZ-secretariaat is 16 uur per week het centrale informatiepunt. De secretaris houdt 
berichtgeving bij over Zuidas, bewerkt dat voor plaatsing op de website, stelt 
weekberichten op en verzendt deze. Verder houdt zij het archief bij wat betreft Zuidas 
publicaties, inspraakdocumenten en bestuurlijke besluiten en plannen. Ook de organisatie 
van thema-avonden en vergaderingen is een taak evenals het contact onderhouden met 
bewonersgroepen. Informatie verstrekken aan belangstellenden en doorverwijzing indien 
nodig of navraag doen voor leden en /of aangesloten groepen maken daarvan deel uit.

Tijd van vrijwilligers
De activiteiten van het bewonersplatform vergen veel tijd en energie van vrijwilligers. 
Agendacommissieleden besteden gemiddeld minimaal 6 uur per week aan het doorlezen 
van documentatie. Daarnaast besteden zij nog minstens ca. 4 uur per week aan hun eigen 
organisatie/groep en het bijwonen van bijeenkomsten. De voorzitter investeert gemiddeld 
14 uur per week aan het platform. 

1.3 Wat deed BPZ in 2013 

1.3.1 Verzamelen en verstrekken van informatie over Zuidas
Weekberichten
De weekberichten zijn de informatiebron voor bewoners, aangesloten organisaties en zeker 
ook belangstellenden. De berichten worden samengesteld op basis van informatie uit 
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diverse bronnen. Het gaat dan om ontwikkelingen, activiteiten en bestuurlijke 
besluitvorming rond projecten in Zuidas. En gemeentelijke bekendmakingen over 
voornemens tot besluiten over bestemmingsplannen, de aanvraag van bouw- en 
evenementenvergunningen maar ook weg- en spoorwerkzaamheden. 
De weekberichten werden overwegend langs elektronische weg (via e-mail) gratis verspreid 
onder inmiddels meer dan 550 abonnees. Onder nieuwkomers groeit de belangstelling want 
in 2013 hebben tal van nieuwe bewoners in Zuidas zich aangemeld. Zelfs als men nog in 
afwachting is van de oplevering van het appartement wil men wel weten wat er allemaal 
speelt. Afmeldingen waren er uiteraard ook maar per saldo komen er meer geïnteresseerden  
bij.

Website
De website biedt actuele informatie over Zuidas die voor bewoners en omwonenden van 
belang is. Daarom zijn er allerlei publicaties te vinden over bestemmingsplannen, maar ook 
onze inspraakreacties/zienswijzen die zijn ingediend en artikelen die in de Wijkkrant of 
andere media zijn verschenen. Naast algemene en actuele informatie kan per deelgebied, 
conform de Zuidasindeling, naar specifieke informatie worden gezocht zoals over water en 
groen of voorzieningen. Bezoekers vinden op de site ook links naar aangesloten 
organisaties. 

Artikelen in wijkkranten en vermelding in digitale agenda’s
Om de bewoners van Buitenveldert, de Rivierenbuurt en de Prinses Irenebuurt op de hoogte 
te houden en anderen te inspireren werd maandelijks in de Wijkkrant van het WOCB een 
artikel over Zuidas gepubliceerd. 
Artikelen uit 2013 verschenen in verschillende media en wijkkranten:
januari  Wordt 2013 ook voor Zuidas een feestjaar
februari Parkeeroverlast rond Zuidas 
mei  Limerickwedstrijd 15 jaar BPZ 
juli  Zuidas in de zomer
augustus Hoe is station Zuid in de toekomst bereikbaar per OV
oktober Zuidas bouwt voort
november Meester van het Dok
december Zonnige toekomst voor de RAI
Om de themabijeenkomsten breed bekend te maken staan ze altijd vermeld in de digitale 
agenda’s van Dichtbij.nl, het stadsdeel en dienst Zuidas. 

Studenten
Regelmatig informeert BPZ studenten die de Zuidas als studieobject hebben. Zij komen 
langs bij het WOC Buitenveldert of ze ontmoeten de voorzitter die hen informeert of zij 
krijgen een doorverwijzing naar een van de andere belangen-/bewonersgroepen die bij BPZ 
zijn aangesloten. In 2013 bleef de belangstelling voor Zuidas als onderzoeksthema zo’n 
beetje gelijk aan die in 2012.

1.3.2 Bijeenkomsten
4 Themabijeenkomsten
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Een andere vorm van informatieverstrekking gaat via de thema-avonden waar deskundigen  
uitleg komen geven over toekomstige of onderhanden bouwprojecten dan wel onderwerpen 
toelichten van meer algemene aard zal OV netwerken. In 2013 was er veel activiteit 
rondom het project ZuidasDok en het Ambitiedocument ZuidasDok, de herinrichting van 
het Mahlerplein, de oplossing van parkeeroverlast, de OV netwerken, verbeteringen 
rondom station Zuid en die thema’s kwamen aan de orde in de bijeenkomsten voor 
bewoners. 

7 maart - Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? Oplossingen gevraagd!
Sinds vorig jaar is in heel Buitenveldert betaald parkeren ingevoerd. Tot grote opluchting 
van bewoners die tot dan toe een gratis parkeergebied voor hun huis hadden en dagelijks 
geconfronteerd werden met parkeerders van elders. Dat waren medewerkers en bezoekers 
van kantoren op Zuidas, medewerkers en bezoekers van VU en VUmc, maar ook bewoners 
van de Rivierenbuurt, dagjesmensen en vakantiegangers. Maar de problemen waren 
daarmee nog niet opgelost.
Vooral de strook achter de De Boelelaan en in de omgeving van VU en VUmc tot en met de 
Amstelveenseweg staat op alle werkdagen stampvol. Veel bewoners hadden klachten dat ze 
nadat ze weg zijn geweest hun auto niet meer kwijt kunnen en voor hun bezoekers is het 
ook bijna onmogelijk een plaatsje in de buurt te vinden. Vooral ook 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, werden de problemen in kaart gebracht en een aanzet gegeven 
tot mogelijke oplossingen. 
Het Stadsdeelbestuur kent dit probleem en wil graag oplossingen vinden, terwijl de 
Centrale Stad in de persoon van wethouder van Poelgeest gewoon zegt dat dit probleem 
niet bestaat. U hebt dat in het Parool van 23 november 2012 kunnen lezen, wat natuurlijk 
uitnodigde tot een ingezonden brief van onze kant.
BPZ beloofde die avond de wensen en oplossingen van bewoners kenbaar te maken bij het 
stadsdeel en de centrale stad. Op 20 maart is dat gebeurd: BPZ vroeg om een proef. En op 
28 maart, tijdens de commissievergadering VVL bracht de commissie ruimtelijke ordening 
van het WOC Buitenveldert de punten uit onze brief onder de aandacht van 
gemeenteraadsraadsleden. Wethouders E. Wiebes en M. van Poelgeest stemden uiteindelijk 
in met het parkeerexperiment dat M. Kreuger, de portefeuillehouder in stadsdeel Zuid, hen 
voorlegde. BPZ kijkt uit naar de resultaten.
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26 mei - Viering 15 jaar BPZ samen met de viering 75 jaar Beatrixpark 

Het 75jarig bestaan vierde de vereniging van Vrienden van het Beatrixpark met tal van 
activiteiten: van wandelingen tot het speuren naar de 100 bomen met naam. Rondtrekkende 
theatergroepjes vermaakten bezoekers met korte acts en in de artsenijhof traden dichters op 
en reikte de voorzitter BPZ prijzen uit aan dichters die op de oproep hadden gereageerd om 
ons 15 jarig bestaan in poëtische woorden te vangen. Hieronder de winnende limericks die op 
de dag zelf ook in het park ten gehore werden gebracht. Andere inzendingen waren te lezen op 
bomen langs de wandelpaden.

Ik ben de wind en ik waai uit alle hoeken 
In Zuidas hoef je nooit lang naar mij te zoeken 
Want bij iedere nieuwe toren 
Voel ik mij als herboren, 
Ik laat daar alles wapperen, de rokjes en de grijze broeken 

Van Marleen Munniksma ons wel bekend als drijvende kracht achter de Vereniging van 
Vrienden van het Beatrixpark en zeer betrokken lid van BPZ. 

Droom: Zuidas als internationale toplocatie creëren. 
Als plek vol stedelijke dynamiek en zakelijk ambiëren. 
Hoogwaardige voorzieningen in de plint, 
waar een ieder alles van zijn gading vindt. 
Dromen zijn bedrog, als men zich niet door BPZ laat instrueren! 

Van Adriana Korteweg verkiezingsdebat@gmail.com

Skyline, tegen een lucht vol zon, soms regen, 
veel snelle treinen, trams en brede wegen. 
Tussen het winkelende publiek, 
forensen, gehaast en energiek. 
De Zuidas houdt voor ons de crisis tegen. 

Van Dora Rijnders- Kolenberg 

Er was in Zuid een platform 
De dadendrang is er enorm 
Men praat er over zaken 
die Zuidassers raken,  
zowel mens als worm 

Van Rutger de zoon van Lex en Ineke Mante 
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26 september - Hoe is Station Zuid in de toekomst bereikbaar per Openbaar Vervoer?
 Het bewonersplatform Zuidas startte 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. De 
voorlopige resultaten van deze studie werden op die avond door de Stadsregio en de dienst 
Zuidas gedeeld met bewoners en belangstellenden.

30 oktober - Schouw in Zuidas met BPZ
Op 30 oktober 2013 werd er een schouw gehouden 
waarbij we met zeven deelnemers een rondgang 
maakten door het gebied tussen de Beethovenstraat en 
Buitenveldertselaan. ER werd een actielijst opgesteld 
met aandachtpunten. 

1.3.3 Participatie, Inspraak & Zienswijzen
Bezoeken van informatie- en inspraakbijeenkomsten
In 2013 bracht BPZ bezoeken aan verschillende informatie- en inspraakbijeenkomsten die 
door o.a. dienst Zuidas en de gemeente waren georganiseerd. Men nam actief deel aan de 
discussies maar vooral ook aan workshops die dienst Zuidas organiseerde waarbij van 
deelnemers een directere bijdrage werd gevraagd  in een context waar het om uitwisseling 
van kennis, wensen en ideeën gaat.  Het is participatie in een nieuw jasje en die is ook terug 
te vinden in het document Omgevingsbenadering van dienst Zuidas. Omwonenden en 
andere betrokken partijen kunnen hun ideeën, wensen en opmerkingen kenbaar maken in 
verschillende contexten waarin verschillende methoden van raadplegen wordt gebruikt.

Inspreken, mondeling en schriftelijk
Het Bewonersplatform Zuidas heeft in 2013 mondeling en schriftelijk ingesproken over:

• commentaar op het laatste concept Ambitiedocument ZuidasDok 
• Reactie BPZ op Praat mee over herinrichting Mahlerplein 
• ZuidasDok Masterplan deelname aan een workshop bij projectbureau ZuidasDok
• Concept Masterplan ZuidasDok en deelname aan digitale meningspeiling 
• Meepraten over het Mahlerplein  
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• Reactie op: Ontwerpbestemmingsplan Mahler 
• Geen reactie op: Bestemmingsplan Ravel  
• Geen reactie op: Ontwerp Bestemmingsplan Kenniskwartier Noord 
• Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Zuid 1e fase 
• Verzoek aan wethouders centrale stad ivm -Parkeeroverlast Zuidas? Oplossingen 

gevraagd!
• Rondetafelsessie station Zuid

1.3.4 Diversen
Het bewonersplatform participeerde in:
o Bijeenkomsten van andere organisaties waarbij de inbreng van het bewonersplatform 

gevraagd is zoals door een VvE in de Stadionbuurt en Stadsdorp Zuid.

1.3.5 	 BPZ in de media
o Dichtbij.nl

1.3.6 Overleg
Het bewonersplatform overlegt regelmatig met: 
o Het bestuur, raadsleden en ambtenaren van stadsdeel Zuid
o Dienst Zuidas
o Projectorganisatie ZuidasDok
o Gebiedsmanagers en gebiedsregisseurs
o Beheerder P-garages VU
o Het bestuur van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert

1.3.7 Financiën
Van het stadsdeel kreeg BPZ voor het jaar 2013 een subsidie van totaal  € 19.000,-.
Voor de besteding is een overzicht van uitgaven bijgevoegd.
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Financieel overzicht  2013    Bewoners Platform Zuidas  31-12-2013

Toelichting Balans

Vermogen € 5608,73
positief saldo € 443,07

€ 6051,80

Crediteuren € 48,09
€ 6099,89

ING € 54,52
ING spaarrekening € 6045,37

€ 6099,89
Toelichting Resultatenrekening

Baten
Subsidie 2013 19000,00
Rente 191,97

19191,97
Personeelskosten
Salaris 14997,50
Overhead 1224,00
Financiële ondersteuning 1008,00

17229,50
Bureaukosten
Kantoorbenodigdheden 25,40
Bankkosten 44,26
Representatie
Diversen 9,38
Vergaderkosten 100,25

179,29

Organisatiekosten
Telefoon, internet printer etc 1200,00

Activiteiten
Portokosten                  -   
Kopieerkosten 55,71
Website 84,40

140,11

Totale kosten 31122013 18748,90
positief Saldo 31122013 443,07

Crediteuren
kopieerkosten 37,09
bankkosten 4e kw 11,00

 
48,09
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