JAARVERSLAG 2015

1.1
Inleiding
Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is al bijna 18 jaar een koepel van organisaties die
actief betrokken is bij de ontwikkelingen van 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, het indienen van zienswijzen en
actieve deelname aan workshops, raadplegingen en het zelf organiseren van bijeenkomsten
over planontwikkelingen en actuele kwesties, leverde BPZ ook in 2015 een constructief
kritische bijdrage. Ook reageert het platform op voorkomende praktische zaken als het
zoveel mogelijk voorkomen van bouw- geluids- en verkeershinder voor bewoners.
Om tot die bijdrage te komen informeert het Platform bewoners en belangstellenden via de
weekberichten over Zuidas actualiteiten, informatie-bijeenkomsten en o.a. bekendmakingen
van de overheid. Op onze website is die berichtgeving en meer documentatie terug te
vinden. Studenten worden meestal persoonlijk te woord gestaan de de voorzitter Cisca
Griffioen.
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. Cisca Griffioen, de voorzitter, is al meer dan 10 jaar de drijvende kracht van het
platform.
Informatiepunt
Het Bewonersplatform heeft in de loop van de tijd een belangrijke positie verworven als
informatiepunt en gesprekspartner voor bewoners, belangstellenden en de pers. En sinds de
bestuurlijke hervorming is het platform een partner van de gebiedsmakelaars van de
bestuurscommissie in Zuid, maar ook van dienst Zuidas en de projectorganisatie ZuidasDok
evenals van beheerders van de openbare ruimte in Zuidas.
BPZ volgt daartoe de berichtgeving over Zuidas op de voet. Zowel in kranten en op
websites van de gemeente, provincie en het Rijk. Met name bestuurlijke besluiten,
inspraakmomenten en -documenten hebben onze aandacht. Het nieuws wordt
gecommuniceerd in onze weekberichten en op onze website. Naast berichtgeving uit de
media wordt ook gecommuniceerd over alle werkzaamheden die Zuidas betreffen.
Tijdens onze thema-avonden wordt in dialoogvorm ook informatie gewisseld en ideeën
opgehaald. Wat bewoners en belangstellenden inbrengen speelt een rol bij het opstellen van
zienswijzen.
Daarnaast is BPZ het informatiepunt voor studenten die onderzoek doen naar
bewonersparticipatie, stedenbouwkundige ontwikkeling, organisatiestructuren en het
oprichten van bewonersplatformen.
Tijd van vrijwilligers
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De activiteiten van het Bewonersplatform vergen heel wat aandacht en betrokkenheid van
vrijwilligers. De agendacommissieleden besteden gemiddeld minimaal 6 uur per week aan
het doorlezen van documentatie en nog eens minstens ca. 4 uur per week aan hun eigen
organisatie/groep en het bijwonen van bijeenkomsten. De voorzitter besteedt gemiddeld 14
uur per week aan het platform.
1.3

Wat deed BPZ in 2015?

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 Zuidas. Ook gemeentelijke bekendmakingen over voornemens tot besluiten over
bestemmingsplannen, allerlei aanvragen voor een vergunning maar ook weg- en
spoorwerkzaamheden krijgen aandacht.
De weekberichten worden langs elektronische weg (via e-mail) gratis verspreid onder
inmiddels meer dan 500 abonnees. Onder nieuwkomers op de Zuidas groeit de
belangstelling en sinds 2015 ook vanuit Buitenveldert Noord.
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 actuele, algemene
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 wordt maandelijks in de Wijkkrant van het WOCB een
artikel over Zuidaszaken gepubliceerd.
Artikelen uit 2015 zijn:
VU en VUmc bouwen voort aan VU Campus in Kenniskwartier in Zuidas • december 2014
Bewoners en hun beeld van Zuidas • 17 februari 2015
Maartse buien in Zuidas • 14 maart 2015
Zuidas en infrastructuur • 17 mei 2015
Tuinen in Zuidas • 18 september 2015
Blijft Zuidas een eiland? • 18 december 2015
Wat brengt Zuidas ons in 2016? • januari 2016
Studenten
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Regelmatig informeert BPZ studenten die de Zuidas als studieobject hebben gekozen. Zij
komen langs bij het WOC Buitenveldert of ze ontmoeten de voorzitter voor een interview
of worden doorverwezen naar andere belangen-/bewonersgroepen die bij BPZ zijn
aangesloten. In 2015 bleef de belangstelling van studenten voor Zuidas als
onderzoeksthema zo’n beetje gelijk aan die in 2014. Dit keer was de vraag wel heel
specifiek: een student onderzoekt of er in Zuidoost ook zo’n platform opgericht kan
worden. Cisca Griffioen ging met hem in gesprek.
1.3.2 Thema-avonden
“Mag ik aanschuiven?, vroeg een bezoeker die in het vernieuwde cafe van het MFC
net een broodje had gekocht. Jazeker werd gefluisterd. De vrouw nam plaats. In de
pauze vertelde dat zij in Buitenveldert woonde. Wat de gastsprekers, vrijwilligers van
de Artsenijhof, vertelden vond ze geweldig. Ze zou het Beatrixpark weer eens een
bezoek brengen en voor haar moeder het boekje over het park meenemen.”

Vier Themabijeenkomsten van BPZ
22 januari • VU en Vumc bouwen gestaag voort
Aan de westkant van Zuidas vordert de bouw van het Kenniskwartier gestaag. Daar bouwen
de VU en het VUmc aan een moderne stadscampus voor onderwijs, onderzoek en
academische patiëntenzorg. Hoog tijd om de stand van zaken door te nemen met de
betrokken leiders van deze nieuwbouw. hier leest u het interview met Josja van der Veer,
directeur facilitaire campusorganisatie van de Vrije Universiteit en Fokke Rakers, directeur
projectbureau huisvesting VUmc.
18 juni • Visie Zuidas 2015 in het Vizier
Een nieuwe visie was dit jaar in de maak. Reden om de resultaten van de onlinepeiling en
het bewonersonderzoek toe te lichten voor bewoners en belangstellenden.
20 augustus • Rondleiding Amtrium RAI
Voor de achterban van BPZ en belangstellenden uit Zuidas e.o. is er een speciale
rondleiding georganiseerd. We maakten kennis met een bijzonder gebouw waar
duurzaamheid en cityfarming zijn gerealiseerd. In het hippe bedrijfsrestaurant worden
gerechten bereid met kruiden uit de kas.
8 oktober • Tuinen in Zuidas
Dat groen belangrijk is, ook in Zuidas, bewijzen daktuinen, de bomentuin in kop Zuidas, de
Boeletuin, het Beatrixpark en de Groen agenda van de gemeente. Actieve bewoners,
vrijwilligers en een ondernemer gaven deze avond hun visie en vertelden enthousiast over
hun ervaringen met hun tuinactiviteiten in Zuidas.
1.3.3 Participatie, Inspraak & Zienswijzen
Participatie: bezoek aan informatie- en inspraakbijeenkomsten
In 2015 waren er volop inspraak- en informatiebijeenkomsten en natuurlijk workshops van
dienst Zuidas. De nieuwe visie Zuidas 2015 was in de maak en daartoe ging dienst Zuidas
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in gesprek met bewoners, partners en andere belanghebbenden. De resultaten werden
opgenomen in het document Bouwstenen.
De bestuurlijke vernieuwing bracht gebiedsplannen en agenda’s met zich mee. De input
werd opgehaald bij de zogenaamde Beeldvormende bijeenkomsten waar bewoners hun
suggesties konden inbrengen. De uitkomsten gingen een rol spelen in de verschillende
gebiedsplannen en -agenda’s. BPZ nam actief deel aan de discussies en stelde waar nodig
kritische vragen en deed suggesties.
BPZ heeft 4x met dienst Zuidas overleg gevoerd over o.a. BLVC, 15x15/Leef Zuidas,
Groen, Waterberging, actuele ontwikkelingen en bouwactiviteiten.
BPZ heeft jaarlijks 2x overleg met het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Zuid.
Inspreken, mondeling en schriftelijk
bij conceptgebiedsagenda’s 2016 - 2019
* Een aantrekkelijke route van de Zuidas naar het Gelderlandplein is nodig,* Meer culturele
voorzieningen (bioscoop) * meer verbindingen met de omliggende wijken * Dat alles moet
aan de gebiedsagenda worden toegevoegd. De bewoners zijn zich bewust van de
bouwoverlast, de komende jaren, maar die moet tot het minimum worden beperkt, zo moet in
een aparte passage worden toegevoegd *

bij ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok en Tracébesluit OTB/MER
* breng langs tunnelvrije deel van de A10 uniforme geluidsschermen aan * trek NZlijn door
naar halte Amstelseweg * maak ingang station westelijk van de BUitenveldertselaan of maak
aldaar een fiets- en voetgangersbrug * maak 5de en 6de spoor mogelijk * ga luchtvervuiling
bij tunnelmonden tegen, speciaal bij Beatrispark * maak Brittenpassage openbaar
toegankelijk * overheid dient de regie te nemen over het hele bouwproject *

bij ontwikkeling concept Bouwstenen voor visie Zuidas 2015
* maak een tweetal goede winkelroutes naar de Beethovenstraat en het Gelderlandplein *
openbare ruimte goed benut voor het plaatsen van groen * maak een kunstroute, een
architectuurroute en een groene route door Zuidas * doortrekken van de Minervalaan via
station Zuid naar het Gijsbrecht van Amstelpark, openbare ruimte inrichten met bloembakken
en meubilair met allure * OV: eenrichtingstram (lijn 16 of 24) doortrekken vanaf de hoek
Buitenveldertselaan over de De Boelelaan langs station Zuid bij de Beethovenstraat weer
linksaf langs de nieuwe kantoren van o.a. AKZO (exporuimte), het Nicolaas lyceum en dan
linksaf over de Stadionweg tot het Stadionplein waar de route naar de binnenstad weer kan
worden opgepakt *

bij ontwerpbestemmingsplan Vivaldi
* Bwoners Vivaldi hebben behoefte aan adequate parkeerplekken * In- en
uitstapvoorzieningen bussen voor hotels in het bestemmingsplan creëren * Verkeersstromen:
Vivaldi is een klein gebied. Houdt in het bestemmingsplan rekening met de verkeersstromen
naar hotel en kantoren *

1.3.4 Overleg
Het bewonersplatform overlegt regelmatig met:
o
Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie en gebiedsmakelaars van Zuid
o
Dienst Zuidas
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o
o
o

Projectorganisatie ZuidasDok
Gebiedsmanagers en gebiedsregisseur
Het bestuur van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert

1.3.5 Financiën
BPZ kreeg van het stadsdeel voor het jaar 2015 een subsidie van in totaal €19.000,-.
Een overzicht van de bestedingen/uitgaven is bijgevoegd.
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Bijlage financiën
Financieel overzicht

31-12-2015

Bewoners Platform Zuidas
Toelichting Balans
Vermogen

€ 4.593,76

positief saldo

€

907,97
€

nog te betalen 2015
ING

€

3.052,18

ING spaarrekening

€

8.079,86

Debiteuren

€

216,98

5.501,73

€

5.847,29

€

11.349,02

€ 11.349,02
Toelichting Resultatenrekening
Baten
Subsidie 2015
Ziekengeld

19.000,00
6.109,48
25.109,48

Personeelskosten
Salaris
Overhead
Reiskosten
Financiele ondersteuning

19.850,00
1.224,00
144,06
1.008,00
22.226,06

Bureaukosten
Bankkosten

66,16

Representatie
Diversen

121,00

Vergaderkosten

149,50
336,66

Organisatiekosten
Telefoon, internet printer etc

1.200,00

Activiteiten
Portikosten

35,50

Kopieerkosten
Web-site
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438,79
Totale kosten 31122015

24.201,51

positief Saldo 31122015
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