BEWONERSPLATFORM ZUIDAS 2009 (BPZ)
I. Inleiding
Het Bewonersplatform Zuidas ging in 2009 zijn 11-jarig bestaan in. Inmiddels heeft het
platform zich een duidelijke positie verworven als informatieverstrekker over de
ontwikkelingen rond Zuidas en als gesprekspartner voor verschillende instanties.
II. Activiteiten BPZ
II.1. Verzamelen en verstrekken van informatie over Zuidas
a. weekberichten
Wekelijks worden weekberichten samengesteld op basis van informatie die relevant is voor
ontwikkelingen rond de Zuidas. Deze worden overwegend langs elektronische weg gratis
verspreid onder circa 400 abonnees. Blijkens veel lovende reacties worden deze berichten
zeer op prijs gesteld.
b. website
In 2008 is de website geheel gemoderniseerd. Op de site kan actuele informatie over Zuidas
worden gevonden. Daarnaast is er een specificatie per deelgebied en per infrastructureel
thema. Zie: www.bewonersplatformzuidas.nl
c. artikelen in wijkkranten
Om de bewoners van Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt op de hoogte te houden wordt in
iedere Wijkkrant Buitenveldert een artikel over Zuidas gepubliceerd. De wijkkrant Zuidwest
verschijnt minder frequent; relevante artikelen worden ook in die krant gepubliceerd. De Echo
en het Stadsblad nemen aankondigingen van bijeenkomsten over in hun krant.
II.2. Bijeenkomsten
Het bewonersplatform vergadert maandelijks. Op deze vergaderingen wordt informatie van
de participerende organisaties uitgewisseld en worden standpunten besproken.
Themabijeenkomsten.
In 2009 vonden vijf themabijeenkomsten plaats:
Op 21 januari vond een debat plaats over de Zuidas, dat het Bewonersplatform Zuidas en
AGORA hadden georganiseer naar aanleiding van het themanummer van AGORA over de
Zuidas.
Op 25 maart startte het BPZ het jaar met EROP OF ERONDER: HOE SPOORT ZUIDAS?
Het bewonersplatform Zuidas heeft namens de Nederlandse Spoorwegen de heren Joost Ravoo,
regiodirecteur Randstad noord en Sebastiaan de Wilde, assetdeveloper bereid gevonden hun visie op
de ontwikkeling van het Station Zuid toe te lichten. Na de twee voordrachten was er tijd voor

discussie.
Op woensdag 22 april 2009 vond het thema Langzaam Verkeer Zuidas plaats.
Aan de orde kwamen o.a .De scheiding van verkeerssoorten en knelpunten in Zuidas
Voordracht en presentatie werden verzorgd door Govert de With, medewerker van de
Fietserbond.
Op 27 mei stond een thema-avond geplannend met als titel: De informatievoorziening m.b.t.
Zuidas van de Gemeente Amsterdam versus Gemeenteraad. De directeur van de Rekenkamer
Amsterdam was gevraagd een toelichting te geven op haar rapport ‘Ontwikkeling van de
Zuidas, (on)mogelijkheden voor sturing van de publiek-private onderneming. Helaas had dit
verzoek vanwege interne miscommunicatie bij de Rekenkamer de directeur niet bereikt, zodat

een volle zaal onverrichte zake weer naar huis kon gaan.
Op 24 juni is deze avond opnieuw georganiseerd, ditmaal wel met minder opkomst. Na afloop
werd met een borrel het seizoen afgesloten.
Op 11 november vond een thema avond plaats onder de titel “Openbare ruimte Zuidas”.
Sprekers: Ruwan Aluvihare, landschapsarchitect, DRO, Frans Taselaar, Projectbureau Zuidas,
Paul Slettenhaar, portefeuillehouder Stadsdeel ZuiderAmstel.
Op 9 december volgde de laatste thema avond met als onderwerp “Duurzaamheid Zuidas”.
Sprekers waren: Nic Frederiks; Dienst Milieu en Bouwtoezicht en Ronald Roelen/Rick van
Diest; Nuon Heat and Cooling.
II.3. Inspraak
a. bezoeken van informatie- en inspraakbijeenkomsten
In 2009 werden de informatie- en inspraakbijeenkomsten die door de Zuidasorganisatie
belegd waren, goed bezocht en er werd actief deelgenomen aan de discussies.
Ter voorbereiding op de behandeling van de nieuwe Visie Zuidas door de Gemeenteraad
werd een publieksdebat georganiseerd op 4 april. Hieraan werd actief deelgenomen.
b. inspreken, mondeling en schriftelijk.
Het Bewonersplatform Zuidas heeft in 2008 op 11 momenten zijn stem laten horen over
verschillende aspecten van de Zuidas. Te weten:
 Bomenverordening
 MER-beoordeling
 Woonvisie 2008-2011
 Zuidasaccenten
 Concept Projectbesluit Rai
 Visie Zuidas 2007
 Vaststelling centraal stedelijke bomenverordening
 Kapvergunning deelgebied Beethoven
 Bezwaar tegen bomenkap
 Projectbesluit Rai
 Parkeergarage Beatrixpark
De inspraak werd op de website geplaatst onder standpunten en onder het betreffende
(deel)gebied.

III. Overleg
Het bewonersplatform overlegt regelmatig met




het stadsdeelbestuur Zuideramstel.
het bureau Zuidas van het Stadsdeel Zuideramstel
dagelijks bestuur wijkopbouwcentrum Buitenveldert

Incidenteel overleg vond plaats met de griffie van het stadsdeel Zuideramstel, Dienst Zuidas
van de Gemeente Amsterdam, de Cultuurcommissie, de NS, het VUmc.
IV. Organisatie

a. ondersteuning
Het BPZ-secretariaat is 16 uur per week het centrale informatiepunt. Een belangrijke functie
is het bijhouden van een archief wat betreft de Zuidasontwikkeling en de inspraak. Het
secretariaat onderhoudt contact met bewonersgroepen, verstrekt informatie aan
bewonersgroepen en andere belangstellenden of verwijst door naar aangesloten groepen.
b. agendacommissie
De reguliere vergaderingen en informatiebijeenkomsten worden voorbereid door de
agendacommissie. Deze bestaat uit vijf vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit
Zuideramstel en de projectsecretaris.

V. Financiën
Voor 2008 werd een subsidie van het Stadsdeel Zuideramstel verkregen ten bedrage van:
€ 16.840,-. Daarnaast werd toestemming verleend het restant uit 2007 te gebruiken.
Voor de viering van het jubileum werd een incidentele subsidie van € 1700 verkregen.

