JAARVERSLAG 2014

1.1
Inleiding
Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is al meer dan 15 jaar een koepel van organisaties die
actief 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. Via inspraak en actieve deelname aan workshops,
raadplegingen en het organiseren van bijeenkomsten over planontwikkelingen levert BPZ
een constructief kritische bijdrage. Ook reageert het platform op voorkomende praktische
zaken als het zoveel mogelijk voorkomen van overlast voor bewoners tijdens
werkzaamheden in de openbare ruimte. En met de jaarlijkse schouw houdt BPZ de staat
van de openbare ruimte op de agenda.
Dat de inspanningen van bewoners gewaardeerd werden bleek dit jaar ondermeer uit een
financiële bijdrage vanuit politieke hoek. BPZ ontving in februari een cheque en een
Valentijnstaart.
Het Platform heeft in de loop van de tijd een belangrijke positie verworven als
informatiepunt voor bewoners aangaande ontwikkelingen rond Zuidas. En sinds de
bestuurlijke hervorming is het Platform een niet meer weg te denken gesprekspartner
geworden van de bestuurscommissie in Zuid, de gemeenteraad 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 en stelt
het onderwerp van thema-avonden vast. Indien nodig worden standpunten voor zienswijzen
besproken.
Informatiepunt
Het BPZ-secretariaat is 16 uur per week het centrale informatiepunt. De projectmedewerker
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 ook heel wat aandacht en betrokkenheid
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.
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1.3

Wat deed BPZ in 2014

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
diverse bronnen zoals de media, bekendmakingen van de gemeente en dienst Zuidas. Het
gaat dan om ontwikkelingen, activiteiten en bestuurlijke besluitvorming rond projecten in
het gebied. En gemeentelijke bekendmakingen over voornemens tot besluiten over
bestemmingsplannen, allerlei aanvragen voor een vergunning maar ook weg- en
spoorwerkzaamheden krijgen aandacht.
De weekberichten werden overwegend langs elektronische weg (via e-mail) gratis verspreid
onder inmiddels meer dan 550 abonnees. Onder nieuwkomers op de Zuidas groeit de
belangstelling want ook in 2014 hebben tal van nieuwe bewoners zich aangemeld. Zelfs als
men nog in afwachting is van de oplevering van het appartement wil men wel weten wat er
allemaal speelt.
Website
De website biedt actuele informatie over Zuidas die voor bewoners en omwonenden van
belang is. Daarom zijn er allerlei publicaties te vinden over weg- en spoorwerkzaamheden,
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 Zuidaszaken gepubliceerd die veelal verband houden met de
themabijeenkomsten die BPZ organiseert.
Artikelen uit 2014
VU en VUmc bouwen voort aan VU Campus in Kenniskwartier in Zuidas • 3 december 2014

Bus 62 krijgt een andere route • 28 oktober 2014
Hoe groen Zuidas is en kan worden • 23 september 2014
Zuidas en Bewoners • 11 juni 2014
Is zuidas duurzaam? • 29 april 2014
RAI en Openbare Ruimte • 25 maart 2014
Verkiezingen en bewonersparticipatie • 19 maart 2014.
“Snertstart” voor het bewonersplatform Zuidas in 2014 • 7 januari 2014
Studenten
Regelmatig informeert BPZ studenten die de Zuidas als studieobject hebben. Zij komen
langs bij het WOC Buitenveldert of ze ontmoeten de voorzitter voor een interview of zij

2

jvs bpz 2014

1 maart 2015

krijgen een doorverwijzing naar een van de andere belangen-/bewonersgroepen die bij BPZ
zijn aangesloten. In 2014 bleef de belangstelling van studenten voor Zuidas als
onderzoeksthema zo’n beetje gelijk aan die in 2013. De papers worden gepubliceerd op de
website.
1.3.2 Deelname Bijeenkomsten
Vier Themabijeenkomsten
Om de themabijeenkomsten breed bekend te maken staan ze ook altijd vermeld in de
digitale agenda’s van Dichtbij.nl, het stadsdeel en dienst Zuidas. In 2014 ging het over de
volgende onderwerpen:
Januari * Thema-vond - SnertstartThema-avond die gestart werd met een heerlijke soep van Marleen Munniksma.
Martijn Overmulder, omgevingsmanager ZuidasDok, geeft een uitleg over de
ontwikkelingen rond ZuidasDok met aandacht voor politieke besluitvorming, het traject
MER en ideeën over gebiedsontwikkeling en hoe omwonenden daarbij worden betrokken.
Juni * Thema-avond BPZ - Zuidas vanuit bewonersperspectief Bijeenkomst speciaal voor de nieuwe bestuurscommissie in stadsdeel Zuid en natuurlijk
bewoners en belangstellenden. Cisca Griffioen van BPZ stipte belangrijke onderwerpen aan
waar de verschillende aangesloten organisaties zich voor inzetten en liet zien welke
resultaten dat oplevert.
Oktober * Thema-avond BPZ over - Zuidas Groen Avond over de Groene wandeling van september, het jaarplan Groeifonds
Groen Zuidas en vooral ideeën voor groen van bewoners. Iedereen is van
harte welkom. Speciaal voor bewoners, de bestuurscommissie van
stadsdeel Zuid en belangstellenden.
November * Thema-avond BPZ & commissie RO van het WOCB over - Waar gaat
het heen met lijn 51 en 5 Vanuit de projectorganisatie Amstelveenlijn (Regioraad) werd uitleg
gegeven over wat de plannen zijn en wat eventueel aangepast kan worden.
De speelruimte voor inbreng is minimaal maar bewoners hebben hun
mening en suggesties gegeven waar de projectorganisatie mee aan de slag
kan.

1.3.3 Participatie, Inspraak & Zienswijzen
Bezoek aan informatie- en inspraakbijeenkomsten
In 2014 bracht BPZ bezoeken aan verschillende informatie- en inspraakbijeenkomsten die
door dienst Zuidas waren georganiseerd. BPZ nam actief deel aan de discussies en stelde
waar nodig kritische vragen.
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2 April * Info-avond over Bestemmingsplan RAI
15 mei * Infomarkt van dienst Zuidas
6 juni * Feestelijke onthulling beelden van Quilaume Bijl op het Europaplein
25 juni * Informatie-avond herzien uitvoeringsbesluit Ravel
19 september * Groene wandeling
4 november * Info-avond over waterberging
BPZ heeft 6x met dienst Zuidas 2014 overleg gevoerd over o.a. Groen, Waterberging en
actuele ontwikkelingen en bouwactiviteiten.
BPZ ging op bezoek bij Ouderenraad Zuid (vergadering)
BPZ heeft 2x overleg met de bestuurscommissie Zuid
Inspreken, mondeling en schriftelijk
BPZ heeft in 2014 mondeling en schriftelijk ingesproken:
·

Bij de regioraadvergadering over de Amstelveenlijn

Zienswijzen overwogen en al of niet ingediend bij:
·
·
·
·
·
·
·
·

Rai bestemmingsplan & uitvoeringsbesluit- geen zienswijze
Kenniskwartier Noord- januari 2014 geen zienswijze
Kenniskwartier Zuid 2e fase- januari 2014. Zienswijze ingediend.
Beethoven 1e fase- geen zienswijze
Ravel herzien Uitvoeringsbesluit- zienswijze in juli 2014 ingediend.
Boswet- geen zienswijze
Atrium- geen zienswijze
Kenniskwartier Noord- geen zienswijze

1.3.4
o
o
o

Diversen
Stelde zich voor in een vergadering met de Ouderen Adviesraad.
Stelde zich voor aan de nieuwe bestuurscommissie
Nam afscheid met mooie woorden van de vertrekkende stadsdeelraad

1.3.5 BPZ in de media
o
Dichtbij.nl
1.3.6 Overleg
Het bewonersplatform overlegt regelmatig met:
o
Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie en ambtenaren van Zuid
o
Dienst Zuidas
o
Projectorganisatie ZuidasDok
o
Gebiedsmanagers en gebiedsregisseurs
o
Het bestuur van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert
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1.3.7 Financiën
Van het stadsdeel kreeg BPZ voor het jaar 2014 een subsidie van totaal €19.000,-.
Voor de besteding is een overzicht van uitgaven bijgevoegd.

2014 ??? door Marjon te leveren

---- oud

Financieel overzicht 2013

Bewoners Platform Zuidas

31-12-2013

Toelichting Balans
Vermogen
positief saldo

€ 5608,73
€ 443,07
€ 6051,80

Crediteuren

€ 48,09
€ 6099,89

ING
ING spaarrekening

€ 54,52
€ 6045,37
€ 6099,89

Toelichting Resultatenrekening
Baten
Subsidie 2013
Rente

19000,00
191,97
19191,97

Personeelskosten
Salaris
Overhead
Financiële ondersteuning

14997,50
1224,00
1008,00
17229,50

Bureaukosten
Kantoorbenodigdheden
Bankkosten
Representatie
Diversen
Vergaderkosten

25,40
44,26
9,38
100,25
179,29
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Organisatiekosten
Telefoon, internet printer etc
Activiteiten
Portokosten
Kopieerkosten
Website

1200,00

55,71
84,40
140,11

Totale kosten 31122013

18748,90
443,07

positief Saldo 31122013
Crediteuren
kopieerkosten
bankkosten 4e kw

37,09
11,00
48,09
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