Jaarverslag Bewonersplatform 2008
I. Inleiding
Het bewonersplatform Zuidas vierde in 2008 zijn 10-jarig bestaan. 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 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 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.
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan werd een jubileumkrant samengesteld volgens het model van de
in 2007 verschenen speciale BPZ krant Ook wist het BPZ met deze jubileumactiviteit aan te haken aan het
50 jarig bestaan van Buitenveldert.
II.2. Bijeenkomsten
a. Het bewonersplatform vergadert maandelijks. Op deze vergaderingen wordt informatie van de
participerende organisaties uitgewisseld en worden standpunten besproken.
b. Themabijeenkomsten.
In 2008 vonden vier themabijeenkomsten plaats:
23 januari startte het BPZ het jaar met Stedelijke openbaarheid aan de Zuidas; realiteit of illusie? Dit
was een goedbezochte avond waarin Sanne van den Eijkhof en Ruwan Aluvihare het woord hadden. Na de
twee voordrachten was er tijd voor discussie.
Op 23 april sprak Erwin Agasi, stadsdeelmedewerker, voor een aantal toehoorders over de voortgang van
de Zuidasaccenten.
Stan Majoor, planoloog gepromoveerd op de stedelijkheid van Zuidas, hield op 10 september een
voordracht over de stedelijkheid in Zuidas.
15 oktober werd de vierde bijeenkomst georganiseerd, onder de naam Gaat het verkeer verkeerd?
Sprekers waren Paul Slettenhaar (portefeuillehouder Stadsdeel ZuiderAmstel), Jack Steijn (directeur
ORAM), Wim Korf (adviseur Verkeer en Vervoer Zuidas) en Ivo Frantzen (coördinator Zuidas DIVV).
De laatste bijeenkomst werd op 17 december een feestelijke gebeurtenis vanwege de lancering van de
vernieuwde website.
c. Een aparte gebeurtenis was het tienjarig bestaan van het BPZ, dat op 31 mei werd gevierd met een
symposium: Zuidas ZwartWit. Dit trok circa 90 deelnemers. Er waren drie gastsprekers voor de plenaire
voordrachten, een discussie met voor- en tegenstanders van stellingen, een prijsvraag, een feestelijke lunch
en ter afsluiting een borrel.
II.3. Inspraak
a. bezoeken van informatie- en inspraakbijeenkomsten
In 2008 werden de informatie- en inspraakbijeenkomsten die door de Zuidasorganisatie belegd waren,
goed bezocht en er werd actief deelgenomen aan de discussies.
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Ter voorbereiding op de behandeling van de Visie Zuidas door de Gemeenteraad werd een publieksdebat
georganiseerd op 4 april. Hieraan werd actief deelgenomen.
b. inspreken, mondeling en schriftelijk.
Het Bewonersplatform 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.
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