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                                Inleiding        Werk en leven stonden ook dit jaar in het teken van 
beperkende gedragsmaatregelen waardoor de agenda van BPZ opnieuw gevuld was met 
afspraken op locatie -de pc Teams of Zoom-. Thuiswerken bleef de regel en informatie 
werd voornamelijk virtueel online en dus op afstand gedeeld. Even bijpraten in het WTC-
gebouw of onderwerpen voor themabijeenkomsten bespreken, zat er slechts eenmaal in. 
Soms leek het einde van de beperkende maatregelen nabij. Maar het bleek ijdele hoop. 
Intussen klonken in de openbare ruimte van Zuidas de vertrouwde bouwgeluiden. 
Bouwhekken verdwenen, stoepen werden aangelegd en nieuwe gevels weerkaatsten 
zonlicht en wolkenpartijen. BPZ keek dan ook reikhalzend uit naar de opening van de 
nieuwe rechtbank en natuurlijk de publieke openstelling van Sapiens in het opmerkelijke 
woon- werkgebouw Valley. Hoewel die gebouwen redelijk op tijd gereed kwamen, bleven 
de officiële openingen uit. Rede: corona. Niettemin gingen nieuwe bouwprojecten van start, 
zoals The Newton in Kop Zuidas en De Puls in het Kenniskwartier Noord. En nabij station 
Amsterdam Zuid werden metrowissels aangebracht en sporen verlegd. Voor de toekomstige 
Brittenpassage werden weer dakdelen op hun plaats geschoven. Dit keer twee en dat ging 
zonder al te veel overlast en binnen de geplande weekenden. Bij het project Beethoven 2, 
vernieuwbouw van kapel & convict veroorzaakte een tekort aan materialen wel een verlate 
start van de werkzaamheden. Toch leidde corona en de gevolgen daarvan in Zuidas niet tot 
grote bouw achterstanden.
Onderwijl was het niet goed mogelijk om themabijeenkomsten voor onze achterban te laten 
plaatsvinden. Die contacten werden door BPZ wel node gemist zeker nadat Zuidas weer 
terug naar normaal was gegaan met de fysieke presentatie van plannen voor een nieuw 
museum. BPZ stond ook in de startblokken voor een bijeenkomst. Maar voor kerst werd 
een nieuwe lockdown van kracht. Geen themabijeenkomst noch een bijeenkomst over de 
herinrichting van de Knooppunten Nieuwe Meer en Amstel. 
 
Ondanks alle beperkingen was het een jaar waarin de visuele horizon van Zuidas weer 
voorgoed veranderde en kon BPZ nog volop meedoen in het participatieproces en bij de 
inspraak.

I Bewonersparticipatie en Inspraak 

Participatie en inspraak kunnen tijdelijk wel via digitale weg plaatsvinden. En dat 
gebeurde ook dit jaar veelvuldig. Voorwaarde is wel dat een ruim aantal deelnemers bij 
online informatiebijeenkomsten wordt toegelaten, er vragen gesteld kunnen worden en 
verslaglegging gedeeld.
BPZ kon dus gestaag doorwerken. Zienswijzen werden ingediend en opgenomen in de 
Nota’s van Beantwoording bij de bestemmingsplannen van o.a. Verdi. Daarnaast werd 
geregeld ingesproken bij de Stadsdeelcommissevergaderingen om aandacht te vragen 
voor ouderenhuisvesting nabij de Fred en in Ravel. Ook werd er geïnformeerd naar de 
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datum voor het tijdelijk verplaatsen van de eindhalte tram 25. De kaarten voor verplaatsen, 
liggen niet gunstig want het zou tijdelijk zijn en de kosten erg zijn hoog. Er speelde nog 
andere zaken zoals het ontbreken van mogelijkheden om mantelzorgers van bewoners in 
Zuidas tegen gereduceerd tarief te laten parkeren. Vooralsnog wil de gemeente in het 
parkeerbeleid niets wijzigen.
In het kwartaaloverleg met Zuidas dat drie maal plaatsvond, werd in december de notitie 
Veiligheid en Bereikbaarheid van station Zuid en omgeving ingebracht. Beantwoording 
volgt schriftelijk in 2022. Ook langs andere lijn werd navraag gedaan. Het GVB kreeg 
mede n.a.v. opmerkingen van Rover en Amsterdams Vervoerbelang, die BPZ hadden 
bereikt, de vraag aandacht te besteden aan -het onderhoud van de lift bij de Strawinskylaan- 
want die was geregeld en te lang buiten dienst. Door het grote hoogteverschil tussen die 
laan en het Zuidplein is de stationshal alleen bereikbaar via de trap. De beperkte 
toegankelijkheid die ontstaat, is onwenselijk voor een ‘internationaal vervoersknooppunt’.
In 2021 nam BPZ ook deel aan MRA-uitzendingen over het Samen Bouwen Aan 
Bereikbaarheid, waarbij het doortrekken van de N/Z-lijn naar Schiphol-Hoofddorp centraal 
stond. De uitzendingen over Water waren zeker van belang maar iets minder relevant voor 
Zuidas. 
Vooral via deelname aan infobijeenkomsten, de open dag en wandelingen was BPZ zoals 
gebruikelijk volop betrokken bij veel verschillende projecten. Hieronder staan ze 
afzonderlijk beschreven.

* Het jaar begon met deelname aan de informatiebijeenkomst over Zuidasdok. Het mega 
project werd definitief opgeknipt in delen die afzonderlijk aanbesteed worden en een eigen 
planning krijgen. Het eindpunt ligt aanzienlijk verder in de tijd dan bij aanvang van het 
project werd ingeschat maar beheersbaarheid en controle staan nu wel meer centraal. Het 
vervolgtraject start met de vergunningverlening. 
Voor de uitbreidingen van station Amsterdam Zuid en het aan- en verleggen van wissels en 
sporen en het bouwen van de Brittenpassage, werden begin juni 2021 door Zuidas meer dan 
300 documenten naar de OmgevingsDienstNoordzeeKanaalGebied gestuurd. De 
vergunning is nodig om station Amsterdam Zuid te kunnen omvormen tot een openbaar 
vervoerknooppunt voor (internationale) treinen, metro’s, trams en bussen. Intussen bleef 
Zuidplus nog bezig met het afronden van haar opdracht en in augustus werden nog twee 
dakdelen van de Brittenpassage succesvol op hun plek geschoven. In diezelfde periode was 
het selectieproces voor een nieuwe bouwer gaande. De keuze viel op bouwcombinatie 
Nieuw-Zuid bestaande uit Mobilis, Boskalis en Van Gelder. Zij krijgen de opdracht voor het 
verder vernieuwen van station Amsterdam Zuid en de Brittenpassage. Verder zijn de 
aanbestedingen van De Knooppunten Nieuwe Meer en Amstel in voorbereiding. De 
tunnel wordt op een later moment aanbesteed.

* Halverwege het jaar werd via deelname aan online presentaties duidelijk dat er in de 
Fred. Roeskestraat tegenover woongebouw de Fred, en na sloop van de British school op 
de vrijkomende kavel een (senioren)wooncomplex voor huurders uit de sociale sector 
gerealiseerd gaat worden. Woningcorporatie Eigen Haard is de beoogd ontwikkelaar. 
Tijdens de online bijeenkomst bleek er grote interesse te bestaan bij senioren uit de 
Stadionbuurt die graag willen verhuizen naar traploze woningen. De toegang tot de sociale 
sector is deels strikt gereguleerd. Eigen Haard maakte wel bekend dat een soort 
2                                                                                         jvs  BPZ 2021 december 2021

Cisca Griffioen 16-01-22 
15:44
Deels schrappen



klankbordgroep samengesteld gaat worden om bewoners te informeren. BPZ heeft al 
kenbaar gemaakt te willen deelnemen in het overleg.
In een eerdere online bijeenkomst over de ontwikkelingen in Parnas werd melding 
gemaakt van de nieuwbouwplannen voor kantoren en woningen op kavels die aan de 
rechtbank grenzen. De Nota’s van Uitgangspunten hiervoor zijn in de maak.

* Grote verrassing was de fysieke presentatie van 
het plan voor het huisvesten van een 
internationaal Museum voor hedendaagse kunst 
in de oude rechtbank. De Hartwig Art Foundation 
wil in het deels monumentale pand een museum 
met de tijdelijke naam Museum of 
Contemporary Art (MCA) vestigen. Het gaat 
om exposities van jonge, veelbelovende 

kunstenaars en nieuwe kunst. Behalve expositieruimtes en ateliers, komen er ook 
verblijfsruimtes en workshopruimtes. Horeca zal niet ontbreken. BPZ juicht het toe dat er 
een potentiële publiekstrekker zich in het gebied gaat vestigen. 

* Voor het ontwikkelgebied Verdi deelplan 2 had Zuidas al in een vroeg stadium volop 
ingezet op participatie waardoor BPZ, belanghebbenden en omwonenden dit jaar tijdens 
een wandeling door het gebied dit jaar nog eens werden bijgepraat over de plannen voor 
het groen.

*  BPZ onderhoudt contact met bewoners uit de omgeving van de RAI waaronder de 
Wielingenbuurt en de Mirandabuurt. Zij blijven telkens aandacht vragen voor een oplossing 
van de verkeers- en parkeerproblematiek in hun buurten. Meestal worden brieven in de 
media gepubliceerd. Het blijft voor bewoners een gebied met een onduidelijke 
toekomstvisie en een vage bestuurlijke beslissingsstructuur. In 2020 kwam al naar voren dat 
de RAI door corona in zwaar weer verkeerde. Die situatie bracht van alles naar boven. Zo 
ontwikkelden de RAI-directie en de gemeente een toekomstvisie/masterplan waarvoor 
een subsidieaanvraag werd ingediend bij het Nationaal Groeifonds. ‘Het gebied moet een 
plek worden waar ‘werken, verblijven, wonen, leren, innoveren, ondernemen en gezond 
leven hand in hand gaan’, zo schreef wethouder Everhardt in een brief van 8 oktober 2021 
aan de gemeenteraad. Het Masterplan verbindt de locatie meer met de stad en zou de 
overlast in de buurt moeten terugdringen.’ Bewoners waren verrast want ze werden jammer 
genoeg niet bij de idee-ontwikkeling betrokken en raakten pas achteraf met het plan 
bekend.

* Nog net voor de laatste lockdown in december werden bewoners en belangstellenden via 
een nieuwsbrief geïnformeerd over de ontwikkelingen in Beethoven 2. Begin dit jaar was 
in een informatiebijeenkomst o.a. de bomenkap en groene herinrichting al besproken 
waarna de voorbereidingen voor de verbouw kapel & convict en de bouw van de 
woongebouwen kavel 6/7 gestart kan worden. De meeste omwonenden vinden de komst 
van de culturele instelling een aanwinst voor de buurt.
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* We hebben er lang op gewacht: de groene route + in Zuidas! Maar het was de moeite 
waard want Vera van Wolferen heeft iets bijzonders weten te creëren met de Ode aan de 
mier.
In samenwerking met het Bewonersplatform had Zuidas al eerder de Groene wandelingen 
in Zuidas gerealiseerd waarvan ook een folder was verschenen en te samen met het 
resultaat van de later georganiseerde prijsvraag waarbij bewoners ideeën mochten indienen, 

leverden dat o.a. een idee op om de groene route 
herkenbaar te maken. Eind september verrichtte 
wethouder Everhardt de opening met de lancering van het 
‘ommetje groen’ in Zuidas. De route staat in het teken 
van ‘harde werkers’ Of ze nu in de Zuidastorens zitten of 
op andere plekken. Met de audiotour kan men onderweg 
luisteren naar ecoloog Bas Reussien die van alles vertelt 
over het groen én over o.a. die insecten, de vogels en 
vleermuizen. En nu bevinden zich goed verscholen in het 
groen (zelfs in het najaar) ook nog de vijf kleine 

kunstwerken van Vera van Wolferen. Op o.a. de route Zuidplein naar het Gershwinplein 
wordt iedereen erdoor verrast. Bewoners waren enthousiast over het resultaat.

* BPZ keek ook op toen bleek dat de VU haar personeel een cadeautje gaf in de vorm van 
het lichtkunstwerk Today I love you. Aanvankelijk hing het tijdelijk aan de gevel van de 
polikliniek maar na de vele positieve reacties werd het vervangen door een permanente 
versie. Het lichtkunstwerk is van Massimo Uberti die het oorspronkelijk voor het 
Amsterdam Lightfestival 2015 maakte. Maar tijdens de corona-crisis hangt het kunstwerk 

er vooral om medewerkers een hart onder de riem te 
steken. De verlichting brandt als het donker is en bestaat 
uit duurzame led lampen met laag energieverbruik.

* Er werd al een tijd naar uitgekeken: de komst van het 
Filmhuis Rialto VU aan de De Boelelaan 1111. In 
november was het zover maar de coronapandemie zorgde 

wel voor een knipperlicht start. Vanwege overheidsmaatregelen doen de collegebanken van 
het Nieuwe Universiteitsgebouw alleen overdag en/of ‘s avonds dienst als bioscoop. 
Tenminste voor zolang het was toegestaan. Filmhuis Rialto biedt de betere films. Het is een 
geweldige aanwinst voor bewoners en werkers in Zuidas en Buitenveldert.

* BPZ was er al langer voorstander van: de markt in Zuidas. In 
2021 ging de markt in een nieuwe opzet van start! Voor een 
proefperiode van twee jaar wordt het Gershwinplein iedere 
donderdag omgetoverd tot een heuse markt. BPZ is niet alleen 
enthousiast maar hoopt dat ook de vele nieuwe bewoners in de wijk 
de aanwezigheid ervan tot een succes gaan maken.

 Zienswijze bij?
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In de inleiding werden al projecten genoemd maar er is meer te vermelden: 

* Het bestemmingsplan Kenniskwartier Noordstrook lag ter inzage en tijdens de 
stadsdeelvergadering Zuid en in de vergadering in het Huis van de Wijk werd er door BPZ 
ingesproken over o.a. het voorkomen van geluidoverlast van het verkeer op de ring A10.
* Het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe woonbuurt Ravel + het ontwerpbesluit tot 
vaststelling van hogere waarden. Aandacht gevraagd voor voldoende parkeerplekken, 
ouderenhuisvesting en studentenwoningen niet mee te tellen in het totaal van sociale huur 
huurwoningen.
* Bij het gebiedsplan 2022 vroeg BPZ in de stadsdeelcommissie vergadering aandacht om 
te voorkomen dat er geluidsoverlast wordt ervaren vanwege de nacht-evenementen. In het 
Kunst en Cultuur plan wordt over die activiteiten gerept. 
* BPZ heeft een Wob-verzoek ingediend vanwege locatieverkenningen voor een Erotisch 
centrum in de RAI. Het proces zit in de onderzoeksfase waarin verkennende gesprekken 
met potentiële exploitanten worden gevoerd. De bewonersvereniging van de Mirandabuurt, 
de vereniging Vrienden van het Beatrixpark en BPZ hebben een WOB-verzoek ingediend. 
Tot op heden was het antwoord van de gemeente-’we hebben meer tijd nodig- om de 
stukken te kunnen overleggen-’. 

II Organisatie  

De agendacommissie kwam eenmaal fysiek bijeen om lopende zaken te bespreking en 
onderwerpen te kiezen voor de toekomstige thema-avonden. Natuurlijk zou het gaan over 
de Brittenpassage en uitbreiding Minervapassage maar OBA next ging zeker niet 
ontbreken. Corona maakte het echter niet mogelijk de bijeenkomsten te laten plaatsvinden.

III  Wat deed het Bewonersplatform Zuidas in 2021 nog meer?

De belangrijkste taak van BPZ is informatie verstrekken via weekberichten en de 
website. Daarnaast staat het Bewonersplatform Zuidas ook bekend als informatiepunt en 
als de gesprekspartner voor bewoners in Zuidas e.o., de RVE Zuidas, het stadsdeelbestuur 
Zuid, en dit jaar in mindere mate voor de gebiedsmakelaars.
Zoals gebruikelijk verzamelt het BPZ uit verschillende bronnen relevante informatie over 
de bouw-, weg- en spoorwerkzaamheden, bouwontwikkelingen en culturele activiteiten in 
het gebied Zuidas. Die vergaarde informatie wordt gedeeld via de e-mail, dus gratis 
toegezonden aan ruim 500 abonnees. De website is uiteraard door een veel breder publiek 
te raadplegen. Via de website ontving het Bewonersplatform nog steeds nieuwe verzoeken 
om toezending van de weekberichten. Daarbij zaten ook weer kersverse bewoners uit 
Zuidas. Uiteraard waren er wat uitschrijvingen. Meestal ging het om verhuizingen.
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Verrassend en interessant was dat Pakhuis de Zwijger geheel zonder vooraankondiging 
twee events voor een beperkt publiek organiseerde. De uitzendingen die deels ook online te 
volgen waren, hadden als titel De Zuidas van morgen. De voorzitter van BPZ was bij beide 
uitzendingen aanwezig.

Publiceren deed BPZ ook want de voorzitter van BPZ levert altijd een bijdrage aan de 
Wijkkrant van Buitenveldert. Meestal hebben de artikelen recente ontwikkelingen in Zuidas 
als onderwerp. Hieronder staan ze vermeld:

    Artikelen voor de wijkkrant Buitenveldert waren;
 
	 De banken van Zuidas (wijkkrantart. jan. 2021) • januari 2021  Banken wilden 
graag beeldbepalend zijn voor Zuidas. Dat zien we vooral bij ABNAMRO dat het hoogste 
gebouw van Zuidas moest blijven en bij ING dat de glazen schoen die nu Infinity heet, van 
verre zichtbaar wilde laten zijn. Inmiddels is ING al een paar jaar geleden vertrokken naar 
Zuidoost en heeft zowel het glazen gebouw… [lees verder]
	 Ravel: nieuwe Zuidaswijk aan de horizon (wijkkrantart. feb. 2021) •  februari 2021
Er is een concept bestemmingsplan voor Ravel, de wijk tussen de Beethovenstraat aan de 
Westzijde, de Antonio Vivaldistraat aan de Oostzijde, Sportpark Goed genoeg aan de 
Noordzijde en de De Boelegracht aan de Zuidzijde. In dit gebied zijn nu studenten 
gehuisvest in Ravel Residence en is er een Kindercampus. De huurovereenkomst met de 
studentenhuisvesting eindigt… [lees verder]

             Zuidas in aanbouw (wijkkr.art. mrt) • maart 2021   De coronapandemie laat de 
bouwwerkzaamheden op Zuidas betrekkelijk ongemoeid. Op Zuidas zijn nu een negental 
projecten in aanbouw en een aantal zal in 2021 opgeleverd worden.  Hiertoe behoort de 
tweede toren van wat nu 2 Amsterdam heet en waar vroeger Stibbe en Akzo Nobel hun 
kantoren hadden. De hoteltoren is al in 2020 opgeleverd, de… [lees verder]

 Bereikbaarheid van Zuidas (website) • 9 april 2021   In het Paasweekend is hard 
gewerkt aan de toekomstige Brittenpassage op Zuidas. De foto’s die op de website van 
Zuidas staan zijn heel informatief over deze enorme klus. De bouwcombinatie Zuidplus die 
het DOK niet meer zal aanleggen, mocht deze werkzaamheden nog verrichten. Op 1 april 
werd begonnen met de werkzaamheden die vooral bestonden uit… [lees verder]
. Zuidas wordt volwassen (website) • 25 mei 2021  Naast wonen en werken biedt ook 
de openbare ruimte op Zuidas mogelijkheden om te genieten van groen en kunstwerken. 
Deze zomer komt Art Zuid ook weer naar Zuidas, zodat het steeds aantrekkelijker wordt 
een wandeling door deze wijk in opbouw te maken. Maar in een volgroeide wijk moeten 
ook culturele voorzieningen beschikbaar zijn en gezien… [lees verder]
. Nieuwe plannen voor ZuidasDok (wijkkrantart. sept. 21) • 23 augustus 2021  De 
geschiedenis van het ZuidasDok is net als van veel grote infrastructurele projecten 
veelbewogen. Plannen zijn gemaakt en veranderd en toen leek het een tijd goed te gaan 
door het gehele project aan te besteden aan één bouwconsortium, Zuidplus. Maar dat bleek 
te veel hooi op de vork van de aannemers en in juni 2019… [lees verder]
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. Musea op Zuidas (wijkkrantart. okt. 2021) • 13 september 2021   De meeste mensen 
hebben een reden nodig om Zuidas te bezoeken. Voor veel mensen is dit gewoon hun 
werkplek of het dichtstbijzijnde station. Anderen komen voor de architectuur of de groene 
wandeling. Maar vanaf het begin was duidelijk dat er ook een icoon moest komen dat 
bezoekers naar Zuidas zou trekken. Er is een museum… [lees verder]
 Wonen tussen het verkeer op Zuidas wijkkrantart. (nov 2021) •  november 2021 Op 
7 oktober werd het Ontwerpuitwerkingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet 
geluidhinder aan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook ter inzage gelegd. Het 
Ontwerpuitwerkingsplan betreft het westelijk deel van dit gebied en ligt tussen de A10 aan 
de noordzijde, de Gustav Mahlerlaan aan de zuidzijde, The Edge aan de westzijde en aan de 
oostzijde het al in ontwikkeling zijnde… [lees verder]
 Zuidas in Pakhuis de Zwijger wijkkrantart. dec.)) • 25 november 2021   Pakhuis de 
Zwijger ligt aan de Piet Heinkade, dus een flink stuk van Zuidas. In dit culturele centrum 
worden veel interessante activiteiten georganiseerd. Vrij onverwacht werd op 28 oktober 
een bijeenkomst: Zuidas in Bloei georganiseerd en op 8 november: Gespot op Zuidas. De 
programma’s vertoonden een soortgelijke opbouw.… [lees verder]

IV   Overleg +

-   ------------- Januari 
    5  januari    Presentatie DOK via Teams
   26 januari    Zienswijze BPZ in Nota van Beantwoording bestemmingsplan Verdi

-   ------------- Februari
    16 februari  Metropool Regio Amsterdam (MRA) via tv-uitzending
    17 februari  Stadsdeel in de wijk: BPZ spreekt in m.b.t. woningbouw en zienswijze Verdi
    18 februari  BPZ in gesprek met Hello Zuidas 
   
-   ------------- Maart
    2   maart   Vergadering Stadsdeelcommissie punt; parkeerkorting mantelzorg Zuidas
    16 maart.  MRA via tv-uitzending    
    31 maart   Kwartaaloverleg Zuidas- BPZ via Teams
     
-   ------------- April
     2   april   Bijeenkomst Sociaal Domein
     13 april   Beethoven 2 & Groen infobijeenkomst via Teams
     19 april   WTC uitbreiding infobijeenkomst via Teams
          april   Ontvangst rechtbank: BPZ kreeg preview vanwege wijkkrantartikel
     
-   ------------- Mei    
    10 mei     Reactie BPZ op wijzigingen bestuurlijk stelsel     
    18 mei     Gesprek Cisca met student Vijsma
    18 mei     MRA via tv-uitzending online
   
-   ------------ Juni 
      8 juni   Zienswijze BPZ in Nota van Beantwoording Bestemmingsplan Ravel 
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    23 juni   Infobijeenkomst British school- Fred. Roeske woningbouw via Teams
    24 juni   Infobijeenkomst Parnas en Rechtbank kavels via Teams
    26 juni   Wob-verzoek m.b.t. Zuid/RAI erotisch centrum ingediend
    28 juni   Kwartaaloverleg ZA via Teams

-   ----------- Juli
     7 juli    Presentatie film NoordxZuid door theatermaakster Anne Stoop jongeren Noord

-   ----------- Augustus
    27 augustus     Vraag aan GVB over defecte lift Strawinskylaan

-   ------------- September       
      9 september   BPZ overlegt met WOCB (Jerry Straub) over financiële administratie 
    28 september   Het groen in Verdi - wandeling 
    30 september   Opening Ommetje Groen - wandeling bewegwijzering met kunstwerken

-   ------------- Oktober 
    6   oktober   Infobijeenkomst British school kavel woningbouw  
    11 oktober   Inloopbijeenkomst herinrichten Wielingenstraat   
    19 oktober   Aanmelding BPZ bij Eigen Haard tbv participatietraject  
    25 oktober   Presentatie plan voor museum in oude rechtbank
    26 oktober   Stadsdeel in het Huis van de Wijk punt; parkeerkorting mantelzorg
    27 oktober   Interview Cisca en student journalistiek over open dag Zuidas 30.10     
    28 oktober   De Zuidas van morgen, deel I, Zuidas in bloei in Pakhuis de Zwijger 
    28 oktober   In raadscommissie, Toekomstvisie RAI - gemeente en RAI
    30 oktober   Open dag Zuidas    

-   ------------- November
      8 november  De Zuidas van morgen, deel II, Gespot op de Zuidas, Pakhuis de 
                           Zwijger
    11 november  RAI
    12 november  Opening Griffioentheater en filmhuis VU-Rialto op de Boelelaan 1111

-   -------------- December
      8 december  BPZ spreekt in bij vergadering stadsdeelcommissie
    14 december  Kwartaaloverleg BPZ-Zuidas
    20 december  Enquête scholieren Barlaeus Gymnasium over Wonen op Zuidas

IV   Financiën
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Het Bewonersplatform kreeg van de gemeente Amsterdam RVE Zuidas voor het jaar 2021 
een subsidie van in totaal €22.000,-. Van de besteding is afzonderlijk een jaaroverzicht 
bijgevoegd. 
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