
Jaarverslag 2016   

 Inleiding
Was het eerste half jaar ronduit druk te noemen in de tweede helft van 2016 zette die trend 
zich gedeeltelijk voort. Steeds vaker ging het bijvoorbeeld om “inspraak” via deelname aan 
onlineraadplegingen zoals die van de Regioraad over de OV lijnennet visie en de gemeente 
over o.a. het woon- en parkeerbeleid. Dat betekent vooral acties van de voorzitter van het 
Bewonersplatform 
In de tweede helft van 2016 doken geheel onverwacht de extra bezuinigingen binnen de 
gemeente en ook bij de bestuurscommissies op. Het Bewonersplatform werd ineens in zijn 
voortbestaan bedreigd want BPZ bleek op de lijst van bezuinigingen voor te komen van de 
bestuurscommissie Zuid. Met veel onduidelijkheid en onzekerheid als gevolg waardoor de 
themabijeenkomsten even werden opgeschort totdat meer bekend zou zijn. In het laatste 
kwartaal ging dus veel tijd zitten in pogingen om de subsidie veilig te stellen en het 
achterhalen of het Bewonersplatform gesubsidieerd zou gaan. Pas na de inspraak bij de 
brede commissie Financiën zegde wethouder Eric van der Burg toe dat BPZ subsidie zou 
krijgen en in het reguliere overleg met Zuidas vernamen we dat de RVE Zuidas het 
Bewonersplatform gaat subsidiëren. 
Ondanks deze gang van zaken ging het Bewonersplatform gewoon door met zijn 
hoofdactiviteit: het verzamelen van informatie om die te delen en te verspreiden onder 
belangstellenden en belanghebbenden. Verder werden inspraakmogelijkheden benut om 
onze visie te geven en we bezochten geregeld informatiebijeenkomsten. Telkens met het 
oog op het leveren van een bijdrage om een leefbare, veilige en goed bereikbare wijk te 
ontwikkelen  met voorzieningen waar het ook gedurende alle bouwactiviteiten prettig 
toeven is. Het Bewonersplatform draagt daar dus op allerlei manieren aan bij. Bovendien 
was er aandacht voor het bijeenbrengen van oude en nieuwe bewoners in het gebied 
Buitenveldert/Zuidas. Daartoe organiseerden we de serie 1, 2, 3 op het DOK. De eerste 
twee bijeenkomsten werden in 2016 gehouden. De derde uit de serie zal in 2017 
plaatsvinden. Leidraad is de overkoepelende aspecten van Zuidas zoals de inrichting van de 
openbare ruimte en goed bereikbare wijken en tijdige informatie verstrekking over bouw- 
en wegwerkzaamheden. 

 Organisatie
Agendacommissie
De agendacommissie kwam geregeld bijeen om over actuele onderwerpen te spreken 
waaronder hoe het voortbestaan van het Bewonersplatform uit de gevarenzone te krijgen. 
Besloten werd om geen themabijeenkomsten te houden totdat duidelijk was dat we ook in 
2017 op subsidie konden rekenen.

       1                                                           jvs  BPZ 2016 december 2016



Informatiepunt
Het Bewonersplatform is het informatiepunt en de gesprekspartner voor bewoners, dienst 
Zuidas, de bestuurscommissie Zuid, de gebiedsmakelaars, belangstellenden, studenten en 
de pers.
Daartoe verzamelen we berichtgeving over ontwikkelingen in Zuidas en deelgebieden zoals 
ook over Zuidasdok en de bezwaarprocedures. We halen de informatie uit kranten en van 
websites van aangesloten organisaties, de gemeente, provincie en het Rijk. Met name 
bestuurlijke besluiten, vergunning-aanvragen en inspraakmomenten hebben onze aandacht. 
Uiteraard wordt vermelding van culturele activiteiten zoals de Rialto@VU en de 
kunstprojecten op het Mahlerplein niet vergeten. Maar ook de oplevering van nieuwe 
gebouwen en voorzieningen waaronder het gebouw 0|2 van de VU en de fietsparkeergarage 
aan het Mahlerplein laten we niet onvermeld.
Studenten weten ons nog steeds te vinden. Dit jaar waren er drie die voor hun onderzoeks- 
of afstudeerproject een interview hadden met de voorzitter van het Bewonersplatform.
Het aantal nieuwe abonnees was in evenwicht met de afmeldingen voor de weekberichten. 
Nieuwkomers wonen vooral in de nieuwbouw Zuidas en aan de De Boelelaan of in de 
omgeving van de VU, de Prinses Irenebuurt en de Beethovenbuurt.

 Wat deed BPZ in 2016?

Verstrekken van informatie over Zuidas via weekberichten
Wekelijks gaan de berichten langs elektronische weg (via e-mail) gratis naar circa 500 
abonnees. Bij nieuwkomers op Zuidas groeit de belangstelling voor wat er in hun buurt 
gebeurt. En sinds vorig jaar melden zich ook meer bewoners vanuit Buitenveldert Noord.

Naast het delen van berichtgeving uit de media nemen we berichtgeving op van 
bouwbedrijven die werkzaam zijn in Zuidas en die bewoners op de hoogte willen brengen 
van hun actuele en komende bouwactiviteiten en de eventuele hinder of overlast die dat met 
zich mee brengt. Het ging dit jaar vooral om wegwerkzaamheden in de Fred Roeskestraat, 
de Strawinskylaan en aan de De Boelelaan. Of over ver/nieuwbouwprojecten waarvan er dit 
jaar tal van zijn gestart zoals Two Amsterdam aan de Strawinskylaan en even verderop in 
de Prinses Irenestraat waar een bestaand gebouw wordt verduurzaamd voor de huisvesting 
van de Goede Doelen Loterij. Bewoners van de Prinses Irenebuurt en bij de F. Roeskestraat 
bleken meer hinder te ondervinden van werkzaamheden in hun buurt dan verwacht. 
Geluidsoverlast, ook buiten reguliere werktijden, en trillingen waren de meest 
voorkomende klachten. Om de zorgen weg te nemen voerde de RVE Zuidas overleg met de 
bewoners en soms werden maatregelen genomen om hinder en overlast in ieder geval beter 
te kunnen monitoren.

Website
De website biedt zoveel mogelijk actuele informatie over Zuidas/Zuidasdok die voor 
bewoners en omwonenden van belang is: van nieuwbouw tot spoor- en 
wegwerkzaamheden, agenda’s van de gemeenteraad en de beeldvormende vergaderingen 
van de bestuurscommissie Zuid.
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Artikelen in wijkkrant en vermelding in digitale kalender
Bewoners van Buitenveldert, de Rivierenbuurt en de Prinses Irenebuurt worden 
maandelijks op de hoogte gebracht middels de Wijkkrant Buitenveldert. De voorzitter van 
het Bewonersplatform levert voor elke editie een artikel om een actualiteit en/of onderwerp 
van onze thema-avonden onder de aandacht te brengen. De thema-avonden publiceren we 
momenteel in de evenementen-kalender van de gemeente Amsterdam. 
Artikelen voor de Wijkkrant Buitenveldert uit 2016 zijn:

• Bewonersplatform Zuidas gaat door! • 2 december 2016   
• Zuidas en infrastructuur • 18 oktober 2016
• Wordt het Bewonersplatform Zuidas opgeheven? • 18 september 2016
• Een nieuw seizoen voor Zuidas • 23 augustus 2016
• Procedure Zuidasdok: Democratie of bureaucratie?  • 16 mei 2016
• Welkom in Zuidas • 14 april 2016 
• Zuidas bouwt aan de toekomst • 21 maart 2016
• VUmc zet een volgende stap in de nieuwbouw • 15 februari 2016
• Wat brengt Zuidas ons in 2016? • januari 2016

 Thema-avonden   

28 januari 2016 • Thema-avond nr 1 uit de serie 1, 2, 3 op het DOK
Omgevingsmanager Martijn Overmulder presenteerde voor een overvolle zaal de laatste 
stand van zaken over Zuidasdok en beantwoordde vragen uit de zaal en werden suggesties 
opgehaald. Aansluitend vertelde Rashna Kadier, de nieuwe gebiedsmakelaar Buitenveldert, 
over de nieuwe functies en bij wie bewoners terecht kunnen met initiatieven om 
Buitenveldert/Zuidas tot een aangenaam leef-, woon- en werkgebied te maken. Tijdens de 
nieuwjaarsborrel met een heerlijk hapje verzorgd door Marleen Munniksma werd 
geanimeerd gediscussieerd over het in de toekomst al of niet wenselijk zijn van een tunnel. 
Het onderwerp sprak vele bewoners uit Buitenveldert, de Prinses Irenebuurt en 
Beethovenbuurt en ook Zuidas bijzonder aan.

11 maart 2016 • Thema-avond Nieuwbouw VUmc 
Fokke Rakers, directeur projectbureau huisvesting en Wessel Koopman van het 
projectbureau gaven een uitleg over de bouw van VUmc Imaging Center. Een ontwerp van 
Wiecherink architecten dat aan Breeam-eisen voldoet en rondom een bijzondere glasgevel 
krijgt. In het gebouw komt de meest geavanceerde apparatuur voor beeldvormende 
diagnostiek zoals MRI- en PETscan. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden 
gestart en naar verwachting zal het gebouw in januari 2019 haar deuren openen. 
Het VUmc heeft ook aan groen gedacht want aan de bouwhekken komen plantenbakken te 
hangen die door schoolkinderen zijn gevuld met perkgoed.

19 mei Thema-avond • nr 2 uit de serie 1, 2, 3 op het Dok
Op deze avond waren Justus Uitermark en Stan Majoor onze gastsprekers. Zij gingen onder 
meer in op de vraag hoe bewoners invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van de 
openbare ruimte in de buurt en wijk. Justus is bekend van sociale vraagstukken. Stan 
Majoor is -de kenner- van Zuidas en van stedelijke vraagstukken. Beiden deelden hun 
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onderzoekservaringen met ons en gaven een presentatie met voorbeelden van stedelijke 
ontwikkelingen in Melbourne en Ørestad. Stan Majoor introduceerde de -nieuwe lagen van 
stedelijkheid- die ook in Zuidas te ontwaren zijn zoals de laag van de internationale 
ambities die duidelijk andere behoeften, ook politiek gezien, met zich meebrengt dan de 
lokale laag die vanuit de bewoners als de leefbare/geleefde stad wordt ervaren en gemaakt. 
Er ontstond veel discussie en debat omdat het behalen van zichtbaar resultaat mager blijft 
ondanks inzet en vasthoudendheid. 
Niettemin is er bij  de RVE Zuidas steeds meer aandacht voor de invloed van omwonenden 
en belanghebbenden, maar in het traditionele bestuurlijke proces van inspraak via 
zienswijzen valt nog wel iets te veranderen. 

  Participatie, Inspraak & Zienswijzen
Bezoek aan nieuwbouw, informatie- en inspraakbijeenkomsten

• 20 december afscheid Klaas de Boer directeur RVE Zuidas 
• 12 december infobijeenkomst OV lijnennet 2018 GVB wijkcentrum d’Oude Stadt
• 11 december Meet & Greet Zuidas bestuurscommissie en RVE Zuidas
• in november inspreken bij bestuurscommissie Zuid ivm subsidie BPZ
• 4 november afscheid Herman van Wisse voorzitter bestuur WOCB
• 2 november inspreken bij brede commissie Financiën gemeente ivm subsidie BPZ
• 29 september opening VU gebouw 0|2
• 14 september inspreken bij bst-commissie Zuid over gebiedsplan Buitenveldert/
Zuidas 2017
• 14 september inspreken bij bstcommissie Zuid ivm bezuiniging subsidie BPZ
• 16 augustus bij grachtenfestival concert Loyens & Loeff
• juli een voorstel gedaan voor vernoemen brug 496 in het Beatrixpark naar 
componiste Henriëtte van Heukelom-van den Brandeler (1884-1985): is 
goedgekeurd 
• 12 juli opening fietsparkeergarage Mahlerplein
• 12 juli bij ondertekening Convenant van de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas
• 15 juni infobijeenkomst UB plangebied Strawinsky van RVE Zuidas
• 19 mei ?inloopbijeenkomst over bouwactiviteiten Noordzone van RVE Zuidas
• mei presentatie Duurzaamheidsverslag Zuidas 2016 door Hello Zuidas 
•mei en derde kwartaal verschillende bijeenkomsten volgens een nieuwe procedure 
over de planning Beethoven van  RVE Zuidas
• infobijeenkomsten Prinses Irenebuurt/Noordzone van RVE Zuidas
• 25 mei infobijeenkomst over nieuwbouw rechtbank van RVE Zuidas
• 24 mei ?nfobijeenkomst over Gebiedonline in Pakhuis de Zwijger
• 1 mei slaan eerste paal VUmc Imaging Center
• in april opening vernieuwd Gelderlandplein
• inloopbijeenkomst over nieuwbouw Atrium van de bouwbedrijven
• 11 april Meet & Greet Zuidas bestuurscommissie en RVE Zuidas
• 24 maart Welkom in Buitenveldert van de bestuurscommissie Zuid in MFC 
• 28 februari maart informatieavond ontwerpbestemmingsplan Zuidas Ravel van 
RVE Zuidas 
• 3 februari infobijeenkomsten voor stadsmakers in Pakhuis de Zwijger
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• 1 februari presentatie concept visie Zuidas 2015-2016 van RVE Zuidas
• in januari overleg met WOCB over relatie BPZ en vernieuwd bestuur
• in januari opening vernieuwd Huis van de Wijk Buitenveldert   deelname als 
panellid voor diverse onderwerpen van de bestuurscommissie Zuid

Al of niet een Zienswijze ingediend bij:
• Parkeerbeleid gem. Amsterdam                              - geen 
• Deelname Woonagenda 2025 gem. Amsterdam     - digitaal en fysiek 
• Onlineraadpleging OV lijnennet GVB 2018  

               door gemeente Amsterdam en Regiohuis (vm Regioraad)  - digitaal en fysiek
• Aanvraag bomenkap Zuidasdok                             - door VvBeatrixpark
• Welstandskader Zuidasdok                                     - niet nodig
• Herzien bestemmingsplan Ravel                    - al eerder zienswijze ingediend 
• Schone lucht en parkeren in Amsterdam   - geen
• Petitie behoud tramlijn 24     - ondersteund
• Petitie BasbewustBeleid    - ondersteund
• Enquete gemeente over bestuurlijk stelsel  - digitaal deelgenomen
• Nieuwe organisatie voor goed OV Amsterdam - ondersteund
• Bestemmingsplan Kenniskwartier Noord 1e fase  - niet nodig
• Concept UB Strawinsky (juni)   - niet nodig want in overleg 
geweest 

          

 Overleg
Het Bewonersplatform overlegde indien nodig met: 
• Het DB van de bestuurscommissie Zuid eenmaal en eenmaal met de gebiedsmakelaars 
van Zuidas/Buitenveldert
• Met de bestuurscommissie Zuid tweemaal plenair over gebiedsagenda/plan
• Dienst Zuidas/Zuidasdok - eenmaal per kwartaal in maart, juni, oktober en december
• Gebiedsmanagers en gebiedsregisseur - 1x ivm met subsidie 2017 e.v.
• Het bestuur van het WijkOntmoetingsCentrum Buitenveldert - over de nieuwe 
organisatiestructuur WOCB en handhaving eerder gemaakte afspraken met BPZ als 
zelfstandig platform, een nieuw op te richten bewonersplatform en het nog niet uitbetaald 
zijn van de subsidie 2016.

 Financiën
Het Bewonersplatform kreeg van de bestuurscommissie voor het jaar 2016 een toezegging 
voor een subsidie van totaal  €19.000,-. Het bedrag werd pas in juli 2016 ontvangen. In 
2017 en daarna wordt BPZ door de RVE Zuidas gesubsidieerd.
Van de besteding is een overzicht van uitgaven in 2016 bijgevoegd.
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Financieel overzicht 12/31/16

Bewoners Platform Zuidas
Toelichting Balans

Vermogen 01012016 5501.73
negatief saldo 2588.18
Vermogen 31122016 2913.55

ING 405.15
ING spaarrekening 2508.40
Debiteuren 

2913.55
Toelichting ResultatenrekeningToelichting Resultatenrekening

Baten
Subsidie 2016 19000.00
Ziekengeld 2346.22
rente 69.53

21415.75
Personeelskosten
Salaris 19850.00
Overhead 1224.00
Reiskosten 197.95
Financiele ondersteuning 1008.00

22279.95
Bureaukosten
Bankkosten 59.52
Representatie 92.70
Diversen
Vergaderkosten 200.22

352.44

Organisatiekosten
Telefoon, internet printer etc 1200.00

Aktiviteiten
Portikosten
Kopieerkosten
Web-site 171.54

171.54

Totale kosten 31-12-2016 24003.93
negatief Saldo 31-12-2016 -2588.18
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