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JAARVERSLAG  2011   

 

 

 

1       Inleiding 

Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is een koepel van organisaties die betrokken is bij de 

ontwikkelingen rond de Zuidas. Het bewonersplatform rekent het tot zijn taak om voortdurend 

kritisch na te gaan of in de plannen voldoende rekening gehouden is met de belangen van de 

bewoners en gebruikers. Daarbij gaat het zowel om inspraak, deelname aan planontwikkeling 

maar ook praktische zaken als te verwachten overlast voor de bewoners tijdens 

werkzaamheden. In de agendacommissievergaderingen die maandelijks, behalve in de 

vakantieperiode, plaatsvinden, worden allerlei actuele zaken besproken en de thema-avond 

voorbereid. 

Na ruim 10 jaar heeft het platform zich een duidelijke positie verworven als 

informatieverstrekker over de ontwikkelingen rond de Zuidas en als gesprekspartner voor het 

Stadsdeel Zuid, en de centrale stad maar ook voor de Dienst Zuidas en deelprojecten. 

 

2       Organisatie 

Agendacommissie 

Maandelijks vergadert de agendacommissie van BPZ over actuele onderwerpen, bepaalt het 

onderwerp van de thema-avond, bespreekt standpunten wanneer dat verlangd wordt en bereidt 

publicaties voor. De stand van zaken die bij aangesloten organisaties speelt, komt aan de orde. 

De commissie wordt ondersteund door een projectsecretaris. 

 

Ondersteuning 

Het BPZ-secretariaat is 16 uur per week het centrale informatiepunt. De secretaris houdt de 

website actueel, stelt de weekberichten op en verzendt deze. Verder houdt hij het archief bij 

wat betreft de Zuidasontwikkeling en inspraak. De secretaris organiseert de thema-avonden en 

vergaderingen en onderhoudt contact met bewonersgroepen. Ook wordt informatie verstrekt 

aan belangstellenden of vindt doorverwijzing plaats naar leden en /of aangesloten groepen. 

 

Tijd van vrijwilligers 

De activiteiten van het bewonersplatform vergen veel tijd en energie 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.  

 

3       Wat deed BPZ in 2011 

3.1    Verzamelen en verstrekken van informatie over Zuidas 

Weekberichten 

Wekelijks worden de zogenaamde weekberichten samengesteld op basis van informatie die 

uit diverse bronnen wordt betrokken. Informatie die betrekking heeft op ontwikkelingen rond 

de Zuidas. En dan valt te denken aan gemeentelijke bekendmakingen, de start van 
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bouwprojecten, publicatie van bestemmingsplannen e.d. Aankondigingen van thema-avonden 

die maandelijks worden gehouden staan erin met na afloop een bericht met een terugblik op 

de avond. De weekberichten worden overwegend langs elektronische weg (via e-mail) gratis 

verspreid onder bijna 500 abonnees. Blijkens lovende reacties worden deze berichten zeer op 

prijs gesteld. 

 

Website 

Op de site wordt actuele informatie over de Zuidas gevonden die voor bewoners van belang 

is. Ook alle notities en inspraak dan wel zienswijzen die zijn ingediend of artikelen die in de 

Wijkkrant of andere media verschenen, zijn terug te vinden op de website. Naast algemene en 

actuele informatie kan per deelgebied, zoals de Zuidas is ingedeeld, naar specifieke informatie 

worden gezocht. Bezoekers vinden op de site ook links naar aangesloten organisaties. 

www.bewonersplatformzuidas.nl  

 

Artikelen in wijkkranten 

Om de bewoners van Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt op de hoogte te houden, wordt in 

iedere Wijkkrant van het WOCB een artikel over de Zuidas gepubliceerd. Deze zijn eveneens 

terug te vinden op de website. 

De Wijkkrant Zuidwest verschijnt minder frequent; relevante artikelen worden ook in die 

krant gepubliceerd. De Echo, dé Weekkrant en het Stadsblad nemen aankondigingen van 

bijeenkomsten over in hun krant.  

Artikelen die in 2011 in verschillende wijkkranten verschenen, zijn: 

November       Waan en werkelijkheid 

November  Wijken woningen voor parkeerplekken? 

September Oase op Zuidas 

Augustus        De RAI vult hoeken en gaten 

Juni                 De diagonaal, van doorgaand naar doodlopend 

April               Schuiven op Zuidas 

April               Milieueffecten in de Zuidasflanken 

Maart              Blik op de VU 

Februari          Kantoren in Zuidas: een leefbare toekomst? 

 

Studenten 

Regelmatig informeert BPZ studenten die de Zuidas als studieobject hebben. Zij komen langs 

bij het WOC Buitenveldert of ze ontmoeten de voorzitter die hen informeert. 

 

3.2    Bijeenkomsten 

Themabijeenkomsten 

 

Oktober          Project OASE, de kampeerflat op de Zuidas en Tour de Horizon Zuidas 

September      Energielevering VU & VUmc 

Juni                Duurzaamheid en leegstand kantoren 

Mei                Zuidas en Verkeer 

April              ZuidasDok 

Maart             Duurzaamheid met speciale aandacht voor activiteiten op het terrein van de 

RAI 

Januari           Kenniskwartier 

 

http://www.bewonersplatformzuidas.nl/
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=3147
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=3101
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=3067
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=3002
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=2931
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=2884
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=2868
http://bewonersplatformzuidas.nl/?p=2738
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3.3    Inspraak & Zienswijzen 

Bezoeken van informatie- en inspraakbijeenkomsten 

In 2011 bracht BPZ bezoeken aan de informatie- en inspraakbijeenkomsten die door de 

verschillende betrokken organisaties zoals het stadsdeel waren georganiseerd. Men nam actief 

deel aan de discussies. In het weekbericht werd een kort verslag van deze bijeenkomsten 

opgenomen. 

 

Inspreken, mondeling en schriftelijk 

Het Bewonersplatform Zuidas heeft in 2011 mondeling en schriftelijk ingesproken over:  

- Welstandsnota Zuidas 

- 14/12 Inspraak toekomstvisie RAI 

- 24/11 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan studentenhuisvesting 

- 12/07 Zuidas en Scheggen 

- 12/07 Inspraak conceptnotitie burgerparticipatie 

- 19/04 Zienswijze notitie Reikwijdte en detailniveau ZuidasDok 

- 19/04 Zienswijze milieueffectrapportage Zuidas – de Flanken  

- 18/01 Inspraak conceptuitvoeringsbesluit Kenniskwartier 

- 13/01 en 18/01 Inspraak wegonttrekking fietspad Beethoven 

- 12/01 en 18/01 Inspraak uitvoeringsbesluit Fred Roeskestraat 

- 13/01 Inspraak conceptuitvoeringsbesluit Kenniskwartier 

- 06/01 Zienswijze ontwerpbesluit terrein De Boelelaan 

 

3.4    Diversen 

Het bewonersplatform participeert in: 

- Zuidasmarkt, gericht op informatieverstrekking aan belangstellenden 

- Welzijnsmarkt Buitenveldert 

- Bijeenkomsten van andere organisaties waarbij de inbreng van het bewonersplatform 

gewenst is. 

 

3.5    Overleg 

Het bewonersplatform overlegt regelmatig met:  

- Het stadsdeelbestuur Zuid 

- De Dienst Zuidas 

- Het Dagelijks Bestuur van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert 

- Incidenteel overleg vond plaats met het projectmanagementbureau, de VU, het VUmc, 

raadsleden en de Wijkraad Buitenveldert.  

 

4       Financiën 

 

Van het stadsdeel kreeg BPZ voor het jaar 2011 een subsidie van totaal  € 32.000,-. 
 

 


