
weekberichten 1 2006

ST A N D V A N Z A K E N 
 
Weekbericht voortaan eens per twee weken
Het Weekbericht zal de komende tijd eens per twee weken verschijnen. Dit is een 
gevolg van bezuinigingen op het opbouwwerk Zuidas. Het Weekbericht levert de 
ontvangers veel gemak en tijdwinst op omdat men niet zelf achter de informatie 
aanhoeft en men er anders misschien ook niet mee geconfronteerd zou worden. De 
informatie over de Zuidas is immers over zeer veel bronnen verspreid. Daarom wordt 
het Weekbericht gehandhaafd, maar wordt de frequentie verminderd. In dringende 
gevallen zal in de tussenweken een ‘extra editie’ worden rondgestuurd om mensen te 
attenderen op relevante vergaderingen die op korte termijn plaatsvinden.
 
Nog geen provinciale wensenlijst voor OV in Zuidas
Midden december werd bekend dat de provincie Noord-Holland bereid is onder 
voorwaarden 75 miljoen euro bij te dragen aan de Zuidas. Dat geld is bedoeld voor 
voorzieningen voor regionaal openbaar vervoer in de Zuidas. De provincie wil dit geld 
inzetten voor een ‘goed busstation‘ en ‘goede overstapmogelijkheden’ tussen de 
verschillende vormen van vervoer, maar maakt niet duidelijk wat zij daar onder 
verstaat.
De provincie heeft nog geen concrete criteria waaraan het OV-knooppunt zou 
moeten voldoen. Deze criteria worden ontwikkeld naarmate het ontwerp voor de 
Zuidas vastere vormen aanneemt, zegt een woordvoerder. Op basis van het 
uiteindelijke ontwerp voor het Zuidas-dok zal het provinciebestuur beoordelen of de 
regionale OV-component voldoende uit de verf is gekomen om de bijdrage te 
rechtvaardigen. Naar verwachting zal dit ontwerp deze zomer gereed zijn.
 
Twee voorstellen voor beter bomenbeleid

Het Bewonersplatform Zuidas heeft naar aanleiding van klachten van buurtbewoners 
over de massale kap van bomen in de Zuidas een voorstel gedaan voor een nieuw 
bomenbeleid in de Zuidas. Dit voorstel is onder meer aan de gemeenteraad van 
Amsterdam gestuurd, omdat in de Zuidas de regels van de Centrale Stad van 
toepassing zijn. Het is nog niet bekend wanneer dit raadsadres behandeld wordt 
door de gemeenteraad.
Onafhankelijk van het Bewonersplatform Zuidas heeft de partij Amsterdam Anders/
De Groenen een voorstel gedaan voor een nieuwe Amsterdamse 
bomenverordening. . Deze moet de verouderde gemeentelijke ‘kapverordening’ uit 
1964 vervangen. Op 18 januari behandelt de raadscommissie Milieu het 
initiatiefvoorstel. 
Projectbureau Zuidas: even terugblikken en dan vooruit

Overzicht van het afgelopen jaar en vooruitblik op 2006. Zie: http://www.zuidas.nl/
smartsite.dws?id=1191&curindex=0 
 

Verandering parkeerbeleid in en rond de Zuidas
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Met ingang van 1 januari 2006 geldt in stadsdeel ZuiderAmstel een nieuw 
parkeerbeleid. Dit nieuwe beleid, waarmee de stadsdeelraad in het najaar 2005 
akkoord is gegaan, heeft een aantal wijzigingen tot gevolg. Kijk voor de wijzigingen 
op de website van het stadsdeel: http://www.zuideramstel.amsterdam.nl/live/
index.jsp?nav=363&loc=1724

Meer toezicht op station Zuid-WTC
Medewerkers van SouthWatch houden voortaan extra toezicht op station Zuid-WTC. 
SouthWatch / Rivierenteam is een project binnen de stadsdelen ZuiderAmstel en
Oud Zuid waarbij jongeren werkervaring opdoen als toezichthouder. 
Hotelschool naar Zuidas
Burgemeester en Wethouders willen 3,38 miljoen euro beschikbaar stellen voor een 
nieuw gebouw van de Hogere Hotelschool aan de Mahlerlaan. De school kan 
bijdragen aan verlevendiging van het gebied en past ook goed bij de hotel- en 
congresfaciliteiten op de Zuidas, aldus B&W. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 4 januari 
2006)

Praat mee over het openbaar vervoer in Amsterdam
Milieucentrum Amsterdam houdt op 31 januari een bijeenkomst over het openbaar 
vervoer in de Amsterdamse regio en wil graag uw mening horen. Hoe moeten we het 
openbaar vervoer systeem van Amsterdam en de regio vormgeven als we uitgaan 
van duurzaamheid? Hoe zit het met de verschillende aspecten als infrastructuur, 
ruimtelijke ontwikkeling en de kwaliteit van het openbaar vervoer? Wat voor 
uitdagingen ontstaan er voor het openbaar vervoer in Amsterdam? Plaats: Theater 
De Brakke Grond, Nes 45, te Amsterdam. Tijd: dinsdag 31 januari 2006 van 15.30 tot 
18.00 uur. Aanmelden vóór 19 januari, via email: mca@milieucentrumamsterdam.nl , 
onder vermelding van “Bijeenkomst OV” of u kunt zich telefonisch aanmelden via 020 
- 624 15 22. (Bron Milieucentrum Amsterdam)
 
Enquêterapport luchtkwaliteit ter bespreking
De gemeenteraad heeft een raadsenquête gehouden over het probleem van 
luchtverontreiniging in Amsterdam. De bevindingen van de enquête zijn gebundeld in 
het rapport "Is de lucht in Amsterdam te vies? '. Het rapport is een weergave van het 
eigen onderzoek van de gemeenteraad en verschilt daarmee van het voorstel van de 
gemeente om de lucht in Amsterdam schoner te maken; het zogenaamde “Actieplan 
Luchtkwaliteit”. Het enquêterapport kunt u downloaden van de website van de 
gemeente: http://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/nieuws2/rapport. Het 
rapport wordt 18 januari besproken in de raadscommissie Milieu. U kunt reageren op 
het rapport door in te spreken. Hiervoor kunt u zich aanmelden via de website van de 
gemeente: http://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/
raadscommissies#Inspreken. 
U kunt zich ook aanmelden bij de griffie van de commissie Milieu, 
rbadoella@raadsgriffie.amsterdam.nl , of tel. 020 - 552 22 24. De vergadering van de 
raadscommissie is van 09.30 uur tot 12.00 uur in zaal 0239 in het Stadhuis op Amstel 
1 in Amsterdam. (Bron Milieucentrum Amsterdam). 

Wijziging Algemene wet bestuursrecht
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Sinds 1 juli 2005 is er een wijziging van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van 
kracht. Deze wijziging heeft gevolgen voor het aanspannen van procedures door 
lokale organisaties. Voortaan kunnen alleen “belanghebbenden” bij het 
bestuursorgaan (gemeente, provincie) hun bezwaren naar voren brengen, tenzij een 
wettelijk voorschrift of het bestuursorgaan heeft bepaald dat ook anderen dat kunnen 
doen. Daarmee vervalt dat automatisch “een ieder” (actio popularis) bezwaar kan 
maken tegen ontwerpbesluiten als milieubesluiten en bestemmingsplannen.
Deze ‘inperking’ is doorgevoerd om onnodige procedures bij de rechter te 
voorkomen. Voortaan kunnen alleen belanghebbenden bezwaren maken en later 
beroep bij de Raad van State indienen. Een belanghebbende onderscheidt zich van 
anderen, doordat zijn of haar belang rechtstreeks betrokken is bij een besluit. Nadere 
informatie kunt u krijgen bij het bureau voor rechtshulp, telefoon 0299-284333 
of www.milieurechtshulp.nl. (Bron Milieucentrum Amsterdam)
 
Amsterdamse bestemmingsplannen digitaal beschikbaar
Op 23 december lanceerde de Dienst Ruimtelijke Ordening van gemeente 
Amsterdam in samenwerking met de Amsterdamse stadsdelen en Geo en Vastgoed 
Informatie een nieuwe website: www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl. Hierop 
worden in eerste instantie 9 bestemmingsplannen digitaal aangeboden en 
gepubliceerd via de stadsplattegrond. Stadsdeel ZuiderAmstel is één van de 
stadsdelen die twee van haar bestemmingsplannen al digitaal ter beschikking stelt. 
(Persbericht gemeente Amsterdam, 19 december 2005)
 

 Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

di. 10 januari 2006
Commissie I, ZuiderAmstel. 
(Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). Agendapunten: informatie over stand 
van zaken Kop Rivierenbuurt, straatnamen Zuidas. Dit is een reguliere 
commissievergadering, aanvang 20:00 uur. Plaats en inspreken: zie onder. 

wo. 11 januari 2006
Gewijzigde laatste datum voor schriftelijke reacties op ontwerpbestemmingsplan 
Prinses Irenebuurt. Het plan ligt ter inzage op de stadsdeelkantoren van 
ZuiderAmstel. Adres voor zienswijzen: stadsdeelraad van ZuiderAmstel, postbus 
74019, 1070 BA Amsterdam. 
Er kan ook een afspraak gemaakt worden voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze, waarvan verslag opgemaakt wordt. Stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon 
5464464. 

 

  wo. 11 januari 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: niet relevant voor de Zuidas. 
Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

wo. 18 januari 2006
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Raadscommissie Openbare Ruimte en Milieu Centrale Stad. Agendapunten: 
onder meer initiatiefvoorstel Amsterdam Anders/De Groenen voor nieuwe 
Bomenverordening Amsterdam en enquêterapport luchtkwaliteit. Plaats: De 
Roos-zaal, aanvang 9:30 uur. V informatie over inspreken: zie onder. 

wo. 18 januari 2006
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. 
Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. 
Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

ma. 23 januari 2006
BegeleidingsCommissie Uitvoering (BCU) voor het Europaplein. In dit overleg 
geeft het Projectbureau Noord/Zuidlijn gedetailleerd informatie over de 
werkzaamheden en er is gelegenheid om vragen te stellen en problemen of klachten 
voor te leggen. Plaats: de bouwkeet op het bouwterrein voor de RAI. 
Tijd: 19.00 uur. Mensen kunnen gewoon binnenlopen, vooraf aanmelden is niet 
nodig. 

wo. 25 januari 2006
Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. 
Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

do. 26 januari 2005
Bewonersplatform Zuidas.
Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Het Binnenhof, A.J. Ernststraat 
112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 

di. 31 januari 2006
Milieucentrum Amsterdam houdt een bijeenkomst over het openbaar vervoer in de 
Amsterdamse regio en wil graag uw mening horen. Plaats: Theater De Brakke 
Grond, Nes 45, te Amsterdam. Tijd: van 15.30 tot 18.00 uur. Aanmelden vóór 19 
januari, via email: mca@milieucentrumamsterdam.nl , onder vermelding van 
“Bijeenkomst OV” of telefonisch aanmelden via 020 - 624 15 22. 

di. 31 januari 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten worden nog bekend gemaakt. 

Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

wo. 1 februari 2006
Gemeenteraad
Centrale Stad. Agendapunten: onder meer initiatiefvoorstel Amsterdam Anders/De 
Groenen voor nieuwe Bomenverordening Amsterdam. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

di. 7 februari 2006
Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). In het 
eerste deel van deze vergadering kunnen bewoners meepraten! Meer informatie 
hierover bij het Wijkopbouwcentrum of de Griffie. Agendapunten: worden nog bekend 
gemaakt. Plaats en inspreken: zie onder. Let op aanvang: 19:30 uur.
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ma. 13 februari 2006
Informatie-avond over toekomstig openbaar vervoer in ZuiderAmstel, door 
Wijkopbouwcentrum Buitenveldert. (datum onder voorbehoud) 

 Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen:
Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het 
President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. 
De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. 
Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur 
voor de vergadering melden via de invulpagina op http: /www.zuideramstel.nl/
ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy 
Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel Engberts, 
nummer 5464 345, of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de 
tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De Gemeenteraad van Amsterdam 
(centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De commissie 
Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en 
Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen 
beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen een week van te voren ter inzage op het 
stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen mogelijk bij 
commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: 
bpz@wocbuitenveldert.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.
Wilt u "Weekbericht" niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. 
‘afmelding weekbericht’.
di. 17 januari 2005
Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, 
parkeren, openbare ruimte). Agendapunten: onder meer Bomenbeheersplan 
ZuiderAmstel. Zie ook:: http://www.zuideramstel.nl/Raadscommissie_III/
2006-01-17/2006-01-17_RC-III_ap00_concept-agenda.pdf

wo. 18 januari 2006
Raadscommissie Openbare Ruimte en Milieu Centrale Stad. Agendapunten: 
onder meer initiatiefvoorstel Amsterdam Anders/De Groenen voor nieuwe 
Bomenverordening Amsterdam en enquêterapport luchtkwaliteit. Plaats: De 
Roos-zaal, aanvang 9:30 uur. Voor informatie over inspreken: zie onder. 

wo. 18 januari 2006
Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. 
Agendapunten: Herziening Uitvoeringsbesluit Vivaldi, Mahler4: aangepaste 
grondexploitatie en aanvraag kredietverhoging en voordracht aan de gemeenteraad 
inzake bijdrage uit FRSP tbv vestiging Hogere Hotelschool  in project Gershwin. 
Voor algemene informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. Zie ook: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/raadscommissies/stedelijke/
vergaderagenda 
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 Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het 
President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week 
van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor 
Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering 
melden via de invulpagina op http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor 
Commissie I en de Stadsdeelraad bij Emmy Boonstra, nummer 5464 582, en voor 
Commissie II en III bij Michiel Engberts, nummer 5464 345, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen.De  Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de 
Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De commissie Verkeer, Vervoer en 
Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 
uur. De stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen 
en aanmelden voor inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: 
bpz@wocbuitenveldert.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.
Wilt u "Weekbericht" niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. 
‘afmelding weekbericht’.

----------------------------------------------------------------------------------------

Weekbericht  2     19 januari 2006

ST A N D V A N Z A K E N 

Vooraankondiging Informatieavond Openbaar Vervoer in ZuiderAmstel

Op maandag 13 februari vindt een informatieavond plaats over het toekomstige openbaar vervoer in 
Buitenveldert en de Rivierenbuurt. Deze avond wordt georganiseerd door het Wijkopbouwcentrum 
Buitenveldert in samenwerking met het Bewonersplatform Zuidas. Sprekers van het Regionaal Orgaan 
Amsterdam, GVB en de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam zijn 
uitgenodigd. Onderwerpen: wie heeft de zeggenschap over het Amsterdamse OV, veranderingen in het 
busnet in ZuiderAmstel, en de omleiding van tramlijn 5. 

 Zuidas ambitie Internationaal?

Bij de afgelopen vergadering dinsdag 10 jan van Commissie 1 bleek dat de beoogde investeerders in 
de Zuidas niet internationaal zijn maar bestaan uit 5 Nederlandse banken. (Bron: Marianne Osnabrug)

 WTC klaagt over fietsen op Zuidplein

In het Parool van donderdag 5-1-06 beklaagt Kees Noorman, directeur van het WTC, zich over de 
fietsenchaos op het Zuidplein. De lukraak neergekwakte fietsen en de vele werakken op het Zuidplein 
zijn Kees Noorman, directeur van het WTC, een doorn in het oog. “Buitenlanders snappen niet dat je 
dit kunt toestaan.”
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Bezwaren stadsregisseur tegen werk tram vijf

De stadsregisseur, Piet Polderman, ziet er op toe dat grote opbrekingen in Amsterdam elkaar niet te 
veel in de weg zitten. De aanleg van de bypass voor tramlijn vijf ten hoogte van de A10. Dit project 
ligt moeilijk, volgens de stadsregisseur: ”Men wil de tramboog vermoedelijk in 2006 gaan bouwen en 
dit is vanuit de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het gebied niet wenselijk.” Het is niet bekend of 
dit zal leiden tot vertraging van de aanleg van de omleiding van lijn vijf. Zie voor een stadsplattegrond 
met wegwerkzaamheden 2006-2008 de hyperlink:

http://www.amsterdam.nl/contents/pages/4302/v1bijl3afbeeldingkaartms2006-2008.pdf

(Bron: Reizigersvereniging ROVER) 

Polderman vraagt om gebiedsregisseur ZuidasPolderman vraagt om gebiedsregisseur Zuidas

In een brief aan de raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur bepleit stadsregisseur 
Polderman de komst van een speciale ‘gebiedsregisseur’ voor de Zuidas. Rond de Zuidas is een 
cumulatie van werkzaamheden. Verschillende bouwprojecten op de Zuidas en in de omgeving van de 
RAI vinden tegelijk plaats met de uitvoering van het project Noord/Zuidlijn. Bovendien start 
Rijkswaterstaat in de zomer van 2006 met werk op de A4/Ringweg-Zuid. Tijdens een bijeenkomst van 
ZuiderAmstel en Oud-Zuid is naar voren gekomen dat in dit gebied de behoefte bestaat aan de komst 
van een gebiedsregisseur. Stadsdeel ZuiderAmstel en de projectorganisaties Zuidas en Noord/Zuidlijn 
dienen zo snel mogelijk te komen met een voorstel. Bron: agenda Commissie VVI Centrale Stad voor 
25 januari, (Agendapunt V1): http://www.amsterdam.nl/contents/pages/4302/
v1bijl1briefmeerjaren20062008.pdf

Nomineer uw slechtste verkeerslicht

De website Nieuws uit Amsterdam inventariseert de meest fietsers-onvriendelijke verkeerslichten van 
de stad. Bezoekers van de website worden uitgenodigd om verkeerslichten te nomineren die irritatie 
oproepen. Ook voorbeelden uit het Zuidasgebied zijn van harte welkom. Wanneer de inventarisatie 
compleet is, kan er worden gestemd om definitief te bepalen wat het ergste verkeerslicht van 
Amsterdam is. Zie: http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/verkeerslichten.htm.

 

‘Milieunormen niet nóg strenger’

Een meerderheid van de gemeenteraad valt zijn eigen enquêtecommissie Luchtkwaliteit af. Die is 
‘roomser dan de paus’.  Volgens de commissie is het goed voor de gezondheid als Amsterdam nog 
strengere milieunormen hanteert dan de normen die wethouder Hester Maij in het vooruitzicht heeft 
gesteld. De conclusie van de commissie werd gisteren alleen omhelsd door GroenLinks en Amsterdam 
Anders/De Groenen. (Het Parool, 19 januari 2006) 

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

ma. 23 januari 2006

BegeleidingsCommissie Uitvoering (BCU) voor het Europaplein. In dit overleg geeft het 
Projectbureau Noord/Zuidlijn gedetailleerd informatie over de werkzaamheden en er is gelegenheid 
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om vragen te stellen en problemen of klachten voor te leggen. Plaats: zaal P 003 van het 
stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, President Kennedyplantsoen 1-3. Let op: andere locatie! Tijd: 19.00 
uur. Mensen kunnen gewoon binnenlopen, vooraf aanmelden is niet nodig. 

 wo. 25 januari 2006

Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: onder meer 
voorstel voor een gebiedsregisseur Zuidas en aanschaf nieuwe metrotreinen Noord/Zuidlijn. Plaats, 
tijd en inspreken: zie onder. 

 do. 26 januari 2006

Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Locatie: Het Binnenhof, A.J. 
Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 

 di. 31 januari 2006

Milieucentrum Amsterdam houdt een bijeenkomst over het openbaar vervoer in de Amsterdamse 
regio en wil graag uw mening horen. Plaats: Theater De Brakke Grond, Nes 45, te Amsterdam. Tijd: 
van 15.30 tot 18.00 uur. Aanmelden vóór 19 januari, via email: mca@milieucentrumamsterdam.nl , 
onder vermelding van “Bijeenkomst OV” of telefonisch aanmelden via 020 – 624 15 22. 

di. 31 januari 2006

Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: 
zie onder. 

 wo. 1 februari 2006

Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer initiatiefvoorstel Amsterdam Anders/De 
Groenen voor nieuwe Bomenverordening Amsterdam. Voor algemene informatie over plaats, tijd en 
inspreken: zie onder. 

 di. 7 februari 2006

Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). In het eerste deel van 
deze vergadering kunnen bewoners meepraten! Meer informatie hierover bij het 
Wijkopbouwcentrum of de Griffie. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Plaats en inspreken: 
zie onder. Let op aanvang: 19:30 uur.

ma. 13 februari 2006

Informatie-avond over toekomstig openbaar vervoer in ZuiderAmstel, door Wijkopbouwcentrum 
Buitenveldert. Onderwerpen: wie heeft de zeggenschap over het Amsterdamse OV, de veranderingen 
in het busnet in ZuiderAmstel, en de omleiding van tramlijn 5. (datum onder voorbehoud) 

 Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 

 Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de 
stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. 
Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering 
melden via de invulpagina op http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en 
de Stadsdeelraad bij Emmy Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel 
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Engberts, nummer 5464 345, of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw 
inspraakreactie naartoe mailen.De 

 

Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. 
De commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en 
Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. 
De stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor 
inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl .

Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.

Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. 
‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.

----------------------------------

Weekbericht     3  2 februari 2006

ST A N D V A N Z A K E N 

13 februari: Informatieavond Openbaar Vervoer in ZuiderAmstel

Het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert organiseert in samenwerking met het Bewonersplatform 
Zuidas een informatieavond over het openbaar vervoer in stadsdeel ZuiderAmstel.

In mei gaat de nieuwe dienstregeling in en dan gaat zo ongeveer het hele busnet gaat op de schop! 
Buslijnen worden ingekort en  routes veranderen Veel buslijnen zullen voortaan worden uitgevoerd 
door Connexxion in plaats van het GVB. Er komt ook een hele nieuwe buslijn bij in de Rivierenbuurt 
en Buitenveldert: lijn 62.  Medewerkers van het Regionaal Orgaan Amsterdam (verantwoordelijk voor 
het openbaar vervoer in Amsterdam) en het GVB zullen de veranderingen toelichten.

Ook voor tram 5 gaat er het nodige veranderen. Na massaal protest van reizigers, bewoners en 
ondernemers heeft de gemeenteraad besloten dat lijn 5 moet blijven, maar dan moet er wel een nieuwe 
route worden aangelegd. Een medewerker van de gemeentelijke dienst Infrastructuur, Verkeer en 
Vervoer vertelt waar, hoe en wanneer deze omleiding wordt aangelegd. Iedereen die in het afgelopen 
jaar actie heeft gevoerd voor het behoud van lijn 5, wordt uitgenodigd.

De informatieavond ‘Openbaar Vervoer in ZuiderAmstel’ wordt gehouden in het nieuwe gebouw van 
het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, tegenover het Gelderlandplein. Begin van 
de avond is 20:30 uur. Toegang is gratis.Sprekers op de avond zijn:

David van der Spek (Regionaal Orgaan Amsterdam)

Eric Steyger (dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, gemeente Amsterdam) Joost van Os (GVB)

Er wordt uiteraard ruimschoots gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen of het doen van 
suggesties en voorstellen.
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Inlichtingen: telefoon 6449936.

  7 februari: raadcommissie over ondergrondse waterberging

De eerste anderhalf uur van de vergadering van raadscommissie I van Stadsdeel ZuiderAmstel is 
gewijd aan de Zuidas. U kunt, als lid van het Bewonersplatform Zuidas actief meedoen met de 
vergadering. Op verzoek van het Bewonersplatform Zuidas zal het dan gaan over de mogelijkheden 
voor ondergrondse waterberging in de Zuidas. De toenemende ‘verstening’ in de Zuidas dwingt de 
gemeente Amsterdam om voldoende opvangmogelijkheden aan te leggen voor afstromend regenwater. 
Dit kan door het aanleggen of verbreden van vijvers en grachten. Verschillende bewonersgroepen 
hebben echter bezwaren tegen de aanleg van opvangbekkens in de parken en woonwijken die liggen 
rondom de Zuidas en vinden dat de Zuidas zijn waterproblemen niet moet ‘exporteren’ naar 
bijvoorbeeld het Gijsbrecht van Aemstelpark of de Prinses Irenebuurt.

Het Bewonersplatform Zuidas heeft daarom bij de stadsdeelraad een pleidooi gehouden voor een 
onderzoek naar de mogelijkheden voor ondergrondse waterberging in de Zuidas zelf. Naar aanleiding 
hiervan heeft de raadscommissie de heer Claassen van de Dienst Waterbeheer en Riolering 
uitgenodigd om een presentatie te houden. Natuurlijk krijgt u de gelegenheid vragen te stellen over 
deze presentatie en om met de commissieleden in gesprek te gaan. De vergadering van 
raadscommissie I zal plaatsvinden op dinsdag 7 februari 2006 aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. De aanvang van de vergadering is 19:30 uur.

Inspreken over plannen voor schone lucht

De behandeling van de plannen voor schone lucht in de Raad is gewijzigd. De plannen voor 
verbetering van de luchtkwaliteit komen nu aan bod in een aparte avondsessie van de commissie 
Milieu. Op de agenda van deze sessie staan onder meer het rapport van de enquêtecommissie 
Luchtkwaliteit, het Actieplan Luchtkwaliteit van de gemeente en de inspraaknota van het Actieplan 
Luchtkwaliteit. In de inspraaknota zijn alle reacties van bewoners, organisaties, bedrijven en 
anderen gebundeld en van commentaar voorzien. Naar aanleiding hiervan stelt de wethouder voor het 
Actieplan op onderdelen te wijzigen. Onder meer is toegevoegd een voorstel voor een onderzoek naar 
het effect van groen op de luchtkwaliteit.

Het nieuwe tijdstip is woensdag 8 februari van 19.30 tot 22.30 u.ur U kunt reageren op het Actieplan 
Luchtkwaliteit en de voorstellen voor wijziging. Ieder die wil krijgt 3 minuten om in te spreken. 
Aanmelden bij de Griffie. MCA en Milieudefensie voeren actie voor schone lucht en tegen aanleg van 
de Tweede Coentunnel. 

De behandeling in de Raadsvergadering van 1 maart is ongewijzigd . Voor meer info over de 
gewijzigde tijd en agenda kijk op: 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/raadscommissies/milieu_openbare/vergaderagenda 
(Bron: Milieucentrum Amsterdam)

Inspraakreactie Actieplan Luchtkwaliteit

In een reactie op het Actieplan Luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam vraagt het 
Bewonersplatform om terugdringing van de luchtvervuiling aan de Zuidas. Het sterk groeiende 
verkeer in combinatie met een snelle toename van het aantal mensen dat dagelijks aan de Zuidas 
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verblijft, maakt extra maatregelen nodig. De Zuidas komt echter nauwelijks voor in het Actieplan 
Luchtkwaliteit.

De analyses, de visie en de denkrichting van het Actieplan zijn vooruitstrevend en van goede kwaliteit. 
Maar om echt aan de normen voor luchtkwaliteit te voldoen worden onvoldoende maatregelen 
genomen. Het Bewonersplatform Zuidas heeft de volgende opmerkingen:

-Meer aandacht voor toekomstige problemen aan de Zuidas

-Meer aandacht voor de drukste wegen in de Zuidas

-Vervuiling A10-zuid aanpakken door snelheidsverlaging

-Gevolgen aanleg Tweede Coentunnel en Westrandweg voor A10-zuid

-Bomenbalans voor de Zuidas

-Geld reserveren voor investeringen openbaar vervoer Zuidas i.p.v bezuinigen; nieuw b-busstation 
i.p.v. bussen afschaffen

-Goede overstap op Zuid/WTC

-Meer geld voor fietsvoorzieningen

-Betere woon/werkbalans Zuidas.

-Locatiebeleid

-Parkeernorm aanpassen aan de dichtheid

-Vervoermanagement ook voor de Zuidas

De volledige inspraakreactie is beschikbaar via het secretariaat, 020-6449936 of 
bpz@wocbuitenveldert.nl.

VBP: Fouten in voorstel tram 5

De Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg wijst de gemeenteraad op onjuistheden en een 
onwenselijkheid in het voorstel inzake de omleiding van tramlijn 5. De vereniging bepleit dat de 
raadscommissie de wethouders vraagt het voorstel te voorzien van een nieuwe kaart bij het 
voorbereidingsbesluit tot partiële herziening bestemmingsplannen. Behandeling door de commissie 
Stedelijke Ontwikkeling is op 8 februari, vanaf 13:00 uur. Hieronder de verdere (ingekorte) tekst van 
de brief aan de raadsleden.Onjuistheden

1. Het voorbereidingsbesluit is geprojecteerd op een oude, reeds lang achterhaalde kaart.

2. Voor het hele gebied van het oude en nieuwe WTC, dat is vanaf die bushaltes tot aan rechts de 
Beethovenstraat, geldt al geruime tijd het Bestemmingsplan Zuidplein. Dit betekent dat ook het 
bestemmingsplan Zuidplein gewijzigd moet worden.

Moge deze ‘foutjes’ nog tot de bureaucratische onbegrijpelijkheden gerekend worden, dat geldt niet 
voor de volgend twee punten waar het ons eigenlijk om gaat.

Onwenselijk
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De begrenzing die met de dikke zwarte lijn getrokken wordt voor het gebied dat nieuw bestemd moet 
worden om hier tramlijn 5 over de Strawinskylaan te laten lopen omvat óók het fietspad langs deze 
laan, inclusief het tunneltje onder de Beethovenstraat (en twee bij de Parnassusweg). Niet toegelicht 
wordt waarom dit gebied erbij zou moeten horen. Juist behoud van dit fietspad en dus de bestemming 
was reden voor ons en u om de Strawinskylaan in hoge ligging te behouden.

Helemaal onwenselijk is voor ons het landje pik spelen door zonder enige toelichting de kavel aan de 
Prinses Irenestraat waar het kantoorgebouw van voorheen Nauta Dutilh (al geruime tijd leeg) staat in 
dit voorbereidingsbesluit op te nemen. (Reservering voor) aanleg van een parkeergarage onder de 
Strawinskylaan is toch echt iets anders, dit is geen ‘werk met werk maken’ maar ruis met mist!

U zult toch wel willen begrijpen dat bewoners die direct naast deze kavel wonen graag willen weten 
wat daar gaat gebeuren. Zomaar een voorbereidingsbesluit neerleggen zonder enige toelichting of 
informatie te geven, een besluit dat immers de basis is voor vrijstellingen en anticipaties, ja waarvan of 
waarvoor dan ???, is in gewone burgermanstaal niet netjes en mogelijk ook in juridische termen 
onbehoorlijk.

Dat wij bezwaren hebben tegen de redenering dat mocht het DOKmodel niet doorgaan kosten van het 
aanleggen van een parkeergarage sowieso door opbrengsten van de ‘flanken’ gedekt moeten worden 
hebben wij u reeds in een vorige vergadering laten weten. Het dokmodel is van middel doel geworden. 
Flanken volbouwen heeft niets meer met helen stedelijk weefsel of het creëren van 
stedenbouwkundige kwaliteit te maken, alleen nog maar met theoretische opbrengst en rekenmodellen. 
Deze discussie zullen wij dan maar opschorten tot een volgende raadsperiode.Waar het niet onze 
bedoeling is nu besluitvorming over en realisering van de omleiding tramlijn 5 te vertragen verzoeken 
wij u het besluit voor wat de kaart betreft te herzien. En wel door deze te actualiseren èn de kavel 
Prinses Irenestraat en fietspad Strawinskylaan buiten het omlijnde gebied te laten. (Bron: Vereniging 
Beethovenstraat-Parnassusweg)

  Publieke partijen tekenen bestuursovereenkomst Zuidas-Dok

Het Rijk, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Regionaal Orgaan Amsterdam 
hebben in een bestuursovereenkomst eerder gemaakte afspraken bekrachtigd over de procedures rond 
de oprichting van de Zuidas-Dok Onderneming. Het gaat om afspraken over bijvoorbeeld de financiële 
bijdragen van de partijen en het benodigde prospectus voor de Zuidas-Dok Onderneming. (Persbericht 
ministerie VROM, 2 februari 2006) Zie: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=22689

Kamervragen over uitlatingen Dekker inzake Zuidas

De PvdA in de Tweede Kamer wil opheldering van minister Dekker van VROM naar aanleiding van 
een interview met Het Parool. Dekker dreigde dat het Rijk de medefinanciering van de Zuidas in 
Amsterdam zou stopzetten, als geld zou worden uitgegeven aan sociale woningbouw in het gebied. 
(Binnenlands Bestuur, 25 januari 2006)

Leegstand kantoren leidt tot spookwijk

In delen van Amsterdam dreigen door de langdurige leegstand van kantoren spookwijken te ontstaan. 
Vooral in Amsterdam-Zuidoost staan veel gebouwen die economisch en technisch zo verouderd zijn, 
dat hele buurten onverhuurd blijven. Een extra probleem in Amsterdam vormt de kantorenbouw op de 
Zuidas en de Westas. Onderzoekers van Dynamis Vastgoedconsultants waarschuwen dat het 
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verplaatsen van banen naar deze gebieden er toe leidt, dat elders in de stad meer kantoren leeg blijven 
staan. (Het Parool, 2 februari 2006) 

Van Geel: Einde van bouwstop in zichtVan Geel: Einde van bouwstop in zicht

Vrijwel alle bouwplannen die zijn stopgezet omdat ze de lucht vervuilen, kunnen na de zomer 
doorgaan. Binnen enkele weken praat de Tweede Kamer over de Wet luchtkwaliteit. Als de wet wordt 
aangenomen, betekent dat volgens de staatssecretaris het einde van de bouwstop. De wet zorgt ervoor 
dat projecten die de lucht vervuilen, de ijskast uit kunnen, als er op een andere plek maatregelen 
worden genomen die de lucht juist schoner maken.  Naar verwachting zullen ook de stilgelegde 
Zuidas-projecten dan weer van start kunnen gaan. (Trouw, 28 januari 2006)

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

 di. 7 februari 2006

Commissie I, ZuiderAmstel. (Faassen; over veiligheid, Zuidas algemeen). In het eerste deel van 
deze vergadering kunnen bewoners meepraten! Meer informatie hierover bij het 
Wijkopbouwcentrum of de Griffie. Agendapunten: ondergrondse waterberging in de Zuidas. Plaats en 
inspreken: zie onder. Let op aanvang: 19:30 uur.

wo. 8 februari 2006

Raadscommissie Openbare Ruimte en Milieu Centrale Stad. Agendapunten: onder meer 
initiatiefvoorstel Amsterdam Anders/De Groenen voor nieuwe Bomenverordening Amsterdam. 
Plaats: De Roos-zaal, aanvang 9:00 uur. Voor informatie over inspreken: zie onder. In de avondzitting 
van 19.30 tot 22.30 uur onder meer het rapport van de enquêtecommissie Luchtkwaliteit, het 
Actieplan Luchtkwaliteit van de gemeente en de inspraaknota van het Actieplan Luchtkwaliteit.

 

wo. 8 februari 2006

Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Centrale Stad. Agendapunten: onder 
meer voorbereidingsbesluit omleidingsroute tram 5 bij Zuid-WTC. Voor algemene informatie over 
plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

 do. 9 februari 2006

Openbare hoorzitting over de bestemmingsplannen Gershwin en Mahler. Plaats: Provincie 
Noord-Holland, Commissiekamer II, Dreef 3, Haarlem. Tijd: 13:30 uur. Meer informatie via de heer 
H. Ziengs, telefoon 023-5144626. 

 ma. 13 februari 2006

Informatie-avond over toekomstig openbaar vervoer in ZuiderAmstel, door Wijkopbouwcentrum 
Buitenveldert. Onderwerpen: wie heeft de zeggenschap over het Amsterdamse OV, de veranderingen 
in het busnet in ZuiderAmstel, en de omleiding van tramlijn 5. Plaats: A.J. Ernststraat 112, tijd: 20:30 
uur. Meer informatie via 020-6449936. 

 wo. 15 februari 2006



Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: worden nog 
bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

 do. 23 februari 2005

Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Let op, andere locatie: 
Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 

 ma. 27 februari 2006

Verkiezingsdebat stadsdeel ZuiderAmstel, georganiseerd door Wijkopbouwcentrum Buitenveldert. 
Meer informatie via 020-6449936. 

 wo. 1 maart 2006

Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer initiatiefvoorstel Amsterdam Anders/De 
Groenen voor nieuwe Bomenverordening Centrale Stad en voorstellen luchtkwaliteit. Voor algemene 
informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

 Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 

 Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de 
stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. 
Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering 
melden via de invulpagina op http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en 
de Stadsdeelraad bij Emmy Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel 
Engberts, nummer 5464 345, of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw 
inspraakreactie naartoe mailen.De 

 Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 
1. De commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en 
Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. 
De stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor 
inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl .

Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.

Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. 
‘afmelding weekbericht’.

Weekbericht extra editie is nr   4 - 9 februari 2006

do. 9 februari 2006

Openbare hoorzitting over de bestemmingsplannen Gershwin en Mahler. Plaats: Provincie 
Noord-Holland, Commissiekamer II, Dreef 3, Haarlem. Tijd: 13:30 uur. Meer informatie via de heer 
H. Ziengs, telefoon 023-5144626. 

 ma. 13 februari 2006
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Informatieavond over toekomstig openbaar vervoer in ZuiderAmstel, door Wijkopbouwcentrum 
Buitenveldert. Onderwerpen: wie heeft de zeggenschap over het Amsterdamse OV, de veranderingen 
in het busnet in ZuiderAmstel, en de omleiding van tramlijn 5. Plaats: A.J. Ernststraat 112, tijd: 20:30 
uur. Meer informatie via 020-6449936. 

 di. 14 februari 2006

Commissie III, stadsdeel ZuiderAmstel (Van de Kamp; over verkeer en vervoer, parkeren, openbare 
ruimte). Agendapunten onder meer inrichting Gijsbrecht van Aemstelpark (relatie met Zuidas via 
geplande waterberging voor de Zuidas). Plaats, tijd en inspreken: zie onder.

wo. 15 februari 2006

Informatiebijeenkomst over het Definitief Ontwerp Nieuw Stadsdeelkantoor. Deze wordt 
gehouden op woensdag 15 februari van 20.00 tot 22.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor aan 
het President Kennedyplantsoen 1-3.

wo. 15 februari 2006

Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Centrale Stad. Agendapunten: niet relevant 
voor de Zuidas. Plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

 do. 23 februari 2005

Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer nieuwe voorzitter BPZ, verkiezingen 
gemeenteraad en stadsdeelraad. Let op, andere locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. 
Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 

  ma. 27 februari 2006

Verkiezingsdebat stadsdeel ZuiderAmstel, georganiseerd door Wijkopbouwcentrum Buitenveldert. 
Meer informatie via 020-6449936. 

 wo. 1 maart 2006

Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer initiatiefvoorstel Amsterdam Anders/De 
Groenen voor nieuwe Bomenverordening Centrale Stad en voorstellen luchtkwaliteit. Voor algemene 
informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

 Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 

 Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de 
stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. 
Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering 
melden via de invulpagina op http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en 
de Stadsdeelraad bij Emmy Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel 
Engberts, nummer 5464 345, of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw 
inspraakreactie naartoe mailen.De 

 Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 
1. De commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en 
Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. 
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De stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor 
inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl .

Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere donderdagmiddag.

Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. 
‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

4 is 5 of extra bij 4      Weekbericht 4  16 februari 2006

ST A N D V A N Z A K E N 

Gat van 50 miljoen bij project Zuidas

In de financiering van het miljardenproject Zuidas zit een gat van 50 miljoen euro. Afgelopen week 
tekenden de publieke partijen officieel voor het Zuidas-project van 2 miljard. Alleen het Regionaal 
Orgaan Amsterdam (ROA) distantieert zich en weigert 50 miljoen euro toe te zeggen. (de Volkskrant, 
6 februari 2006)

Zuidas en de deelraadsverkiezingen

Op 7 maart zijn er verkiezingen voor de stadsdeelraden en de gemeenteraad. Het Bewonersplatform 
Zuidas heeft op een rijtje gezet wat de deelnemende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s 
schrijven over de Zuidas. Deze week komt ZuiderAmstel aan bod, over twee weken de partijen die 
deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. De lijst is niet compleet, want niet van alle 
politieke partijen konden wij een verkiezingsprogramma achterhalen. Met dank aan Bert Schmitz en 
Rijn Klijn.Amsterdam leeft!

-Geen relevante Zuidaspunten gevonden.

Baas in eigen Buurt

-Geen relevante Zuidaspunten gevonden.

D66

-Zuidas moet leefbaar worden, dus ook wonen, recreatie en kleinschaligheid;

-Bij verlaten van dokmodel mag geen groen verloren gaan;

-Voor woningsplitsen;

-Geen verkleining Beatrixpark bij aanleg Zuidas.

GroenLinks

-Aanpak lichthinder;

-Bewonersgroepen sterker bij het beleid betrekken;
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-Brede maatschappelijke discussie voeren over Zuidas-plannen;

-1 parkeerplaats per woning;

-Goede waterberging;

-30% goedkope huurwoningen;

-Alle wegen onder de grond (Dokmodel), tenzij dat te duur wordt;

-Leefbaarheid buurt rondom Zuidas beschermen.

PvdA

-Rekening houden met de gevolgen van de omvangrijke nieuwbouw in Zuidas voor bewoners;

-Hoogte en dichtheid van nieuwbouw in Zuidas geleidelijk aansluiten op bestaande bebouwing;

-Grootstedelijke voorzieningen niet aan de rand maar in Dokzone;

-Andere nadelen Zuidas voor huidige bewoners, bv. verkeer en parkeren, zoveel mogelijk wegnemen;

-Geluidsschermen langs delen A10 die niet worden ondertunneld;

-Studentenhuisvesting in de Zuidas;

-In Zuidas-gebeid zoveel mogelijk bomen vervangen;

-Alternatieven voor oppervlaktewater in parken als wateropvang voor de Zuidas;

-Stad en bedrijven moeten meebetalen aan inrichting en onderhoud Zuidas-gebied;

-Waar mogelijk twee ondergrondse parkeerplaatsen per woning;

-Sporthal in Zuidas-gebied;

-30% sociale woningbouw in het Zuidas-gebied.SP

-De SP is tegen het miljoenen verslindende Zuidas project;

-Zuinig zijn op groen dat we hebben, bomen Europaplein terugplanten;

-Tegen woningsplitsen.Vereniging ZuiderAmstelbelangen

-Meer invloed stadsdeel op Zuidas;

-Voorstander van overbouwing A10, echter niet tot elke prijs;

-Zuidas moet onderdeel worden van ZuiderAmstel;

-Dokmodel noodzakelijk voor aansluiting verschillende wijken van ZuiderAmstel;

-Slingerende groencorridor door centrum Zuidas, sedumdaken en groene wanden als 
groencompensatie;

-Parkaanleg over A10 heen;

-Waar mogelijk verkeers- en lichthinder tegengaan;



-Eventuele derde afslag ondergronds als rechtstreekse toegang tot parkeervoorzieningen;

-Kantoren. Geen versmelting met lokaal verkeer;

-Combinatie van functies wonen, werken, recreatie en cultuur. Meer woningen in de Zuidas;

-30% woningen in sociale sector.

VVD

-ndersteunt ontwikkeling Zuidas inclusief  dokmodel; -Voorkeur voor hoogbouw aan de VU-kant en 
niet aan de Beatrixpark-kant;

-Geleidelijke overgang in bouwhoogte van bestaande gebieden naar centrum Zuidas;

-Meer woningen voor middeninkomens, cascowoningen en studenteneenheden;

-Beheer openbare ruimte is taak Stadsdeel, met geld van gemeente;

-Zuidas integreren in stadsdeel;

-Voorzieningen in de Zuidas;

-AFC en Sportclub Buitenveldert moeten in Zuidas blijven;

-Ondersteunt de ontwikkeling culturele instellingen;

-Sportclubs behouden;

-Parkeren koppelen aan de Zuidas zelf, en geen parkeerdruk in de omgeving;

-Bereikbaarheid bedrijven verbeteren, o.m. door vervoermanagement;

-Bezorgdheid over veiligheid in de Zuidas;

-Geen overmaat aan verkeerslichten;

-Voor het behoud van Tram 5;

-Voor woningsplitsen  (35% eigenwoning);

-Detailhandel Zuidas aanvullend, niet concurrerend met andere winkelgebieden.

Hogesnelheidslijn pas na 2022 op Zuid-WTC

De HSL-Zuid blijft tot 2022 rijden vanaf Schiphol via de Westtak naar het Centraal Station, en niet 
naar de Zuidas. De minister van Verkeer en Waterstaat zal pas in de volgende concessie voor de HSL, 
die in 2022 ingaat, opnemen dat de snelle trein het station Zuid-WTC moet aandoen. Dat blijkt ui de 
bestuursovereenkomst over het Zuidas-Dok, die onlangs is ondertekend door de bij de Zuidas 
betrokken overheidsinstanties. Voor het nationale en regionale treinverkeer wordt Zuid-WTC wel 
belangrijker. Op dit moment wordt gewerkt aan de ‘Utrechtboog’ die een directe verbinding met 
Utrecht en het zuiden van Nederland mogelijk maakt, en de perronuitbreiding op het station.

Stellingen: Schone auto’s betalen minder parkeergeld

Iedere week legt de redactie van www.amsterdam.nl de politieke parijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen een stelling voor. De stelling van deze week is: schone auto’s hoeven 
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minder parkeergeld te betalen dan vuile. Lees de reacties op http://www.amsterdammail.nl/lib/
forward.php?id=4075 

‘Bouw Noord-Zuidlijn duurt twee jaar langer’

De bouw van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam gaat vermoedelijk twee jaar langer duren dan voorzien. 
De aannemer die de bouw van de metroverbinding onder het Centraal Station voor zijn rekening 
neemt, denkt die extra tijd nodig te hebben. Dit meldde het lokale televisiestation AT5 vrijdag op basis 
van vertrouwelijke stukken van de commissie Verkeer en Vervoer van de gemeente. De metro zou in 
2012 gaan rijden, met de vertraging zou de eerste metro pas in 2014 een rit maken. (ANP/NRC, 4 
februari 2006)

 Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

wo. 22 februari 2006

Inloopbijeenkomst Kop Rivierenbuurt. Meer informatie bij Rombout Hoogendoorn van 
Projectbureau Zuidas, per e-mail rhoogendoorn@pmb.nl of per telefoon 020 – 552.9815. 

 do. 23 februari 2006

Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer verkiezingsprogramma’s m.b.t. Zuidas. Let 
op, andere locatie: Wijkgebouw Moria, Speerstraat 7. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 
uur. 

 ma. 27 februari 2006

Verkiezingsdebat stadsdeel ZuiderAmstel, georganiseerd door Wijkopbouwcentrum Buitenveldert. 
Meer informatie via 020-6449936. 

 ma. 27 februari 2006

Begeleidingscommissie Uitvoering (BCU) Noord/Zuidlijn voor bewoners en ondernemers rondom 
Europaplein. Voor informatie over de werkzaamheden in de komende maand, vragen, suggesties en 
klachten. De BCU is voor iedereen vrij toegankelijk. Locatie: bouwkeet op het bouwterrein voor de 
RAI, tijdstip: 19:00 uur. 

 di. 28 februari 2006

Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Plaats, tijd en inspreken: 
zie onder. 

 wo. 1 maart 2006

Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer initiatiefvoorstel Amsterdam Anders/De 
Groenen voor nieuwe Bomenverordening Centrale Stad en voorstellen luchtkwaliteit. Voor algemene 
informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

 wo. 15 februari 2006

Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: onder meer afscheid oude raad. Plaats, tijd en 
inspreken: zie onder. 

 wo. 15 maart 2006
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Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer afscheid oude raad. Voor algemene 
informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

  do. 16 maart 2006

Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: onder meer installatie nieuwe raad. Plaats, tijd en 
inspreken: zie onder. 

 do. 16 maart 2006

Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer installatie nieuwe raad. Voor algemene 
informatie over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

 wo. 22 maart 2006

Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats, tijd en inspreken: zie onder. 

 do. 23 maart 2006

Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Lokaal 3 boven, Binnenhof, 
A.J. Ernststraat 112. Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 

 ma. 27 maart 2006

Begeleidingscommissie Uitvoering (BCU) Noord/Zuidlijn voor bewoners en ondernemers rondom 
Europaplein. Voor informatie over de werkzaamheden in de komende maand, vragen, suggesties en 
klachten. De BCU is voor iedereen vrij toegankelijk. Locatie: bouwkeet op het bouwterrein voor de 
RAI, tijdstip: 19.00 uur. 

 Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 

 Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de 
stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. 
Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering 
melden via de invulpagina op http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en 
de Stadsdeelraad bij Emmy Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel 
Engberts, nummer 5464 345, of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw 
inspraakreactie naartoe mailen.De 

 Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 
1. De commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de commissie Stedelijke Ontwikkeling en 
Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. 
De stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor 
inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.
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Compensatie voor bomen rond Europaplein

ZuiderAmstel en de directie Noord/Zuidlijn hebben een akkoord bereikt over een bomenfonds voor 
het Europaplein. Stadsdeel ZuiderAmstel gaat dit fonds beheren. Het fonds mag uitsluitend worden 
aangewend voor het in standhouden van de groenbalans in het stadsdeel. Hierover hebben de directie 
van de Noord/Zuidlijn en verantwoordelijk stadsdeelwethouder Paul Beving deze week een akkoord 
bereikt. Beving: ”De onderhandelingen hebben lang geduurd, maar zijn zeer zorgvuldig verlopen en 
met een uitstekend resultaat. Met 450.000 euro kunnen we het groen dat verdwijnt, compenseren.”   Al 
eerder hebben de wethouders Koldenhof en Adema in het bestuurlijk overleg Zuidas met wethouder 
Stadig afgesproken dat er vanuit het Groeifonds Groen € 450.000,- extra beschikbaar gesteld zal 
worden om bomen van een royaal formaat te kunnen terugplanten. Tezamen met de bijdrage van de 
Noord/Zuidlijn is er dus € 900.000,= beschikbaar voor herstel van het groen op het Europaplein na 
voltooiing van de werkzaamheden. (Bron: Stadsdeel ZuiderAmstel)

’Mirandabuurt versteent’

Bewoners van de Mirandabuurt zijn niet gelukkig met de vele bouwplannen voor de Kop 
Rivierenbuurt, nabij de RAI.  Het laagbouwwijkje wordt volgepropt met nieuwbouwprojecten en 
bomen en voldoende zonlicht maken plaats voor fijnstof, vervuiling en lawaai, vindt de 
bewonersvereniging. (Amsterdams Stadsblad, 22 februari 2006)Politiek pamflet van de 
Planologische Werkgroep Rivierenbuurt

Om ervoor te zorgen dat de politieke partijen aandacht zullen besteden aan de invulling van de 
leefbaarheid voor ZuiderAmstel in het algemeen en de Riverenbuurt in het bijzonder heeft de 
Planologische Werkgroep Rivierenbuurt een “politiek pamflet” opgesteld. Belangrijke speerpunten 
zijn:

1) Terugdringing geluidsoverlast A10-Zuid. Door plaatsing van geluidsschermen langs de ringweg en 
het verlagen van de maximum snelheid van 100 naar 80 km per uur.

 2) Gesloten bomenbalans. Door bomen niet eerder kappen dan dat er een plan is gemaakt over waar 
en hoeveel bomen er teruggeplaatst worden.

3) Aanstellen bouwcoördinator. De komende 4 jaar zal de omgeving van de Europaboulevard bij de 
RAI één grote bouwput blijven. Het aanstellen van een bouwcoördinator die ook het contact met de 
buurt (eventueel in de vorm van bewonersgroepen) onderhoudt is een eerste vereiste.

4) Terugdringing auto- en parkeeroverlast. Door de bestaande openbaar vervoerslijnen te behouden 
(met voldoende haltes en zo weinig mogelijk overstappen). Door in sommige straten de maximum 
snelheid te verlagen naar 30 km per uur en dit streng te handhaven.

Zie ook www.planologischewerkgroep.nl 

Geldgebrek Amsterdam funest voor nieuwbouw

Amsterdam komt 300 miljoen euro tekort om alle nieuwbouw te realiseren die de gemeente zich heeft 
voorgenomen. Door drastisch te snijden in de sociale huurwoningen zou de gemeente de financiering 
van IJburg betaalbaar kunnen houden. Ook de deelname aan het prestigieuze project Zuidas staat ter 
discussie, stelt wethouder Duco Stadig. De bouw van sociale woningen komt in de knel omdat de 
gemeente de laatste jaren veel minder geld verdiende dan verwacht met de grondverkoop voor 
kantoren. Volgens het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam is snijden in project Zuidas 
echter niet voor de hand liggend omdat de gemeente onlangs de bestuursovereenkomst voor het 
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Zuidas-dok heeft ondertekend. Het rapport is te downloaden op: http://www.oga.nl/bijlagen/
documenten/ruimte_winnen.pdf . (de Volkskrant, 2 maart 2006 en gemeente Amsterdam) 

 

Infrastructurele prioriteiten tot 2014: Noord/Zuidlijn, IJburg en Zuidas

Het college van B&W heeft ingestemd met het Meerjaren Infrastructuur Programma (MIP) 
2006-2014. Omdat er de komende jaren minder ROA-budget voor Amsterdamse 
infrastructuurprojecten is dan voorzien, zijn nieuwe prioriteiten gesteld. De aanleg van de Noord/
Zuidlijn heeft de komende bestuursperiode nog de hoogste prioriteit. Verder wordt voorrang gegeven 
aan projecten rond de Zuidas en op IJburg.

De projecten die de Noord/Zuidlijn aansluiten op de andere verkeer- en vervoernetwerken krijgen 
prioriteit. Dit zijn onder meer het  busstation Zuid/WTC Strawinskylaan en de omlegging van tramlijn 
5 tussen de Beethovenstraat en de Buitenveldertselaan. Daarnaast wordt er voorgesteld om in de 
bestuursperiode 2006-2010, naast de lopende trajecten, te investeren in de herprofilering van het 
Europaplein, de Europaboulevard en de De Boelelaan Oost en de realisatie van het tram/busstation 
Strawinskylaan. Dit zijn infrastructurele projecten in de flanken van de Zuidas.

Het MIP stelt voor om in de periode na 2010 te investeren in onder meer het doortrekken van de 
IJtram en de Zuidtangent naar de 2e fase IJburg (Strandeiland). Verder ligt voor die periode nog een 
aanzienlijke extra investeringsopgave in en rond de Zuidas. Voor de periode na 2014 wordt 
voorgesteld te investeren in het geschikt maken van de Amstelveenlijn voor gebruik van 
metromaterieel.

 

Vijver in park gaat niet door

De geplande aanleg van een vijver in het Gijsbrecht van Aemstelpark voor de opvang van regenwater 
uit de Zuidas, gaat niet door. Tegen dit plan was veel verzet in Buitenveldert. In plaats daarvan wordt 
de waterpartij tussen de Van Leijenberghlaan en de Europaboulevard verbreed. Eerder werd een plan 
om de schoolwerktuinen uit de Zuidas naar het park te verplaatsen al geschrapt. (Amsterdams 
Stadsblad, 22 februari 2006)‘Zuidas verslikt zich in keuze doelgroep’

De Zuidas, het prestigeobject van de gemeente Amsterdam dat op termijn moet concurreren met 
kantorenlocaties Canary Wharff in Londen en La Défense in Parijs, is gebaseerd op te optimistische 
plannen over de positie van Amsterdam ten opzichte van andere wereldsteden. Volgens planologen van 
de Universiteit van Amsterdam, Ewald Engelen en Jantien Smit moet de gemeente Amsterdam veel 
meer moeite doen om kleinere financiële dienstverleners naar het gebied te trekken. Grote 
internationale bedrijven zullen het gebied namelijk links laten liggen, schrijven de twee in het 
tijdschrift voor ruimtelijke ordening Rooilijn. (Cobouw, 2 maart 2006) Zie voor het artikel: http://
www.rooilijn.nl/pix/artikel/447.pdf

Herinrichting oksel A10

In de Visie Zuidas 2004 is de opgave opgenomen om in de afslag S109 (Europaboulevard) van de A10 
circa 0.7 hectare extra wateroppervlak te maken door de bestaande vijver uit te breiden. Naast het 
realiseren van extra wateroppervlak wordt de fietsroute verbeterd en nemen de natuur-, gebruiks- en 
belevingswaarde toe, schrijft stadsdeel ZuiderAmstel.

http://www.rooilijn.nl/pix/artikel/447.pdf
http://www.rooilijn.nl/pix/artikel/447.pdf
http://www.rooilijn.nl/pix/artikel/447.pdf
http://www.rooilijn.nl/pix/artikel/447.pdf


De aannemer BAM Wegen BV te Zaandam start deze week met de werkzaamheden voor het 
uitbreiden van de waterplas. De uitvoering neemt ongeveer een half jaar in beslag. Er wordt gestart 
met het inrichten en afzetten van het werkterrein. Vervolgens worden er bomen  gekapt en wordt de 
waterplas uitgegraven. Met de grond die hierbij vrijkomt wordt het talud van de A10 verbreed. Het 
bestaande fietspad naar het Amstelpark komt te vervallen. Het nieuwe fietspad wordt op een dijk over 
het water aangelegd. Na de grondwerkzaamheden wordt het parkje opnieuw ingericht met bomen, 
struiken, gras en kruidenvegetatie. Eind juli 2006 is het gebied weer toegankelijk.

Het huidige fiets/voetpad tussen de Europaboulevard, langs de A10 naar het Amstelpark komt te 
vervallen. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de bestaande verbinding aan de zuidzijde van 
de afslag.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Jeroen van der Linden, 
omgevingsmanager Zuidas, stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon: 06.55170160 of e-mail: 
jeroen.v.d.linden@zuideramstel.amsterdam.nl. (Bron: Stadsdeel ZuiderAmstel)

Actie Fietsersbond voor oksel A10

De Fietsersbond heeft (hopelijk) voor de omrijdende fietsers (en voetgangers) gedaan gekregen dat 
tijdens de werkzaamheden het verkeerslicht over de afslag A10 daar wat veiliger is: minder door rood 
rijdende auto’s door een andere afstelling van de lichten. Verder is het voetpad langs de 
Europaboulevard slecht ter plaatse. Het zou in zijn geheel in onderhoud moeten. Commentaar 
aangaande dit verkeerslicht of omleiding is welkom, via de redactie van het Weekbericht. 

 Bewonersvereniging doet handhavingsverzoek over ABN-sticker

De Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg heeft B&W verzocht zo spoedig mogelijk handhavend 
op te treden tegen de ABN-Amrobank aan de Mahlerlaan alhier inzake de zogenaamde ‘gevelsticker’ 
voor de Volvo Ocean Race. De vereniging schrijft:  “Deze gigantische afbeelding is ontsierend voor 
het stadsbeeld en afgewezen door de supervisor Zuidas omdat er geen sprake is van een ingetogen en 
chique reclameuiting, hetgeen de richtlijn is voor de Zuidas. In weerwil van deze duidelijke 
strijdigheid met de voorschriften heeft Projectbureau Zuidas gemeend een eigen oordeel te kunnen 
vellen en dit ‘incidentele’ geval toelaatbaar te vinden, vanwege de beperkte termijn van ten hoogste 8 
weken. Projectbureau Zuidas informeerde ons dat de koude begin januari van dit jaar voor onoplosbare 
lijmproblemen zorgde en dat daarom de gevel nog niet in normale staat gebracht was. Dit argument is 
niet meer geloofwaardig nu er al vele zachte dagen gepasseerd zijn en juist de sticker onlangs hersteld 
is in plaats van verwijderd.”

 Provinciale Staten nemen besluit over bijdrage aan de Zuidas

Provinciale staten van Noord-Holland hebben ingestemd met het ter beschikking stellen van 75 
miljoen euro voor een ‘herkenbaar regionaal openbaar vervoerdeel’ in de Zuidas. Het busstation, 
onderdeel van de OV Terminal die in het kader van de Zuidasontwikkeling gebouwd zal worden, komt 
daarvoor het meest in aanmerking. In de commissiebespreking stelden diverse partijen kritische 
vragen. Uiteindelijk is de voordracht met een positief advies voorgelegd aan Provinciale Staten, die er 
op 27 februari mee hebben ingestemd. Hiermee is een klein deel van het gat in de begroting voor de 
Zuidas gedicht.

Voordracht aan provinciale staten: http://www.pnh.nl/zoeken/get_url.asp?page=/pdfstukken/
VOORDRACHT/2006/SV003.06%20Zuidas-Dok.doc.pdf

Verslag van de commissievergadering: http://www.pnh.nl/zoeken/get_url.asp?page=/pdfstukken/PS/
DIVERSEN/2006/PS270211e.06.Advies%20Zuidas-dok.doc.pdf
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Sloop ROC-gebouw

In het kader van de ontwikkeling van het gebied rondom de Fred. Roeskestraat start in juni 2006 de 
sloop van het voormalige ROC-gebouw, Fred. Roeskestraat nr. 828486. De voorbereidende 
werkzaamheden voor de sloop van het ROC-gebouw zijn inmiddels gestart. Uit oogpunt van 
veiligheid en om vandalisme te voorkomen, zijn de gebouwen dichtgetimmerd en zijn er hekken om 
het terrein geplaatst. Vanaf maandag 6 maart zullen de struiken ten zuiden van het hoofdgebouw 
worden weggehaald. Tevens zullen in die week veertien te kappen bomen in netten worden gezet om 
te voorkomen dat er vogels in gaan broeden. De bomen worden kort voor de daadwerkelijke start van 
de sloop gekapt. De overige bomen op het terrein worden gekapt op het moment dat de bouwplannen 
concreet zijn.

De sloopwerkzaamheden beginnen op maandag 5 juni en duren tot medio oktober 2006. In overleg 
met de aannemer wordt geprobeerd om overlast voor de buurt zo veel mogelijk te beperken. Bij de 
sloop wordt getoetst op asbest. Indien er asbest wordt gevonden, wordt dat door een gecertificeerd 
bedrijf op een veilige manier verwijderd.

Het bouwplan voor de kavel is nog in ontwikkeling. Als het Uitvoeringsbesluit voor de Fred. 
Roeskestraat is vastgesteld, wordt dit vrijgegeven voor inspraak. Indien een bouwplan wordt 
ingediend, wordt dit door de gemeente Amsterdam gepubliceerd. Als u vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met Arne Swart, planbegeleider Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam, telefoon 020 552 6283 of 
email: a.swart@oga.amsterdam.nl. (Bron: Stadsdeel ZuiderAmstel)

Het meest irritante verkeerslicht: stem nu

Bezoekers van de website Nieuws uit Amsterdam (www.nieuwsuitamsterdam.nl) hebben ruim dertig 
verkeerslichten ingezonden die ergernis oproepen bij fietsers. Momenteel kan er worden gestemd om 
te bepalen wat het meest irritante verkeerslicht van Amsterdam is.

Er zijn niet alleen klachten over de wachttijd, maar ook over ruimtegebrek voor wachtende fietsers, 
waardoor fietsers uit andere richtingen worden gehinderd. Verder zijn er kruisingen waar het voor 
auto’s onduidelijk is dat ze fietsers voor moeten laten gaan. Sommige inzenders beoordelen de situatie 
als levensgevaarlijk.

Stadsdeel Centrum staat bovenaan als het gaat om het aantal ingezonden irritante verkeerslichten. In 
de Zuidas is ook een verkeerslicht genomineerd, namelijk op de kruising van de Beethovenstraat met 
de Gustav Mahlerlaan, rijrichtingen vanuit de stad. De maximale gemeten wachttijd bedraagt 0:42 
minuut. Het is een belangrijke verbinding tussen Buitenveldert en de stad. Dit verkeerslicht staat 
voorlopig op de vierde plaats. Stemmen kan op www.nieuwsuitamsterdam.nl.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

vr. 10 maart 2006

Hoorzitting over de toekomst van het openbaar vervoer in Amsterdam. De aanleiding is de 
discussie over de vervanging/ aanschaf van nieuw metromaterieel. Tijd: 9.30-13.00 uur, 
locatie: Boekmanzaal, stadhuis.   

wo. 15 maart 2006
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Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer afscheid oude raad. Voor algemene 
informatie over plaats en tijd: zie onder. 

 do. 16 maart 2006

Stadsdeelraad ZuiderAmstel Agendapunten: onder meer installatie nieuwe raad. Plaats, tijd en 
inspreken: zie onder. 

 do. 16 maart 2006

Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer installatie nieuwe raad. Voor algemene 
informatie over plaats en tijd: zie onder. 

 wo. 22 maart 2006

Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor algemene informatie 
over plaats en tijd: zie onder. 

 do. 23 maart 2006

Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer contacten met nieuwe gemeenteraad en 
stadsdeelraad, overleg met projectbureau Zuidas. Lokaal 3 boven, Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. 
Aanvang: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 

 ma. 27 maart 2006

Begeleidingscommissie Uitvoering (BCU) Noord/Zuidlijn voor bewoners en ondernemers rondom 
Europaplein. Voor informatie over de werkzaamheden in de komende maand, vragen, suggesties en 
klachten. De BCU is voor iedereen vrij toegankelijk. Locatie: bouwkeet op het bouwterrein voor de 
RAI, tijdstip: 19.00 uur. 

 wo. 5 april 2006

Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer benoeming leden raadscommissies en 
ROA-raad, benoeming wethouders en bespreken programakkoord. Voor algemene informatie over 
plaats en tijd: zie onder. 

 Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 

 Raads- en commissievergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 20:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de 
stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. 
Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering 
melden via de invulpagina op http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, voor Commissie I en 
de Stadsdeelraad bij Emmy Boonstra, nummer 5464 582, en voor Commissie II en III bij Michiel 
Engberts, nummer 5464 345, of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw 
inspraakreactie naartoe mailen.De Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de 
Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De commissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en de 
commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. 
De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen een week van te voren ter inzage op het 
stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij 
de raadsgriffie, telefoon 5522062.
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Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl .

Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt om de twee weken.

Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. 
‘afmelding weekbericht’.

----------------------------------------------------------------------------------

Weekbericht 6 n t/m 9 ???????>?:

9

------------------------------------------------------------------------------------

10 Weekbericht 10 18 mei 2006    ST A N D V A N Z A K E N 
 
Cobouw: groeiende twijfels over aanleg Zuidas-project
Vastgoedexperts twijfelen of de Zuidas er in de voorgestelde vorm wel moet komen. 
Dat meldt het vakblad Cobouw. Het onder de grond brengen van de infrastructuur 
leek zo’n leuk idee, maar de kosten zijn hoog. Weliswaar worden die voor een 
belangrijk deel gedekt uit bijdragen van de verschillende overheden die zo’n 1,1 
miljard neerleggen, maar dat levert weer oneerlijke concurrentie op met andere 
kantoorlocaties. Die worden door de Zuidas leeggezogen, omdat zich nauwelijks 
nieuwe bedrijven van buiten de stad vestigen.
Daar komt volgens Cobouw nog bij dat veel bedrijven een voorkeur hebben voor 
‘zichtlocaties’ langs de snelweg. Daarom zitten zij niet te wachten op ondertunneling 
van de snelweg. Desondanks verwacht Cobouw niet dat de stekker nu nog uit het 
project gaat. Bij tegenvallende resultaten zullen de deelnemende partijen (rijk, 
gemeente, en banken) geld moeten bijstorten.
In een reactie stelt het projectbureau Zuidas dat er van oneerlijke concurrentie geen 
sprake is, omdat de Zuidas zich op de kantorenmarkt in een segment bevindt waarin 
in Nederland nauwelijks concurrerende locaties aanwezig zijn. De 
vastgoedontwikkelingen buiten de Zuidas hebben dan ook nauwelijks of geen invloed 
op de kantoorontwikkelingen op de Zuidas en andersom. Bovendien bestaat een 
groot deel van het geplande programma niet uit kantoren, maar uit woningen, merkt 
het projectbureau op.
Volgens het projectbureau zijn zichtlocaties langs snelwegen achterhaald. 
Grootschalige ontwikkelingen zoals de Zuidas moeten het juist hebben van een 
sublieme bereikbaarheid per openbaar vervoer, fiets en vliegtuig, gecombineerd met 
een hoge verblijfskwaliteit in de openbare ruimte in de Zuidas. Vele voorbeelden van 
internationale statuur zoals de Zuidas bevinden zich reeds lange tijd niet meer als 
zichtlocatie langs snelwegen; La Defence, Manhattan, London City.  (Bron: Cobouw, 
9 mei 2006, projectbureau Zuidas) 
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7 juni: presentatie nieuwbouwplannen VU7 juni: presentatie 
nieuwbouwplannen VU

Op verzoek van het Bewonersplatform Zuidas presenteert de Vrije Universiteit (VU) 
de nieuwbouwplannen en toekomstvisie voor de huisvesting aan de buurt. Alle 
buurtbewoners zijn van harte welkom! Plaats: het nieuwe Opleidingsinstituut Zorg en 
Welzijn (OZW), de Boelelaan 1109, tijd: 19:30 uur.
 
PvdA-woordvoerder Zuidas bekend
Gemeenteraadslid Thijs Reuten is PvdA-woordvoerder voor de Zuidas geworden. 
(Bron: PvdA-Amsterdam, 11-5-2006) 
 
Dekker informeert Kamer over voortgang Zuidas
Zie de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer over de Zuidas: http://
www.vrom.nl/get.asp?file=docs/kamerstukken/Mon15May20061037330200/
DGR2006265171.doc
En de bestuurlijke overeenkomst Zuidas-dok:
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=W109 
Zuidas als wisselgeld voor Schiphol?
Minister Zalm zal wellicht de Zuidas als wisselgeld gebruiken voor Schiphol. De 
rijkssteun voor de Zuidas zou uitblijven als het gemeentebestuur van Amsterdam 
vasthoudt aan haar beleid om haar eigen aandelen in de luchthaven Schiphol niet te 
verkopen. (Bron: Het Parool, 11-5-2006)
 
Protest tegen GVB
Boze busreizigers hebben vijfduizend handtekeningen verzameld uit protest tegen de 
nieuwe dienstregeling van het GVB. Onder het motto ‘Baas in eigen bus’ heeft een 
delegatie van passagiers en SP-leden uit Amsterdam en omgeving handtekeningen 
overhandigd aan het GVB en het ROA. De actie is gericht tegen de dienstregeling 
die deze maand in werking treedt. Hierbij worden veel bestaande lijnen opgeheven, 
rechtgetrokken of ingekort, waardoor passagiers soms verder moeten lopen en vaker 
moeten overstappen. (Het Parool, 3 mei 2006)

Nieuw instituut voor vierduizend studenten
Prinses Margriet heeft op 9 mei het nieuwe gebouw voor het opleidingsinstituut Zorg 
en Welzijn (OZW) geopend. In het opvallende gebouw aan de De Boelelaan zitten 
opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau van het ROC ASA, Hogeschool 
InHolland, de VU en het VU Medisch Centrum. (Het Parool, 3 mei 
2006)Fijnstofprobleem minder knellend voor bouwplannen

Door de nieuwe inzichten in het fijnstofprobleem (maart 2006) zal 80-90% van de 
bouwplannen kunnen doorgaan. In deze gevallen zal de Europese grenswaarde voor 
luchtkwaliteit geen knellende factor meer zijn. De resterende knelpunten zijn vooral te 
vinden in grote steden en langs drukke snelwegen. Deze indicatieve raming is op 
verzoek van de Tweede Kamer opgesteld door het MNP op basis van de eerdere 
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melding dat de fijnstofconcentraties in Nederland momenteel 10-15% lager zijn dan 
eerder werd verondersteld. (Milieu- en Natuurplanbureau, 3 mei 2006)
 

Nieuwe vergaderwijze deelraad
Onder de naam Agora (Grieks voor markt, volksvergadering) zal; de raad voortaan 
tweewekelijks op dinsdag bijeenkomen. De bijeenkomsten beginnen om 18:00 uur en 
kennen een vaste structuur. Eerst een gezamenlijke raadsbijeenkomst, dan is er voor 
de deelnemers een maaltijd en daarna gaat de raad uiteen om in twee zogenaamde 
parallelle raadssessies onderwerpen te bespreken. Fracties kunnen dan ook 
buitengewone leden inzetten. In die sessies kunnen ook – al naar gelang het 
onderwerp – bewoners inspreken of meespreken. Omdat de agenda met de 
onderwerpen in tijdsblokken is ingedeeld, is de bijeenkomst overzichtelijk en kan 
iedereen weten wanneer welk onderwerp aan de beurt is. Aan het einde van de 
avond volgt er dan eventueel een raadsdebat en de bijeenkomst wordt besloten met 
en stemming over voorstellen. (Stadsdeel ZuiderAmstel) 
 

 

Inspraak nieuwe stijl betrekt burgers beter
De formele inspraak bij ruimtelijk-economische projecten moet worden aangepast. 
De rijksoverheid moet bewoners meer gelegenheid geven om mee te denken over 
plannen zoals de aanleg van een weg op het moment dat er nog echt wat met hun 
inbreng kan gebeuren. Dat staat in het kabinetsvoorstel ‘Inspraak Nieuwe Stijl’ dat 
minister Peijs vandaag, mede namens haar collega’s Veerman en Dekker aan de 
Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet volgt daarmee het advies van de 
interdepartementale Werkgroep Inspraak, onder leiding van prof. Tops. Die 
concludeerde dat de huidige inspraakmethoden aan verandering toe zijn. In het 
begin van het beleidsproces zijn plannen nog te abstract om er goed op te kunnen 
reageren. En aan het eind wekt inspraak soms verkeerde verwachtingen over de 
invloed die dan nog mogelijk is. Als alternatief voor de huidige inspraakrondes stelt 
de werkgroep twee stappen voor: consultatie tijdens de beleidsvoorbereiding en een 
belangentoets in de besluitfase. (Persbericht ministerie V&W, 12 mei 2006) 
 
 

Strand Zuid open
Van 8 mei t/m 1 oktober 2006 kunt u tussen Amsterdam RAI en het Beatrixpark 
recreëren op een uniek stadsstrand. De locatie is zeer goed bereikbaar met de fiets, 
tram of auto. Tevens is het mogelijk om over de hele lengte van het strand uw boot 
aan te meren. Om de overlast voor omwonenden te beperken, is het zuidelijke deel 
van de Boerenwetering na negen uur ’s avonds niet meer toegankelijk voor bootjes. 
Strand Zuid is 7 dagen per week geopend: zondag t/m donderdag 10.00 – 23.00 uur, 
vrijdag en zaterdag 10.00 – 24.00 uur.
 
Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):



do. 18 mei 2006
Informatiemarkt tunnels Noord/Zuidlijn. U bent van harte welkom op de 
informatiemarkt van 16.00 – 20.00 uur op het Stationsplein 7, informatiecentrum 
Noord/Zuidlijn.
Met een lezing, een film en informatiestands informeren wij u over het boortracé, de 
tunnelboormachine, veiligheid en de extra maatregelen die worden genomen. Er is 
volop mogelijkheid in gesprek te gaan met specialisten die antwoord op al uw vragen 
hebben. De lezingen worden op drie tijdstippen gegeven: 16:15 uur, 17:00 uur en 
19:00 uur.

ma. 22 mei 2006
Begeleidingscommissie Uitvoering (BCU) Noord/Zuidlijn voor bewoners en 
ondernemers rondom Europaplein. Voor informatie over de werkzaamheden in de 
komende maand, vragen, suggesties en klachten. De BCU is voor iedereen vrij 
toegankelijk. Locatie: bouwkeet op het bouwterrein voor de RAI, tijd: 19.00 uur. 
 

wo. 24 en do. 25 mei
Het secretariaat van het Bewonersplatform Zuidas is gesloten. Op woensdag 31 mei 
is het BPZ weer bereikbaar. 
 

zo. 28 mei 2006
Dag van het (Beatrix-)park  Zie voor het programma; http://
www.zuideramstel.amsterdam.nl/live/index.jsp?nav=363&loc=38330&det=40910 
 

di. 30 mei 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: Algemene 
Beschouwingen.

wo. 31 mei 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: worden nog bekend gemaakt. Voor 
algemene informatie over plaats en tijd: zie onder. Zie voor de hele agenda: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderdata/agenda_voor_de 
 

di. 6 juni 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: opmerkingen 
BPZ ten aanzien van het nieuwe station Zuid-WTC en verkeersstudies Zuidas (onder 
voorbehoud)
 worden nog bekend gemaakt.

wo. 7 juni 2006



Informatiebijeenkomst voor buurtbewoners over de toekomstvisie en bouwplannen 
van de Vrije Universiteit. Plaats: het gebouw van het nieuwe Opleidingsinstituut 
Zorg en Welzijn (OZW)OZW-gebouw, de Boelelaan 1109, tijd: 19:30 uur.

wo. 7 juni 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_vv 
 

wo. 14 juni 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten 
worden nog bekend gemaakt. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_row 
 

do. 15 juni 2006
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten worden nog bekend gemaakt Plaats: 
Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14. Tijd: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 

 di. 20 juni 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

ma. 4 juli 2006
Symposium Leven met Water project Sponge Job Zuidas. Zie voor meer 
informatie: 
http://www.levenmetwater.nl/agen_templ?mm=4&sm=13&mes=23 
 

Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 

 

Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren 
ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de 
Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. 
Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http: /
www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen.De 
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Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het 
Stadhuis, Amstel 1. De commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie 
Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 
0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen een week van te 
voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT 

-----------------------------------------------------------------------
Weekbericht 11  1 juni 2006   ST A N D V A N Z A K E N 

7 juni: Informatieavond Toekomstplannen VU
Op verzoek van het Bewonersplatform Zuidas presenteert de Vrije Universiteit (VU) de 
nieuwbouwplannen en toekomstvisie voor de huisvesting aan de buurt. Alle buurtbewoners zijn van harte 
welkom! Plaats: het nieuwe Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn (OZW), De Boelelaan 1109, tijd: 19:15 
uur.Programma:
19:15 uur Ontvangst met koffie en thee
19:30 Inleiding door Monique Bekkenutte, woordvoerder VU
Intermezzo: Het ontstaan van het OZW-gebouw
Toekomstvisie VU, directeur Huisvesting Harry Timp
20:30 mogelijkheid tot rondleiding in het OZW-gebouw
 Reizigers lijn 5 krijgen extra halte en lift
De plannen voor de omleidingsroute van tram 5 zijn op twee belangrijke punten verbeterd. De tramhalte 
op de Strawinskylaan (ter hoogte van het busstation) krijgt een nieuwe lift, een grote verbetering voor 
mensen die minder goed ter been zijn. Ook busreizigers profiteren hiervan. Verder komt er een extra 
tramhalte op de Buitenvelderdertselaan, onder het viaduct van de A10. Hier bevindt zich een opgang naar 
de treinsporen van station Zuid-WTC. Vanaf deze halte kunnen reizigers uit Amstelveen en Buitenveldert 
snel overstappen op de trein.
De plannen zijn aangepast naar aanleiding van commentaar van bewoners en reizigers op de thema-avond 
Openbaar Vervoer van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert en het Bewonersplatform Zuidas op 13 
februari. Lijn 5 wordt de komende jaren omgeleid via de Strawinskylaan vanwege bouwwerkzaamheden 
voor de Noord/Zuidlijn. Bespreking in de raadscommissie Verkeer op 7 juni. 
‘Kwaliteit sneeuwt onder bij Zuidas’‘Kwaliteit sneeuwt onder bij Zuidas’

Het huidige plan voor het dokmodel aan de Zuidas is zo ingewikkeld dat er te weinig aandacht is voor de 
kwaliteit die Amsterdam aan – internationale – klanten wil voorschotelen. De Zuidas is al een toplocatie, 
de vraag is of zoveel geld moet worden geïnvesteerd op één locatie in Amsterdam. Dat betoogde gisteren 
topman Rudy Stroink van TCN Property Projects bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging van 
Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM). (PropertyNL, 19 mei 2006)

Nieuwe tentoonstelling Platform21
Vanaf 3 juni kunt u door simpelweg binnen te wandelen bij Platform 21 aan de Prinses Irenestraat, in een 
unieke video en dia-panoramavoorstelling een kijkje nemen op diverse tentoonstellingen overal ter wereld. 
Zie: http://www.platform21.com.

Zuidas heel even op tv
Op elke werkdag te zien op RTL Z Nieuws (o.a. RTL7): een reclamespotje van enkele seconden voor de 
commerciële zender RTL met camerabeelden van langszoevende auto’s op de A10-Zuid met aan de 
rechterzijde het ING hoofdkantoor (in diverse beelduitsneden). De locatie valt de gemiddelde burger niet 

http://www.platform21.com/
http://www.platform21.com/


op maar het geoefende oog van de ‘Zuidas-spotter’ ziet direct dat de opname ongeveer ter hoogte van de 
brug over het Schinkel is gemaakt. (Richard Bakker) 
Inchecken op de Zuidas
Het Projectbureau Zuidas wil meefinancieren aan de aanleg van een extra passagiersterminal voor 
Schiphol of de KLM aan de Zuidas in Amsterdam. Op het filiaal kunnen luchtreizigers inchecken voor 
hun vlucht en alvast hun bagage inleveren. Vervolgens kunnen de toeristen en zakenlieden in de Zuidas 
nog even winkelen. 9Het Parool, 2 juni 2006)

Open dag Stationseiland Amsterdam op 3 juni
Op zaterdag 3 juni 2006 gaan de hekken van zes bouwterreinen van het Stationseiland open voor het 
publiek. Bezoekers kunnen van 10.00 uur tot 16.00 uur een kijkje nemen op de bouwterreinen. Dit is een 
unieke kans om kennis te maken met de technische hoogstandjes die op het Stationseiland Amsterdam 
Centraal plaatsvinden!
Op vertoon van een toegangskaart kunt u op 3 juni de zes bouwterreinen bezichtigen. U kunt de gratis 
kaart en de routebeschrijving naar de bouwterreinen vanaf 30 mei (ook op de dag zelf) ophalen in 
Stationsplein 7, het informatiecentrum Noord/Zuidlijn en Stationseiland. Hier ontvangt u ook een 
routebeschrijving naar de bouwterreinen. In de bouwterreinen zijn wandelroutes afgezet waardoor het 
dragen van veiligheidskleding niet nodig is. Het is wel verstandig stevige schoenen te dragen.
De open dag maakt onderdeel uit van De Dag van de Bouw in het kader van de campagne De
Bouw maakt het. Kijk voor meer informatie op www.stationseiland.nl of www.debouwmaakthet.nl. Het is 
niet mogelijk om van tevoren kaarten te reserveren.
 
Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

za. 3 juni 2006
Open dag Stationseiland Amsterdam. U kunt de gratis kaart en de routebeschrijving naar de 
bouwterreinen vanaf 30 mei (ook op de dag zelf) ophalen in Stationsplein 7, het informatiecentrum Noord/
Zuidlijn en Stationseiland.

di. 6 juni 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President 
Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: kennismaking BPZ-stadsdeelraad, opmerkingen BPZ ten aanzien 
van het nieuwe station Zuid-WTC en verkeersstudies Zuidas. Agendapunt Zuidas begint om 19:45 uur.

wo. 7 juni 2006
Informatiebijeenkomst voor buurtbewoners over de toekomstvisie en bouwplannen van de Vrije 
Universiteit. Plaats: het gebouw van het nieuwe Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn (OZW)OZW-
gebouw, de Boelelaan 1109, tijd: 19:30 uur.

wo. 7 juni 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten onder meer advies gemeente 
Amsterdam over het Programma van Eisen Openbaar Vervoer Amstel-Meerlanden (onder voorbehoud) 
en stand van zaken Bypass lijn 5. Tijd: vanaf 15:00 uur. Zie voor de hele agenda: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_vv 
di. 13 juni 2006
Nationale Conferentie Zuidas, RAI te Amsterdam. Kosten: 749 euro. Zie http://www.vastgoed-instituut.nl/

wo. 14 juni 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten worden nog bekend 
gemaakt. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderagenda_row 
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do. 15 juni 2006
Bewonersplatform Zuidas. Agendapunten onder meer stand van zaken Beethovenkavel (Michel Crolla, 
projectbureau Zuidas), RAI, stand van zaken Zuidas-dok. Plaats: Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 
14. Tijd: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
di. 20 juni 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President 
Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog bekend gemaakt.

wo. 21 en do. 22 juni 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 13:00 uur. Plaats: raadzaal 
stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderdata/agenda_voor_de 
di. 27 juni 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President 
Kennedyplantsoen 1-3. Geen raadssessies, besluitvorming algemene beschouwingen.

wo. 28 juni 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Zie 
voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_vv 
di. 4 juli 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President 
Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog bekend gemaakt.

di. 4 juli 2006
Symposium Leven met Water project Sponge Job Zuidas. Zie voor meer informatie: 
http://www.levenmetwater.nl/agen_templ?mm=4&sm=13&mes=23 
 
wo. 5 juli 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten worden nog bekend 
gemaakt. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderagenda_row 
wo. 12 en do. 13 juli 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 13:00 uur. Plaats: raadzaal 
stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderdata/agenda_voor_de 
Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 
 
Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 
18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina 
op http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
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een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit W
-------------------------------------------------------
11 
--------------------------------------------------------
12 w eekbericht 12  15 juni 2006     ST A N D V A N Z A K E N
Hoeveel huizen vraagt de Zuidas?
Amsterdam is rijk geworden van, en heeft zich nog rijker gerekend met, de bouw van vele kantoren. Met 
de groeiende leegstand droogt deze bron snel op. Amsterdam verwacht een tekort van 279 miljoen euro op 
de grondopbrengsten, stelt een rapport van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Een 
van de maatregelen van het nieuwe PvdA/GroenLinks-college om dit tekort te verminderen, is het 
afschaffen van de lage grondprijs voor sociale huurwoningen. Voor woningcorporaties zal voortaan een 
marktconforme grondprijs gelden. De corporaties moeten hun nieuwbouw financieren uit de verkoop van 
huurwoningen.

In het hetzelfde OGA-rapport is echter ook te lezen: “Voor de Zuidas geldt dat de gehele 
opbrengstpotentie van de flanken (dat zijn de gebieden die aan weerszijden van de A10 liggen) geraamd is 
op € 410 miljoen.” Met deze winst in de Zuidas verandert het te verwachten tekort op de Amsterdamse 
grondopbrengsten in een overschot van € 410-279= € 131 miljoen! Met de winst van de Zuidas heeft het 
stadsbestuur andere plannen: het geld wordt overgedragen aan de NV Zuidas om de ondertunneling van 
de Zuidas te betalen. Voor sociale woningbouw verliezen de corporaties de gemeentelijke bijdrage. 
Verkoop van hun oude sociale woningen moet deze tekorten dekken. Vraag uw woningcorporatie hoeveel 
huizen de Zuidas gaat kosten. (Wijkkrant Buitenveldert, juni 2006)

Presentatie toekomstvisie VU-terrein

Op woensdag 7 juni presenteerde de Vrije Universiteit (VU) de toekomstvisie voor het universiteitsterrein 
aan buurtbewoners uit Buitenveldert. Deze informatieavond vond plaats op verzoek van het 
Bewonersplatform Zuidas. De avond begon met een rondleiding door het spectaculaire nieuwe gebouw 
van het Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn, de ‘Rode Pieper’. Daarna presenteerde de directeur 
Bouwzaken van de VU, de heer Trimp, de toekomstplannen.
Hij vertelde dat de meeste VU-gebouwen er al zo’n 40 jaar staan. De gebouwen hebben een grauwe 
uitstraling. De huisvesting van de universiteit moet dus gemoderniseerd worden.De VU zal zich 
ontwikkelen tot een ‘stadscampus’. Het binnenplein moet samenbindende factor worden op het terrein. De 
VU hoopt dit te bereiken door meer looproutes aan te leggen en door bijvoorbeeld een café te openen op 
het plein. De uitwisseling van functies tussen universiteitsterrein en omgeving blijft echter beperkt. Zo 
komen er geen studentenwoningen op het VU-terrein en zal de VU niet de De Boelelaan oversteken. Dit in 
tegenstelling tot de eerdere VU-plannen, die voorzagen in veel meer uitwisseling tussen de VU enerzijds en 
de Zuidas en Buitenveldert anderzijds.

 

 

 

 



Reclame ABN-Amro hangt er nog steeds
De enorme zeilboot-reclameplakkaten aan de gevel van het ABN-Amro-hoofdkantoor in de Zuidas hangen 
er nog steeds, ondanks dat de Bewonersvereniging Beethovenstraat-Parnassusweg zich er groen en geel 
(de huisstijlkleuren van ABN) aan ergert. (Amsterdams Stadsblad, 14 juni 2006) 

Fietsers werpen smet op prestige van Zuidas
Fietsers werpen smet op prestige van Zuidas

 

Bij het WTC is de vrees ingeslopen dat fietsers de aanblik van de prestigieuze Zuidas sterk zullen 
verslechteren. De huidige ondergrondse parkeerplekken worden in ieder geval weinig benut. “We 
studeren uitgebreid op het probleem van de fietsers”, zegt kwartiermaker Jan Doets van de Zuidas. “De 
verantwoordelijkheid ligt straks zowel bij de publiek-private partijen als bij de Nederlandse Spoorwegen, 
die beleid ontwikkelen voor de uitgangen van de stations. We zullen voor de open ruimte kiezen voor een 
eigen organisatie, die ook het gras zal maaien”. (Cobouw, 14 juni 2006)

ABN-Amro wil Zuidas promoten
ABN-Amro wil kantorengebied Zuidas in het buitenland promoten. De bank wil daarvoor Ernst&Young 
inhuren.  De kantoortorens zijn bedoeld voor hoofdkantoren van internationale ondernemingen. Maar die 
woorden volgens projectleider Zuidas Grobbe van ABN-Amro onvoldoende aangesproken. ABN-Amro 
komt, in vele hoedanigheden, juist vaak bij dat soort ondernemingen langs. (het Parool, 14 juni 2006) 

Tentoonstelling ‘Wonen in Zuidas’
Tentoonstelling ‘Wonen in Zuidas’

 

Hoewel de Zuidas vooral bekend staat als kantorengebeid, komen er ook negenduizend woningen. De 
eerste 81 huurappartementen in de toren Eurocenter aan de Europaboulevard bij station RAI worden in 
juni opgeleverd. De tentoonstelling ‘Wonen in Zuidas’ is maandag tot en met vrijdag open van negen tot 
vier uur en op zaterdag van twaalf tot vier. De Zuiderkerk bevindt zich aan Zuiderkerkhof 72. 

 

 

Nieuwsarchief ARGOPRESS: artikelen over de Zuidas

ARGOPRESS heeft op haar website in de rubriek ‘Amsterdams Stadsblad’ een
nieuwsarchief met beknopte artikelen waarin je de berichtgeving over de
Zuidas nauwgezet kunt volgen. Het adres van de website is: http://www.argopress.nl/newsarchive.php. 
Typ vervolgens: ‘Zuidas’.
Dan krijg je een compleet overzicht met data op het scherm. 



 

 

Wijziging route tram 4

Vanaf maandag 19 juni rijdt tram 4 tussen station RAI en de Rooseveltlaan een nieuwe route. De tram 
rijdt niet meer via de RAI, maar door de middenberm van de Europaboulevard. De halte voor de RAI 
komt daarmee te vervallen. Het wijzigen van de tramroute gebeurt in van  vrijdag 16 juni 19.00 uur t/m 
zondag 18 juni. In deze periode rijdt tram 4 niet van en naar station RAI, maar slaat bij het Victorieplein 
af richting het Amstelstation. 

 

 

Weekendwerk en verkeershinder Rooseveltlaan / Europaplein
In het weekend van vrijdag 16 juni 19.00 uur tot en met maandag 19 juni 5.00 uur wordt op de hoek van 
de Rooseveltlaan en het Europaplein de trambaan verlegd. Deze werkzaamheden vinden zowel overdag 
als ’s avonds en ’s nachts plaats en kunnen geluidsoverlast veroorzaken.

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk vanaf het Europaplein (of het Scheldeplein) de 
Rooseveltlaan in te rijden richting Victorieplein. Ook kan het verkeer komende vanaf de Pr. Kennedylaan 
niet rechtsaf, of vanaf de A10 niet rechtdoor, richting het Scheldeplein. Het verkeer wordt via de Pr. 
Kennedylaan en de Waalstraat omgeleid richting de Rooseveltlaan. Ook de bus volgt deze omleiding. 

Vegetatiedaken als waterberging in stedelijk gebied
Vegetatiedaken als waterberging in stedelijk gebied

 

Vegetatiedaken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het bergingstekort van 
regenwater. Met name in stedelijk gebied waar een grote bemalingscapaciteit een geringe 
bergingscapaciteit moet compenseren, is de effectiviteit van vegetatiedaken als berging van regenwater erg 
groot. (Cobouw, 9 juni 2006) 

Over het ontmoderniseren van de eigentijdse stedenbouw
Over het ontmoderniseren van de eigentijdse stedenbouw

 

‘Modernisme’ en strakke functiescheiding in de stedenbouw is tegenwoordig ‘uit’. Joost van den Hoek 
acht aparte kantorenwijken ongewenst en geeft aan hoe het volgens hem anders zou moeten. http://
www.archined.nl/archined/5432.html.

 



Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 15 juni 2006
Bewonersplatform Zuidas.
Agendapunten onder meer stand van zaken Beethovenkavel (Michel Crolla, projectbureau Zuidas), RAI, 
stand van zaken Zuidas-dok. Plaats: Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14. Tijd: 19:30 uur. Zaal open 
om 19:00 uur. 

 

 

zo. 18 juni 2006
Op 18 juni vindt het eerste Midzomerfestival plaats in het Amstelpark en in Buitenplaats Wester-Amstel. 
Op deze dag wordt de geboorte 400 jaar geleden van Rembrandt van Rijn herdacht. Tegelijkertijd wordt 
de geboortedag van Mozart herdacht, 250 jaar geleden. Er is dan ook veel muziek. Meer informatie, kijk 
op:  http://www.wocbuitenveldert.nl/midzomerfestival/index.html

 

ma. 19 juni 2006

Begeleidingscommissie Uitvoering (BCU) Noord/Zuidlijn voor bewoners en ondernemers rondom 
Europaplein. Voor informatie over de werkzaamheden in de komende maand, vragen, suggesties en 
klachten. De BCU is voor iedereen vrij toegankelijk. Locatie: bouwkeet op het bouwterrein voor de RAI, 
tijd: 19.00 uur. 

 

 

di. 20 juni 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President 
Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten onder meer bestemmingsplan Prinses Irenebuurt.

wo. 21 juni 2006

Open dag Dr. L. Alma schoolwerktuin, Mahlerlaan 25, van 14:00 tot 20:00 uur. 

 

 



wo. 21 en do. 22 juni 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: onder meer advies gemeente Amsterdam aan het ROA over de OV-
concessie Amstel-Meerlanden. Tijd: 13:00 uur. Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/
gemeente/vergaderingen/vergaderdata/agenda_voor_de

ma. 26 juni 2006

Inloop-inspraakbijeenkomst Beethovenkavel. Het concept-Uitvoeringsbesluit ligt ter inzage op de 
stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel. U kunt ook een exemplaar inzien op het secretariaat van het BPZ, 
op woensdag en donderdag van 9:00 tot 16:00 uur. Plaats: Sint Nicolaaslyceum, Prinses Irenestraat 21. 
Tijd: 16:00 tot 20:00 uur. 

 

 

di. 27 juni 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President 
Kennedyplantsoen 1-3. Geen raadssessies, besluitvorming algemene beschouwingen.

wo. 28 juni 2006

Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten worden nog bekend gemaakt. Zie 
voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_vv 

 

di. 4 juli 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President 
Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog bekend gemaakt.

di. 4 juli 2006
Symposium Leven met Water project Sponge Job Zuidas.
WTC, Amsterdam. Voor meer informatie: Maarten.claassen@waternet.nl, 020-6083625 of 
Floor.Cammen@waternet.nl, 020-6083638. Of zie: www.levenmetwater.nl en www.waternet.nl. 

 

 

wo. 5 juli 2006

Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten worden nog bekend 
gemaakt. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderagenda_row 



 

do. 6 juli tot en met do. 27 september 2006

Het secretariaat is wegens vakantie gesloten. Het secretariaat is op 2 september weer bereikbaar. 

 

 

di. 11 juni 2006
Het Projectbureau Zuidas praat de bewoners- en belangengroepen bij over de laatste ontwikkelingen 
m.b.t. het Dokmodel. Let op: onder voorbehoud! Plaats: Gebouw Binnenhof, A.J. Ernststraat 112

wo. 12 en do. 13 juli 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt.
Tijd: 13:00 uur. Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderdata/agenda_voor_de 

 

do. 13 juli 2006

Laatste datum voor inleveren inspraakreacties Uitvoeringsbesluit Beethoven.
Adres: Zuidas p/a PMB, onder vermelding van project Beethoven, Weesperstraat 432, 1018 DN 
Amsterdam. Het concept-Uitvoeringsbesluit is in te zien op de stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel en 
ook op het secretariaat van stadsdeel ZuiderAmstel (woensdag en donderdag van 9:00 tot 16:00 uur). 

 

 

do. 28 september 2006
Bewonersplatform Zuidas.
Voorstellen voor de agenda graag voor 13 september doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. 
Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 

 

 

Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen:

 



 

 

Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 
18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina 
op http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, via nummer 5464582
, of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe 
mailen.De

 

 

 

Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT g

13 Weekbericht 13  18 juni 2006  ST A N D V A N Z A K E N 

Commissievergadering over Noord/Zuidlijn en tram 5
Op de vergadering van de raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Dienstverlening, 
Volkshuisvesting en Monumenten, vandaag van 13.00 tot 17.00 uur in zaal 0239 van het Stadhuis komen 
aan bod:
-Verslag van de hoorzitting van de gemeenteraad van 31 maart 2006 over het toekomstige metromaterieel 
aan bod. Hierbij gaat het in het bijzonder over de Noord-Zuidlijn en de (on)mogelijkheden voor 
doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar de regio (agendapunt V5);
-Programma van Eisen voor bypass tramlijn 5 – op de ‘ter kennisnamelijst’ (agendapunt VVI-2). Meer 
informatie: http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_vv
 
Opmerkingen BPZ over het uitvoeringsbesluit Beethoven
Het bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van het concept-uitvoeringsbesluit Beethovenkavel, 
en vraagt aandacht voor de volgende punten: 
 

1. Tot onze verbazing is in dit besluit opgenomen dat het plan ook kan worden uitgevoerd als het 
dokmodel onverhoopt niet zou doorgaan. Wij gaan er vanuit dat als het dokmodel geen doorgang 
zal vinden een nieuw besluit over het Beethovenkavel noodzakelijk zal zijn (conform het besluit 
van de stadsdeelraad van 27 september 2005). 

2. De geplande bouwhoogte van de verschillende gebouwen varieert van 30 tot 60 meter. Wij 
verzoek u bij de gedetailleerde planning er op toe te zien dat het Beatrixpark niet ingeklemd komt 
te liggen tussen de hoge gebouwen van dit kavel en die van het plan Vivaldi aan de andere kant. 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_vv
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Argumenten hiervoor zijn het behoud van het weidse karakter van het park, alsmede de 
verwachte schaduwwerking van de gebouwen. 

3. Er is voorzien in extra waterberging in het Beatrixpark. Voor zover dit water past in het park 
bestaat daar geen bezwaar tegen, maar wij verzoeken u te waken tegen de ruil: blauw voor groen. 
Bovendien vergt het probleem van de extra waterberging als gevolg van Zuidas een integrale 
aanpak waarvoor de besluitvorming nog niet is afgerond.

4. Het bewonersplatform is bezorgd over de fietsroutes en de menging van fietsverkeer en 
autoverkeer in nabijheid van het Nicolaaslyceum. Om het ontstaan van ongewenste en 
ongeplande routes te vermijden verzoeken wij u de planning van de fietsroutes zó aan te passen 
dat fietsers via de meest voor de hand liggende route hun doel kunnen bereiken (conform het 
besluit van de stadsdeelraad van 27 september 2005). Tevens vragen wij u de kruisingen van 
fietsverkeer en autoverkeer op weg naar de parkeergarage zó uit te voeren dat hier geen 
gevaarlijke situaties zullen ontstaan. 

Schriftelijk reageren op het uitvoeringsbesluit is nog mogelijk tot 14 juli. Adres: Zuidas p/a PMB, onder 
vermelding van project Beethoven, Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam. Het concept-
Uitvoeringsbesluit is in te zien op de stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel en het Stadhuis.

Wijkraad Zuid-West bezorgd over fietsroute Zuidas
In zijn vergadering van 19 juni 2006 heeft de Wijkraad Zuid-West zich verdiept in het Concept 
Uitvoeringbesluit Beethoven. Speciale aandacht werd gericht op het lot dat fietsers treft, wanneer het 
besluit in deze vorm wordt uitgevoerd. Het merendeel van de Wijkraadsleden zijn als fietser gewend om 
van de – nu nog – voortreffelijke West-Oost verbinding gebruik te maken. Deze loopt vanaf het Jaagpad, 
via de Fred. Roeskestraat, Strawinskylaan, Beatrixpark naar ZuiderAmstel, Oost, Zuid-Oost en verder. 
Tijdens deze bespreking zijn twee aspecten aan de orde gekomen, die we bij dezen als onze zienswijze 
naar voren brengen.Het eerste aspect is het voorliggend Concept voor de fietsroutes, dat een 
verslechtering inhoudt t.o.v. de huidige situatie. De routes voeren buiten langs het plangebied en fietsers 
die nu van uit de ongelijkvloerse kruising met de Beethovenstraat (het tunneltje) rechtdoor kunnen rijden, 
moeten volgens het plan met haakse bochten omrijden. Tevens vermeldt het plan ook een fietsroute 
noordelijk van het plangebied. Deze is er nu ook en nu reeds slecht bereikbaar via een gelijkvloerse 
kruising met de Beethovenstraat, maar nu zonder stoplichten en in het plan voorzien van stoplichten. 
Ervaring met de enige nu in gebruik zijnde gelijkvloerse kruising (Jaagpad en Fred Roeskestraat kruising 
Amstelveenseweg) leert dat zo een kruising een aanzienlijke verslechtering is voor het doorgaande 
fietsverkeer. Een soortgelijke tweede obstakel is niet acceptabel. Dit is de zienswijze van de Wijkraad over 
dit onderdeel van het Concept-Uirvoeringsbesluit. Wat betreft eventuele tegenwerpingen dat “het 
tunneltje” er toch nog is: daarover gaat het tweede aspect.
Het Concept Uitvoeringsbesluit Beethoven anticipeert onvolledig op de mogelijkheid dat de A10-Zuid als 
“Dok” wordt uitgevoerd, met onder het plangebied en het Beatrixpark een afslag die aansluit op de 
Beethovenstraat. Daaraan moet nog toegevoegd worden, dat het besluit onvoldoende anticipeert op de 
beoogde aanleg van de “Irenegracht”. Uitwerking van deze twee – niet serieus verwerkte – voornemens 
leert dat onlosmakelijk de ongelijke kruising fietspad-Beethovenstraat (“het tunneltje”) zal verdwijnen. 
Immers het autoverkeer van de ondergrondse afslag zal naar het maaiveldniveau gaand bovenkomen en 
dan vrijwel direct over de Irenegracht heen gaan. Alleen met een aanzienlijke ingreep kan dan deze 
ongelijkvloerse kruising gered worden. De zienswijze van de Wijkraad is dat het formuleren van een 
steekhoudende oplossing een noodzakelijk onderdeel van het besluit dient te zijn, voordat het ten uitvoer 
kan worden gelegd. De Wijkraad bespeurt in het schrijven van Stadsdeel ZuiderAmstel over het 
Projectbesluit Bethoven van 28 september 2005 soortgelijke bedenkingen. In afwijking van het standpunt 
van dit Stadsdeel verwachten wij de grootste problemen wanneer het dok wel wordt aangelegd.
Dooddoeners, zoals “Het ligt niet in het plangebied” getuigen niet van Visie of “hoge ambitie”, welke juist 
dit hoogwaardige project “De Zuidas” zou moeten kenmerken. Voor veel fietsers in onze wijk is de hier 
beschreven fietsroute van essentieel belang. Wellicht ten overvloede, wijzen wij op de milieuaspecten die 
hierbij aan de orde komen. Alleen met maximale aandacht voor de fietser zal de modal split voor het 
verkeer naar en van de Zuidas realiseerbaar zijn.
De Wijkraad Zuid-West betreft de Stadionbuurt, Apollobuurt, Hooofddorpplein- en Schinkelbuurt.
 
 



VU wil aantrekkelijk stadsgebied aan overzijde Boelelaan
In het vorige weekbericht stond dat er volgens de nieuwste bouwplannen van de VU minder uitwisseling 
tussen VU-terrein en de Zuidas zal komen en dat de VU niet de De Boelelaan over zal steken. Volgens de 
VU is dit echter een misverstand.
In reactie op het verslag van de informatiebijeenkomst meldt de directeur Bouwzaken van de VU, Harry 
Timp, het volgende: “De VU zet zich actief in om ook aan de overzijde van de De Boelelaan een 
aantrekkelijk stadsgebied te krijgen; hiervoor worden nu volop plannen gemaakt. Dit kan met aan VU en 
VUmc gelieerde onderwijs- en gezondheidszorgorganisaties, met woningen waaronder woningen voor 
studenten, en met eigen VU-voorposten als bijvoorbeeld medewerking bij het oprichten van een publieke 
(wijk)bibliotheek.” 
Secretariaat BPZ gesloten
Het secretariaat is wegens vakantie gesloten vanaf 6 juli tot en met 1 augustus. Het secretariaat is op 2 
augustus weer bereikbaar. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter, mevrouw 
Griffioen, telefoon 020-6441786. 
A.J. Ernststraat onneembare hordeA.J. Ernststraat onneembare horde

Op de kaart lijkt het een afstandje van niets, het stuk A.J. Ernststraat tussen Gelderlandplein en de 
Buitenveldertselaan, maar sinds er geen bussen meer langs deze weg rijden, is de weg naar de bushalte 
voor veel ouderen in de buurt een wandeling om tegen op te zien. Het is een kwestie van twee haltes, maar 
voor veel van hen is het een onneembare horde.
Sinds het ingaan van de nieuwe dienstregeling doen de bussen 66, 199 en 23 niet meer dit stuk van de A.J. 
Ernststraat aan. Het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert verzamelt de reacties van reizigers via 
woc.buitenveldert@worldonline of 020-6449936. (Bron: De Echo, 21-6-2006, Wijkopbouwcentrum 
Buitenveldert) 
 
Zuidas, wel sjiek maar niet sjofel, op zoek naar de menselijke maat
De Zuidas is goed op de rails gezet, is uitstekend bereikbaar en heeft door commitment van het 
bedrijfsleven en overheid veel potentie. Echter, de Amsterdamse bevolking is nog buiten beeld en op het 
gebied van wonen, retail en voorzieningen is er nog weinig. Dat was de teneur van enkele sprekers en een 
discussie op een bijeenkomst ter gelegenheid van Pi de Bruijns vertrek als stadsontwerper en supervisor 
van de Zuidas.
Volgens ex-wethouder Duco Stadig moet een locatie sjiek en sjofel om zijn volledige waardepotentieel te 
kunnen realiseren. Die sjofelheid ontbreekt nog. Een buurtbewoonster pleitte daarom voor een 
haringkraam op het Zuidplein. Ook zei ze: ‘De dakloze zult u hier niet willen, maar die zal ook zijn hoekje 
moeten hebben.’ Kortom, de mensen ontbreken nog, met name ’s avonds en in het weekend. (PropertyNL, 
21 juni 2006)

Kamerleden ontevreden over benutting Utrechtboog
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat sprak op 21 juni in een “Verzamel Algemeen Overleg 
Openbaar Vervoer” met de minister en de staatssecretaris.
De Kamerleden Duyvendak en Dijksma herhaalden hun eerder geuite bezwaren tegen de geringe 
benutting van de Utrechtboog, de boog die een rechtstreekse treindienst mogelijk maakt van Schiphol via 
Amsterdam Zuid naar Utrecht en verder. De overheid legde voor heel veel geld zo’n boog aan en NS laat 
maar één treintje extra rijden.
Hierop werd door de minister gezegd dat de capaciteit van de Schipholtunnel een knelpunt was. In 2009 
zouden er meer treinen gaan rijden over de Utrechtboog, de Hemboog en de Gooiboog. Duyvendak wil al 
in 2007 meer treinen over de Utrechtboog en legde een relatie met de fileproblematiek op de snelweg 
Amsterdam-Utrecht. Ook Hermans (LPF) vroeg om nadere informatie over de Utrechtboog. De minister 
zegde toe over de problemen met de Schipholtunnel nog een brief te schrijven. (Bron: Reizigersvereniging 
ROVER)

Sterker dak voor garage Zuidas
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Rijkswaterstaat gaat het dak verstevigen van de parkeergarage onder de A10 aan de Strawinskylaan. Ook 
komen er 45 extra steunpilaren. In juni bleek bij onderzoek dat het dak te licht geconstrueerd is. 
(Amsterdams Stadsblad, 28-6-2006) 
 
Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

wo. 28 juni 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten onder meer verslag van de 
hoorzitting van de gemeenteraad van 31 maart 2006 over het toekomstige metromaterieel aan bod. Hierbij 
gaat het in het bijzonder over de Noord-Zuidlijn en de (on)mogelijkheden voor doortrekken van de 
Noord/Zuidlijn naar de regio (agendapunt V5) en Programma van Eisen voor bypass tramlijn 5 – op de 
‘ter kennisnamelijst’ (agendapunt VVI-2). Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/
vergaderingen/vergaderagenda_vv 
di. 4 juli 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 19.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President 
Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: presentatie Teamstages (project van Joop van den Ende en ROC) 
en bestemmingsplan Irenebuurt. 

di. 4 juli 2006
Symposium Leven met Water project Sponge Job Zuidas. WTC, Amsterdam. Voor meer informatie: 
Maarten.claassen@waternet.nl, 020-6083625 of Floor.Cammen@waternet.nl, 020-6083638. Of zie: 
www.levenmetwater.nl en www.waternet.nl. 
 
wo. 5 juli 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten niet relevant voor de 
Zuidas. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderagenda_row 
do. 6 juli tot en met di. 1 augustus 2006
Het secretariaat is wegens vakantie gesloten. Het secretariaat is op 2 augustus weer bereikbaar. In 
dringende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter, mevrouw Griffioen, telefoon 020-6441786. 
di. 11 juli 2006
Het Projectbureau Zuidas praat de bewoners- en belangengroepen bij over de laatste ontwikkelingen 
m.b.t. het Dokmodel. Let op: onder voorbehoud! Plaats: Gebouw Binnenhof, A.J. Ernststraat 112

wo. 12 en do. 13 juli 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 13:00 uur. Plaats: raadzaal 
stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderdata/agenda_voor_de 
do. 13 juli 2006
Laatste datum voor inleveren inspraakreacties Uitvoeringsbesluit Beethoven.
Adres: Zuidas p/a PMB, onder vermelding van project Beethoven, Weesperstraat 432, 1018 DN 
Amsterdam. Het concept-Uitvoeringsbesluit is in te zien op de stadsdeelkantoren van ZuiderAmstel en het 
Stadhuis. 
 
do. 28 september 2006
Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 13 september doorgeven via 
bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
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Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 
18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina 
op http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De 
 
 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt om de twee weken.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen

--------------------------------------------------------------------------------------------------
14  Weekbericht 14        3 augustus 2006                 sT A N D V A N Z A K E N
Veel kritiek op ‘Beethoven’: te vol, te hoog en te veel onzekerheden
De plaatjes voor het gebied Beethoven zien er mooi uit, maar het hoekje tussen het Beatrixpark, de 
Beethovenstraat en de A10 wordt te vol gepropt met bebouwing, wat ten koste zal gaan van de kwaliteit 
van het park, de omringende woonbuurten en het gebied zelf. Bovendien zijn er nog te veel onzekerheden 
om een goed besluit te kunnen nemen. Dat is de tendens van de reacties van bewoners- en 
belangengroepen op het Concept-Uitvoeringsbesluit ‘Beethoven’.
Het Bewonersplatform Zuidas en de wijkraad Zuid-West hebben vooral kritiek op de verslechteringen 
van de doorgaande fietsroutes door het gebied, de verwachte verkeerproblemen en de bouwhoogtes langs 
de rand van het Beatrixpark. Beide organisaties wijzen er verder op dat de ontwikkelingen in het 
deelgebied erg afhankelijk zijn van een besluit over het al of niet doorgaan van het Zuidas-Dok (zie ook 
Weekbericht nummer 13, 28 juni).   
Alle inspraakreacties zijn te vinden op de website van het Bewonersplatform Zuidas, dossier Beethoven. 

 

Reactie Beethovenstraat-Parnassusweg op plannen Beethovenkavel
De bewonersvereniging van de Prinses Irenebuurt heeft een uitgebreide reactie geschreven naar 
aanleiding van het voorstel voor de inrichting van het gebied Beethoven. De vereniging doet hierin ook een 
eigen alternatief voorstel voor de inrichting van het gebied.Belangrijkste opmerkingen (puntsgewijs):
-In onze eerdere reacties op plannen voor dit gebied gaven wij aan beducht te zijn voor de hoogte en het 
volume van de voorgenomen bebouwing. Wij zouden graag vastgelegd zien dat het niet mogelijk is (bijv. 
omwille van het dekken van tekorten van de toekomstige NV Zuidas) de bebouwing in een later stadium 
verder omhoog te brengen.

 

 

-U geeft aan dat u een goed ingerichte publieke buitenruimte wilt maken in het gebied, met een intiem 
groen karakter. Hier staan wij helemaal achter. Wij hopen dan ook dat u deze uitgangspunten waarmaakt.
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– Een gedegen verkeersonderzoek naar de veranderende verkeerstromen is niet uitgevoerd, terwijl dit erg 
belangrijk is om problemen in deze zwaarbelaste buurt te voorkomen.

-Een analyse van de sociale veiligheid ontbreekt.

-Maak de ontwikkelaar(s) mede verantwoordelijk voor het beheer.

-Geen onnodige verlichting van de gebouwen boven de 3 meter.

-Veilige en fijne fietsroutes! Aandacht voor fietsparkeren!

-Gepaste voorzieningen voor de buurt.

-Ook parkeren op maaiveld! Met een paar parkeerplaatsen op het maaiveld, wordt er meer gelet op wat 
er op straat gebeurt. Zo wordt de straat meer van de bewoners en werknemers dan alleen voor bezoekers. 
Dit bevordert de leefbaarheid op straat.
-Wij willen graag duidelijkheid over het vervolgtraject.

– Graag goed overleg over de plannen en werkzaamheden met de buurtbewoners, in het bijzonder de 
bewoners van de Prinsesseflat, maar ook met de school en de kerk die verplaatst worden. Bij goed overleg 
ontstaat er meer begrip wederzijds wat alleen maar een goede invloed op de omgeving kan hebben!

Alternatief ontwerp van de bewonersvereniging:

Allereerst lof voor het idee om het park en de Beethovenkavel met elkaar te verbinden en de kavel een 
parkachtig karakter te geven met veel groen en water en kleinschalige gebouwen. Dit idee kan echter veel 
verder doorgezet worden dan zoals in uw voorstel geschetst.

Bijvoorbeeld, die hele grote ‘soort brug met kieren’ die wordt tegengehouden door een gebouw, houdt ook 
de verbinding met het park tegen, wat dus niet voldoet aan het idee! Voorstel is om de brug en het gebouw 
te integreren en gelijk als een soort podium of uitzichtpunt vorm te geven. Het gebouw gaat iets meer het 
park in, maar de hoogte kan omlaag, want een deel van het volume kan onder ‘de brug’. Een lager 
gebouw laat ook meer avondzon richting het park door. En een verhoogde ‘brug’ vangt weer meer zon.

Voorstel is ook om de zichtlijn in het verlengde van de Strawinskylaan te accentueren met bomenrijen. 
Deze visuele as gaat dan over de geplande sportvelden en komt via het bruggebouw in het park uit. Ook 
kan er gemakkelijk een fietsroute langs geplaatst worden. Zo wordt het park meer het gebied ingetrokken 
en er ontstaat een doorzicht naar het park, die past bij de bestaande stedenbouwkundige setting langs de 
Beethovenstraat. Hier staan de appartementencomplexen tussen Beethovenstraat en Beatrixpark 
loodrecht op de Beethovenstraat gesitueerd om doorzichten naar het Beatrixpark te creëren.

Verder krijgt de Beethovenkavel met de voorgestelde aanpassingen vooral een duidelijker kern. Dit kan 
ook meer aantrekkingskracht hebben voor de scholieren, die dan niet rond de ‘oude’ appartementen gaan 
rondhangen. En voor werknemers van elders op de Zuidas is het misschien een leuk doel voor de 
lunchwandeling.

 
Samenvatting commentaar Vereniging Vrienden van het Beatrixpark



Ook de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft een uitgebreide en kritische reactie op het concept/
uitvoeringsbesluit geschreven. Hieronder een samenvatting. De complete inspraakreactie is te vinden op 
de website van het Bewonersplatform Zuidas, dossier Beethoven.

Bij kennisneming van het Concept Uitvoeringsbesluit Beethoven constateren wij, dat binnen de marges 
van het Projectbesluit min of meer naar onze inbreng is geluisterd. Niettemin zijn er nog diverse voor ons 
onacceptabele zaken overgebleven.1. Algemeen:
a. De Vereniging blijft bij het standpunt dat het bouwvolume van 87.000m2  voor dit gebied  tot een te 
dichte en te hoge bebouwing leidt, hetgeen het verblijfsklimaat in het gebied zelf, maar ook in de directe 
omgeving nadelig zal beïnvloeden.
b. De onzekerheden over bijv. Dok, derde afslag, tram 5, locatie busstation en andere zaken die grote 
invloed zullen hebben op de kwaliteit/uiteindelijke indeling van dit gebied, worden in het besluit wel 
genoemd, maar hebben niet geleid tot uitstel en/of wijziging van de plannen.
c. De zichtbare horizon zou bij voorkeur zo leeg mogelijk gehouden moeten worden.

2. Groen voor Rood/Rood voor Groen  (blz. 11)
Op een aantal kaarten staat het groen en het rood mooi in kleur aangegeven, maar op alle kaarten 
ontbreekt een schaal, waardoor het onduidelijk blijft hoe groot de nieuwe ruimtes worden. Wij hebben al 
heel vaak om een gedetailleerde kaart van het hele gebied gevraagd maar deze nimmer ontvangen.
Wij moeten tot ons ongenoegen constateren dat wij door het ontbreken van toegezegde gegevens in deze 
fase geen mogelijkheid hebben de realiteit van de nakoming van afspraken te toetsen. Derhalve dienen wij 
ons te dezer zake alle rechten voor te behouden.

3. Functioneel concept blz. 17
Hier staat dat de inpassing van een particulier museum (Amsterdam Art Metropool, AAM) wordt 
overwogen. Wij concluderen uit deze formulering, dat wanneer deze inpassing niet doorgaat het 
bouwvolume van de voorzieningen met vele duizenden m2 ( 10.000?) zal afnemen, en dat ook het totale 
bouwvolume dus zal dalen. Wilt u deze conclusie bevestigen?

4.Openbare ruimte blz. 19-23
Hier staat dat geanticipeerd wordt op de mogelijke toekomstige inpassing van de tunnelmond van de afrit 
A10, waarbij de afslag ondergronds loopt tot bij het plangebied. Dat is te vaag. Voor het overige 
herinneren wij u aan de toezegging dat er nimmer een bovengrondse afslag in het park zal komen.

 

 

5. Plankaarten, randvoorwaarden blz. 28 – 37
Ondanks het feit dat hier nergens met details wordt gewerkt omdat er sprake is van concepten vallen ons 
toch een aantal zaken op :
* de ontsluiting van de parkeergarage in een zijstraat van de Prinses Irenestraat  ligt erg dicht bij een 
hoek/brug, waardoor filevorming bijna onvermijdelijk is.
* aangezien nog niet duidelijk is waar de ingang van de school  (c.q. die van de fietsenberging) gaat 
komen, bestaat het gevaar dat diezelfde zijstraat ook door de fietsende leerlingen gebruikt gaat worden
* de doorgaande fietsroutes plant u aan de noord- en zuidzijde van het plangebied, waarbij het lijkt of de 
fietsers veel haakse bochten moeten maken om hun weg in oostelijke of westelijke richting te vervolgen.6. 
School (blz.47)
Uit deze plannen blijkt dat de school zeer compact wordt gebouwd en dat de buitenruimtes beperkt zullen 
zijn, waardoor de leerlingen in pauzes en na schooltijd zullen uitzwermen in de buurt/het park. 



7. Beethovenstraat (blz 51)
Wij menen dat al in deze fase in uw besluitvorming tenminste veel aandacht geschonken dient te worden 
aan de enorme verkeersdruk die in de Beethovenstraat en wijde omgeving zal ontstaan. U kunt deze 
problematiek niet blijven ontwijken tot er meer duidelijkheid is over de verwezenlijking van het Dok, laat 
staan over de ontsluiting van het Dok en de lokatie van het busstation. Er moeten nu al naar goede 
oplossingen gezocht worden aan de hand van recente en realistische verkeersstudies.

8. Milieu (blz. 57)
In het Uitvoeringsbesluit wordt gesteld dat in het plangebied geen monumentale beeldbepalende bomen 
voorkomen. Onze deskundige (prof. Lever) is het met deze stelling niet eens. De vereniging bepleit een nog 
grotere zorgvuldigheid bij evt. kappen en/of verplaatsen van beplanting. De Vereniging wil daarover graag  
ruim vooraf overleg.

9. Water / kwantiteit :Rood voor Blauw? (pag. 59)
Bij de afspraak “groen voor rood/rood voor groen”  is ervan uitgegaan, dat eenzelfde oppervlak aan 
bebouwing voor parkaanleg zou worden uitgeruild.

 

 

Vastgesteld moet worden, dat het Uitvoeringsbesluit deze uitruil voor een belangrijk deel vertaalt naar: 
“groen voor rood/rood voor blauw”. Immers men wil in het plangebied circa 0.85 ha oppervlaktewater 
meer realiseren dan de opgave er 0,4 ha extra te realiseren. Omdat dit nu zonder enige vorm van overleg 
met onze Vereniging wordt ingebracht, is deze “vertaling” van de gemaakte afspraken voor ons in deze 
vorm niet acceptabel. 

Princesseflat voelt zich weggedrukt door bouwplannen BeethovenkavelPrincesseflat voelt zich weggedrukt 
door bouwplannen Beethovenkavel

De bewoners van de Princesseflat voelen zich bedreigd door de bouwplannen voor de Beethovenkavel. 
Daarom protesteert de Verenging van Eigenaar fel tegen het concept-Uitvoeringsbesluit Beethoven. De 
voornaamste bezwaren zijn:
-minder lichtinval en bezonning
-uitzicht en verlies aan privacy
-hoogte van de nieuwbouw
-stijlbreuk aan de Princesseflat
-architectonische stijlbreuk
-verkeersoverlast en vervuiling
-bouwplannen zonder precedent, gaat ten koste van bestaande kwaliteit van het gebied
-geluidsoverlast door bouwen
-geluidsoverlast door A10
De gehele reactie is te lezen op de website van het Bewonerplatform Zuidas, dossier Beethoven. 

 

Problemen met inpassing trambaan Strawinskylaan



Er is een ruimteprobleem bij de inpassing van de tramlijn 5 op de Strawinskylaan. De trambaan kan net 
als vroeger in de middenberm liggen. Voor haltes is dan echter geen plaats. Dit wordt opgelost door de 
tramhaltes wat oostelijker te leggen dan de bushaltes. Daar kunnen de rijbanen opgeschoven worden. 
(Bron: reizigersvereniging ROVER)

Hoogste punt Ernst & Young
De bouw van het nieuwe kantoor van Ernst & Young aan de A10, heeft zijn hoogste punt bereikt van 87 
meter. Deze nieuwbouw voor Ernst & Young verrijst in het deelgebied Vivaldi in de Amsterdamse Zuidas 
nabij NS-station Amsterdam-RAI. Het door Foster & Partners ontworpen gebouw is een ontwikkeling van 
ING Real Estate. (Bron: www.zuidas.nl) 

 

Tennispark Goldstar naar Riekerhaven
Het tennispark Goldstar is in principe welkom om zicht te vestigen op het sportpark Riekerhaven in 
Slotervaart. Goldstar, met de tennisverenigingen Smashing Pink en Popey Goldstar, ligt nu nog in het 
Zuidasgebied. (Bron: Amsterdams Stadsblad, 2 augustus 2006)

Op de fiets langs de Noord/Zuidlijn
In Stationsplein 7, Informatiecentrum Noord/Zuidlijn en Stationseiland is een
fietsroute af te halen. Deze route leidt in Amsterdam Noord langs het
Noordhollandsch Kanaal, door het groen van het park en uiteraard langs de
bouwterreinen voor de Noord/Zuidlijnen. De gratis fietsroute met een actuele beschrijving van de 
werkzaamheden is op te halen in Stationsplein 7, Informatiecentrum Noord/Zuidlijn en Stationseiland. 
(Bron: Stadsdeel Amsterdam-Centrum) 

 

Groot Onderhoud A4 en A10-zuid in de zomer
De A4-A10 krijgt vanaf 21 juli t/m 28 augustus 2006 een grote onderhoudsbeurt. In deze periode neemt 
Rijkswaterstaat niet alleen het wegdek onder handen, maar ook de vangrails, verlichting, 
wegmarkeringen en riolering. 

 

Bestemmingsplan ‘Prinses Irenebuurt en omgeving’ vastgesteld
De Deelraad van Stadsdeel ZuiderAmstel heeft op 4 juli 2006 het bestemmingsplan ‘Prinses Irenebuurt en 
omgeving’ ongewijzigd vastgesteld. Degene die tijdig een zienswijze bij de Deelraad kenbaar heeft 
gemaakt, alsmede een belanghebbende die redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze bij de 
Deelraad kenbaar te maken, hebben de mogelijkheid tot 30 augustus bedenkingen tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan in te brengen. Meer informatie op de website van het stadsdeel: http://
www.zuideramstel.amsterdam.nl/live/index.jsp?nav=363&loc=1724&det=44207 (Bron: Stadsdeel 
ZuiderAmstel)

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):



wo. 23 en do. 24 augustus 2006
Het secretariaat is wegens vakantie gesloten. Het secretariaat is op 30 augustus weer bereikbaar. In 
dringende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter, mevrouw Griffioen, telefoon 020-6441786. 

wo. 20 september 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten onder meer 
Voorbereidingsbesluit tot gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Buitenveldert t.b.v. verhogen 
zendmast KPN, voorbereidingsbesluit tot gedeeltelijke herziening bestemmingsplan RAI e.o. t.b.v. 
nieuwbouw Expofoyer RAI. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/
vergaderingen/vergaderagenda_row 

wo. 27 september 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten onder meer Voorbereidingsbesluit tot gedeeltelijke 
herziening bestemmingsplan Buitenveldert t.b.v. verhogen zendmast KPN, voorbereidingsbesluit tot 
gedeeltelijke herziening bestemmingsplan RAI e.o. t.b.v. nieuwbouw Expofoyer RAI. Tijd: 13:00 uur. 
Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderdata/
agenda_voor_de 

do. 28 september 2006
Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 13 september doorgeven via 
bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 

 

Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 

 

 

Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 
18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de stadsdeelkantoren, 
wijkopbouwcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina 
op http: /www.zuideramstel.nl/ris.asp en telefonisch, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen.De

 

 

Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De 
commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen 
een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten vo



--------------------------------------------------------------------------------------

weekbericht 15   17 augustus 2006 
“Gebruikers meer betrekken bij ontwerp openbare ruimte”
De gebruikers van de Zuidas moeten veel meer en eerder bij het ontwerp van de 
openbare ruimte worden betrokken. Tot die conclusie komt de Utrechtse planoloog 
Michiel Stam in zijn bachelorthesis ‘Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte 
door meervoudig ruimtegebruik’. Om te kunnen spreken van een kwalitatief 
hoogwaardige openbare ruimte moet de openbare ruimte ingericht worden met oog 
voor de gebruikers. Op dit moment is de rol van de gebruiker bij het ontwerpen te 
beperkt en ligt de nadruk meer op de fysieke inrichting. De openbare ruimte zal dan 
niet afgestemd zijn op het gebruik, maar alleen op de fysieke ruimte. De gebruiker zal 
zich in een dergelijke ruimte niet thuis voelen.
 
Een voorbeeld is het Zuidplein. Het plein en de gebouwen eromheen zijn op integrale 
wijze ontworpen en in de directe omgeving is een groot aantal functies te vinden, 
maar het plein en de functies op het plein zijn slechts in beperkte mate afgestemd op 
de gebruiker en alleen bevredigend voor de medewerkers van de kantoren.
 
Ontwikkelingsplanologie en procesmanagement kunnen helpen om de openbare 
ruimte beter af te stemmen op de gebruiker. Naast beleggers en organisatoren, 
waarmee al veel interactie plaatsvindt, moeten dan ook de gebruikers in het proces 
betrokken worden.
Weliswaar is het moeilijk om een goed beeld te krijgen van de toekomstige 
gebruikers van de openbare ruimte, en nog moeilijker om met deze gebruikers in 
contact te komen, aldus Stam. Maar in elk geval zou men de gebruikers die al wel 
bekend zijn, bijvoorbeeld de omwonenden en hun organisaties, zo vroeg mogelijk 
moeten betrekken in het proces. Dat gebeurt op dit moment onvoldoende. Ook een 
enquête onder de huidige gebruikers van de Zuidas zou kunnen helpen om een beter 
beeld te krijgen van de verschillende typen gebruikers en hun wensen.

Fietsersbond: behoud fietsroute Beethovengebied
Op 26 juni heeft een inspraakmiddag plaatsgevonden over het uitvoeringsbesluit 
Beethoven. Graag wil de Fietsersbond ook een schriftelijke inspraakreactie geven op 
het Uitvoeringsbesluit Beethoven.De Oost-Westfietsroute
Het belang van de fietsroute blijft in het Uitvoeringbeluit onderbelicht. Daarmee 
samenhangend zijn de aangedragen oplossingen onvoldoende. De kwaliteit van 
deze fietsroute is nu uitzonderlijk hoog. Er maken zeer veel fietsers van gebruik, met 
name ook scholieren. De route tussen Zuid-Oost en Nieuw-West is oostelijk van de 
Amstelveense Weg volledig kruisingsvrij en wordt nagenoeg niet doorsneden door 
toegangen tot parkeergarages. Daardoor is de route buitengewoon verkeersveilig en 
snel. Het is als het ware een corridor voor fietsverkeer. Andere parallelle Oost-
Westroutes in het Zuidasgebied zullen nooit de kwaliteit van deze centrale route 
kunnen benaderen. Fietsers verkiezen deze route vaak om die redenen ook als op 
de kaart gezien andere routes voor de hand zouden liggen. Om de toekomstige 
verkeersprobleemen van de Zuidas goed op te kunnen lossen is een grote 
inspanning om de kwaliteit van deze route op peil te houden op zijn plaats. Het 
aandeel fiets moet volgens de verkeersstudies immers op peil blijven en dat betekent 



gezien de groei van het aantal verkeersbewegingen op de Zuidas ook een forse 
groei van het aantal fietsers.
Cruciaal is de ongelijkvloerse oversteek van de Beethovenstraat, op dit moment via een 
onderdoorgang. De Fietsersbond en verschillende andere belanghebbenden zoals het 
Stadsdeel hadden reeds bij het Projectbesluit verzocht om een zo direct mogelijke aansluiting 
op deze onderdoorgang.

In het voorliggende Uitvoeringsbesluit wordt de fietsroute weggedrukt naar de randen van het 
gebied om in het middengedeelte een verblijfsklimaat te kunnen realiseren. Buiten het feit dat 
de aansluiting minder direct wordt zijn er verschillende andere redenen voor de Fietsersbond 
om daar niet blij mee te zijn. De zuidelijke route komt langs de weg te lopen waar de derde 
afslag boven de grond komt. Het klimaat wat betreft stank en geluidsoverlast zal aanzienlijk 
slechter zijn dan nu. Aangekomen bij de Beethovenstraat zullen de fietsers daar ook het liefst 
oversteken richting station, maar een prettige, veilige, snelle oversteek hier lijkt een utopie. 
Met de verwachte hoeveelheid autoverkeer vanaf de derde afslag zal het zeker lang wachten 
worden voor fietsers. Prioriteit bij de verkeerslichten zou opstroping van het autoverkeer 
kunnen betekenen op de Ring en in de tunnel.

De noordelijke fietsroute moet alle auto’s die het gebied Beethoven ingaan, kruisen, ook alle 
auto’s die de parkeergarage in- en uitgaan. De aansluitingen richting de bestaande 
onderdoorgang hebben weinig kwaliteit omdat de bochten meer dan haaks zijn om op het 
fietspad langs de Beethovenstraat te kunnen komen. Het wegdrukken van de routes naar de 
randen van het gebied legt ook een hypotheek op het Beatrixpark. De drie routes die uit het 
oosten hier samenkomen (via Herman Heyermansweg, RAI, Groene Zoom) zijn 
gemakkelijker op 1 dan op 2 routes aan te sluiten. Hoe dit moet worden opgelost, blijft in het 
uitvoeringsbesluit onduidelijk.

Wat wil de Fietsersbond dan wel?

De Fietsersbond vindt dat de doorgaande oost-westfietsroute door het centrale deel van het 
Zuidasgebied moet gaan (hoe centraler, hoe effectiever de route is) en dat tenminste de 
huidige kwaliteit behouden blijft. De ondubbelzinnige conclusie moet zijn dat de route de 
Beethovenstraat moet kruisen middels een tunneltje of een brug. Verwijdering van de huidige 
onderdoorgang kan alleen worden overwogen bij gelijktijdige constructie van een nieuwe 
ongelijkvloerse oversteek. Het uitvoeringsbesluit dient zo te zijn dat een dergelijke nieuwe 
oversteek probleemloos stedebouwkundig inpasbaar is. Verder wijzen wij er op dat een 
fietsroute door een verblijfsgebied prima ingepast kan worden. De Minervalaan even verder 
op is een heel goed voorbeeld van een zeer goed functionerende fietsroute door een 
verblijfsgebied. Voor een gebied als Beethoven waar het allerminst duidelijk is of er 
voldoende personen in het centrale gedeelte zullen komen voor een prettig verblijfsklimaat 
kan een fietsroute juist een groot voordeel zijn.

Fietsparkeren

Goede fietsparkeervoorzieningen zijn een belangrijk wapen ter voorkoming van fietsdiefstal 
en ter stimulering van het fietsgebruik. In het Uitvoeringsbesluit staat dat fietsparkeren bij de 
woningen inpandig dient te gebeuren. Dat is een prima streven, al is de praktijk weerbarstig.

Sinds de aanpassing van het Bouwbesluit in 2003 is het niet meer verplicht een individuele 
berging bij een woning te realiseren. Bij collectieve bergingen voor fietsen is de inrichting en 
het beheer vaak best ingewikkeld om goed te regelen. In het Bouwbesluit is wel een artikel 



opgenomen dat regelt hoeveel van het brutovloeroppervlak van een kantoor beschikbaar moet 
zijn als fietsenstalling voor de werknemers. Er is echter niets geregeld voor bezoekers van een 
gebouw.

Klachten uit IJburg over collectieve bergingen hebben we al ontvangen. In sommige blokken 
zijn te weinig plekken, worden plekken vooral ingenomen door fietsen die niet of nauwelijks 
gebruikt worden, zijn de rekken van slechte kwaliteit, worden er fietsen gestolen, is de 
toegang alleen geregeld met een afstandsbediening (die meestal in een auto ligt), is de helling 
te steil etc. Dezelfde problemen met toegankelijkheid zijn te voorzien bij stallingen van 
kantoren, scholen of andere voorzieningen.

De Fietsersbond wil de gemeente daarom aansporen om de bouw van goede bergingen en 
stallingen tot onderwerp van gesprek te maken bij het ontwerp en de keuze van en het contract 
met de ontwikkelaars. Daarin moet dan afgesproken worden hoeveel fietsparkeerplaatsen 
worden gerealiseerd en van welke kwaliteit. Ook kan een aanzet gegeven worden voor 
bepaalde beheervormen. Het is te makkelijk om alleen in dit Uitvoeringsbesluit op te nemen 
dat ze het zelf op eigen terrein moeten regelen. Dat zal, zo leert de praktijk, niet vanzelf goed 
gaan.

Voor kortparkeerders en bezoekers moeten plekken in de openbare ruimte komen. Maar dat 
moeten wel voldoende zijn; vooral bij de voorzieningen.

Bewoners zetten hun fiets overdag niet steeds binnen neer. In de Fietsparkeerrichtlijn van 
IVV is becijferd dat er 0,5 fietsparkeerplaats per woning zou moeten zijn in de openbare 
ruimte als er goede bergingen bij de woningen zijn. Zijn die er niet, komt het uit op ongeveer 
1,3 plek per woning. Om te voorkomen dat er straks fietsen aan lantaarnpalen en ander 
straatmeubilair worden neergezet, zou goed zijn hier alvast op te anticiperen.

Autoparkeren
De Fietsersbond vindt het een zeer slechte zaak dat in de aantallen parkeerplaatsen 
niet uitgegaan wordt van dubbelgebruik. Ook vinden we dat het aantal 
parkeerplaatsen moet worden aangepast aan de capaciteit van het onderliggende 
wegennet. Parkeerplaatsen zijn het beste middel om autoverkeer te reguleren. 
Amsterdam Centrum is daar een goed voorbeeld van. Te veel auto’s betekenen dat 
de fietsroutes telkenmale stuiten op de hoofd autoinfrastructuur, waardoor lange 
wachttijden ontstaan. Het gebied wordt hiermee niet aantrekkelijker genoeg voor 
fietsers. Om een gunstige modal split te behalen, zullen de voorzieningen voor 
fietsers veel beter moeten.
 
 

 
Bewonersvereniging verzet zich tegen bouw synagoge
Bewonersvereniging De Mirandabuurt verzet zich tegen de bouw van de synagoge 
aan de Zuidelijke Wandelweg. Een mooi wandelpad zou hiervoor moeten wijken. De 
nieuwbouw is nodig omdat de synagoge naast het parkeerterrein van de RAI moet 
wijken voor een groot kantoor. (Amsterdams Stadsblad, 16 augustus 2006)
 
In weekends geen treinverkeer van en naar Zuid/WTC



Door werkzaamheden ten behoeve van het extra tweede perron zal vanaf vrijdag 29 
september tot en met 8 december 2006 gedurende  alle weekends 52 uur non-stop 
aan het spoor gewerkt worden, zowel overdag als ’s nachts.
Over de treinenloop via de Zuidtak en over vervangend busvervoer wordt binnenkort 
een brochure uitgebracht en zullen mededelingen worden gedaan op teletekst en 
internet.
Daarnaast zijn buitendienststellingen te verwachten tussen Bijlmer en Utrecht 
vanwege het viersporig maken van het traject. Dat zal helaas niet op 10 december 
gereed zijn, maar pas in april 2007.
Wat voor gevolgen deze te late oplevering voor de nieuwe dienstregeling met talloze 
ingrijpende wijzigingen daarin heeft, is op dit moment onbekend. Daarover moet 
eerst overleg gevoerd worden tussen NS en consumentenorganisaties. (Bron: Theo 
van Eck, werkgroep verkeer en vervoer, wijkcentrum Zuid-West)

Heiwerkzaamheden Noord/Zuidlijn
Bij station RAI passeert de Noord/Zuidlijn in de toekomst de rijksweg A10-zuid.
Om de passage te maken wordt er 9 dagen lang 24 uur per dag gewerkt. Binnen 
deze
periode wordt er ook geheid, namelijk van 17 t/m 21 augustus. Dit kan mogelijk
geluidshinder veroorzaken. (Stadsdeel ZuiderAmstel)

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

wo. 23 en do. 24 augustus 2006
Het secretariaat is wegens vakantie gesloten. Het secretariaat is op 30 augustus 
weer bereikbaar. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter, 
mevrouw Griffioen, telefoon 020-6441786. 

ma. 28 augustus 2006
Begeleidingscommissie Uitvoering (BCU) Noord/Zuidlijn voor bewoners en 
ondernemers rondom Europaplein. Voor informatie over de werkzaamheden in de 
komende maand, vragen, suggesties en klachten. De BCU is voor iedereen vrij 
toegankelijk. Locatie: bouwkeet op het bouwterrein voor de RAI, tijd: 19.00 uur. 
 

di. 5 september 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 6 september 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 13:00 uur. 
Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderdata/agenda_voor_de 

wo. 13 september 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/
vergaderingen/vergaderagenda_vv 
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di. 19 september 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 20 september 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten 
onder meer Voorbereidingsbesluit tot gedeeltelijke herziening bestemmingsplan 
Buitenveldert t.b.v. verhogen zendmast KPN, voorbereidingsbesluit tot gedeeltelijke 
herziening bestemmingsplan RAI e.o. t.b.v. nieuwbouw Expofoyer RAI. Tijd: middag. 
Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderagenda_row 

wo. 27 september 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten onder meer Voorbereidingsbesluit tot 
gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Buitenveldert t.b.v. verhogen zendmast 
KPN, voorbereidingsbesluit tot gedeeltelijke herziening bestemmingsplan RAI e.o. 
t.b.v. nieuwbouw Expofoyer RAI. Tijd: 13:00 uur. Plaats: raadzaal stadhuis. http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderdata/agenda_voor_de 

do. 28 september 2006
Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 13 september 
doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 

di. 3 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 4 oktober 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/
vergaderingen/vergaderagenda_vv 

wo. 11 oktober 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten 
worden nog bekend gemaakt. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_row 

di. 12 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Geen raadssessies, inspraak 
begroting 2007.

wo. 18 oktober 2006
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Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 13:00 uur. 
Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderdata/agenda_voor_de 

wo. 25 oktober 2006
Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 11 oktober 
doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur.

Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 

 

Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren 
ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkcentra, Wijkpost voor Ouderen en de 
Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. 
Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen.De 
 
 

Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het 
Stadhuis, Amstel 1. De commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie 
Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 
0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen een week van te 
voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERIC
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“Gebruikers meer betrekken bij ontwerp openbare ruimte”
De gebruikers van de Zuidas moeten veel meer en eerder bij het ontwerp van de 
openbare ruimte worden betrokken. Tot die conclusie komt de Utrechtse planoloog 
Michiel Stam in zijn bachelorthesis ‘Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte 
door meervoudig ruimtegebruik’. Om te kunnen spreken van een kwalitatief 
hoogwaardige openbare ruimte moet de openbare ruimte ingericht worden met oog 
voor de gebruikers. Op dit moment is de rol van de gebruiker bij het ontwerpen te 
beperkt en ligt de nadruk meer op de fysieke inrichting. De openbare ruimte zal dan 
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niet afgestemd zijn op het gebruik, maar alleen op de fysieke ruimte. De gebruiker zal 
zich in een dergelijke ruimte niet thuis voelen.
 
Een voorbeeld is het Zuidplein. Het plein en de gebouwen eromheen zijn op integrale 
wijze ontworpen en in de directe omgeving is een groot aantal functies te vinden, 
maar het plein en de functies op het plein zijn slechts in beperkte mate afgestemd op 
de gebruiker en alleen bevredigend voor de medewerkers van de kantoren.
 
Ontwikkelingsplanologie en procesmanagement kunnen helpen om de openbare 
ruimte beter af te stemmen op de gebruiker. Naast beleggers en organisatoren, 
waarmee al veel interactie plaatsvindt, moeten dan ook de gebruikers in het proces 
betrokken worden.
Weliswaar is het moeilijk om een goed beeld te krijgen van de toekomstige 
gebruikers van de openbare ruimte, en nog moeilijker om met deze gebruikers in 
contact te komen, aldus Stam. Maar in elk geval zou men de gebruikers die al wel 
bekend zijn, bijvoorbeeld de omwonenden en hun organisaties, zo vroeg mogelijk 
moeten betrekken in het proces. Dat gebeurt op dit moment onvoldoende. Ook een 
enquête onder de huidige gebruikers van de Zuidas zou kunnen helpen om een beter 
beeld te krijgen van de verschillende typen gebruikers en hun wensen.

Fietsersbond: behoud fietsroute Beethovengebied
Op 26 juni heeft een inspraakmiddag plaatsgevonden over het uitvoeringsbesluit 
Beethoven. Graag wil de Fietsersbond ook een schriftelijke inspraakreactie geven op 
het Uitvoeringsbesluit Beethoven.De Oost-Westfietsroute
Het belang van de fietsroute blijft in het Uitvoeringbeluit onderbelicht. Daarmee 
samenhangend zijn de aangedragen oplossingen onvoldoende. De kwaliteit van 
deze fietsroute is nu uitzonderlijk hoog. Er maken zeer veel fietsers van gebruik, met 
name ook scholieren. De route tussen Zuid-Oost en Nieuw-West is oostelijk van de 
Amstelveense Weg volledig kruisingsvrij en wordt nagenoeg niet doorsneden door 
toegangen tot parkeergarages. Daardoor is de route buitengewoon verkeersveilig en 
snel. Het is als het ware een corridor voor fietsverkeer. Andere parallelle Oost-
Westroutes in het Zuidasgebied zullen nooit de kwaliteit van deze centrale route 
kunnen benaderen. Fietsers verkiezen deze route vaak om die redenen ook als op 
de kaart gezien andere routes voor de hand zouden liggen. Om de toekomstige 
verkeersprobleemen van de Zuidas goed op te kunnen lossen is een grote 
inspanning om de kwaliteit van deze route op peil te houden op zijn plaats. Het 
aandeel fiets moet volgens de verkeersstudies immers op peil blijven en dat betekent 
gezien de groei van het aantal verkeersbewegingen op de Zuidas ook een forse 
groei van het aantal fietsers.
Cruciaal is de ongelijkvloerse oversteek van de Beethovenstraat, op dit moment via een 
onderdoorgang. De Fietsersbond en verschillende andere belanghebbenden zoals het 
Stadsdeel hadden reeds bij het Projectbesluit verzocht om een zo direct mogelijke aansluiting 
op deze onderdoorgang.

In het voorliggende Uitvoeringsbesluit wordt de fietsroute weggedrukt naar de randen van het 
gebied om in het middengedeelte een verblijfsklimaat te kunnen realiseren. Buiten het feit dat 
de aansluiting minder direct wordt zijn er verschillende andere redenen voor de Fietsersbond 
om daar niet blij mee te zijn. De zuidelijke route komt langs de weg te lopen waar de derde 
afslag boven de grond komt. Het klimaat wat betreft stank en geluidsoverlast zal aanzienlijk 



slechter zijn dan nu. Aangekomen bij de Beethovenstraat zullen de fietsers daar ook het liefst 
oversteken richting station, maar een prettige, veilige, snelle oversteek hier lijkt een utopie. 
Met de verwachte hoeveelheid autoverkeer vanaf de derde afslag zal het zeker lang wachten 
worden voor fietsers. Prioriteit bij de verkeerslichten zou opstroping van het autoverkeer 
kunnen betekenen op de Ring en in de tunnel.

De noordelijke fietsroute moet alle auto’s die het gebied Beethoven ingaan, kruisen, ook alle 
auto’s die de parkeergarage in- en uitgaan. De aansluitingen richting de bestaande 
onderdoorgang hebben weinig kwaliteit omdat de bochten meer dan haaks zijn om op het 
fietspad langs de Beethovenstraat te kunnen komen. Het wegdrukken van de routes naar de 
randen van het gebied legt ook een hypotheek op het Beatrixpark. De drie routes die uit het 
oosten hier samenkomen (via Herman Heyermansweg, RAI, Groene Zoom) zijn 
gemakkelijker op 1 dan op 2 routes aan te sluiten. Hoe dit moet worden opgelost, blijft in het 
uitvoeringsbesluit onduidelijk.

Wat wil de Fietsersbond dan wel?

De Fietsersbond vindt dat de doorgaande oost-westfietsroute door het centrale deel van het 
Zuidasgebied moet gaan (hoe centraler, hoe effectiever de route is) en dat tenminste de 
huidige kwaliteit behouden blijft. De ondubbelzinnige conclusie moet zijn dat de route de 
Beethovenstraat moet kruisen middels een tunneltje of een brug. Verwijdering van de huidige 
onderdoorgang kan alleen worden overwogen bij gelijktijdige constructie van een nieuwe 
ongelijkvloerse oversteek. Het uitvoeringsbesluit dient zo te zijn dat een dergelijke nieuwe 
oversteek probleemloos stedebouwkundig inpasbaar is. Verder wijzen wij er op dat een 
fietsroute door een verblijfsgebied prima ingepast kan worden. De Minervalaan even verder 
op is een heel goed voorbeeld van een zeer goed functionerende fietsroute door een 
verblijfsgebied. Voor een gebied als Beethoven waar het allerminst duidelijk is of er 
voldoende personen in het centrale gedeelte zullen komen voor een prettig verblijfsklimaat 
kan een fietsroute juist een groot voordeel zijn.

Fietsparkeren

Goede fietsparkeervoorzieningen zijn een belangrijk wapen ter voorkoming van fietsdiefstal 
en ter stimulering van het fietsgebruik. In het Uitvoeringsbesluit staat dat fietsparkeren bij de 
woningen inpandig dient te gebeuren. Dat is een prima streven, al is de praktijk weerbarstig.

Sinds de aanpassing van het Bouwbesluit in 2003 is het niet meer verplicht een individuele 
berging bij een woning te realiseren. Bij collectieve bergingen voor fietsen is de inrichting en 
het beheer vaak best ingewikkeld om goed te regelen. In het Bouwbesluit is wel een artikel 
opgenomen dat regelt hoeveel van het brutovloeroppervlak van een kantoor beschikbaar moet 
zijn als fietsenstalling voor de werknemers. Er is echter niets geregeld voor bezoekers van een 
gebouw.

Klachten uit IJburg over collectieve bergingen hebben we al ontvangen. In sommige blokken 
zijn te weinig plekken, worden plekken vooral ingenomen door fietsen die niet of nauwelijks 
gebruikt worden, zijn de rekken van slechte kwaliteit, worden er fietsen gestolen, is de 
toegang alleen geregeld met een afstandsbediening (die meestal in een auto ligt), is de helling 
te steil etc. Dezelfde problemen met toegankelijkheid zijn te voorzien bij stallingen van 
kantoren, scholen of andere voorzieningen.

De Fietsersbond wil de gemeente daarom aansporen om de bouw van goede bergingen en 
stallingen tot onderwerp van gesprek te maken bij het ontwerp en de keuze van en het contract 



met de ontwikkelaars. Daarin moet dan afgesproken worden hoeveel fietsparkeerplaatsen 
worden gerealiseerd en van welke kwaliteit. Ook kan een aanzet gegeven worden voor 
bepaalde beheervormen. Het is te makkelijk om alleen in dit Uitvoeringsbesluit op te nemen 
dat ze het zelf op eigen terrein moeten regelen. Dat zal, zo leert de praktijk, niet vanzelf goed 
gaan.

Voor kortparkeerders en bezoekers moeten plekken in de openbare ruimte komen. Maar dat 
moeten wel voldoende zijn; vooral bij de voorzieningen.

Bewoners zetten hun fiets overdag niet steeds binnen neer. In de Fietsparkeerrichtlijn van 
IVV is becijferd dat er 0,5 fietsparkeerplaats per woning zou moeten zijn in de openbare 
ruimte als er goede bergingen bij de woningen zijn. Zijn die er niet, komt het uit op ongeveer 
1,3 plek per woning. Om te voorkomen dat er straks fietsen aan lantaarnpalen en ander 
straatmeubilair worden neergezet, zou goed zijn hier alvast op te anticiperen.

Autoparkeren
De Fietsersbond vindt het een zeer slechte zaak dat in de aantallen parkeerplaatsen 
niet uitgegaan wordt van dubbelgebruik. Ook vinden we dat het aantal 
parkeerplaatsen moet worden aangepast aan de capaciteit van het onderliggende 
wegennet. Parkeerplaatsen zijn het beste middel om autoverkeer te reguleren. 
Amsterdam Centrum is daar een goed voorbeeld van. Te veel auto’s betekenen dat 
de fietsroutes telkenmale stuiten op de hoofd autoinfrastructuur, waardoor lange 
wachttijden ontstaan. Het gebied wordt hiermee niet aantrekkelijker genoeg voor 
fietsers. Om een gunstige modal split te behalen, zullen de voorzieningen voor 
fietsers veel beter moeten.
 
 

 
Bewonersvereniging verzet zich tegen bouw synagoge
Bewonersvereniging De Mirandabuurt verzet zich tegen de bouw van de synagoge 
aan de Zuidelijke Wandelweg. Een mooi wandelpad zou hiervoor moeten wijken. De 
nieuwbouw is nodig omdat de synagoge naast het parkeerterrein van de RAI moet 
wijken voor een groot kantoor. (Amsterdams Stadsblad, 16 augustus 2006)
 
In weekends geen treinverkeer van en naar Zuid/WTC
Door werkzaamheden ten behoeve van het extra tweede perron zal vanaf vrijdag 29 
september tot en met 8 december 2006 gedurende  alle weekends 52 uur non-stop 
aan het spoor gewerkt worden, zowel overdag als ’s nachts.
Over de treinenloop via de Zuidtak en over vervangend busvervoer wordt binnenkort 
een brochure uitgebracht en zullen mededelingen worden gedaan op teletekst en 
internet.
Daarnaast zijn buitendienststellingen te verwachten tussen Bijlmer en Utrecht 
vanwege het viersporig maken van het traject. Dat zal helaas niet op 10 december 
gereed zijn, maar pas in april 2007.
Wat voor gevolgen deze te late oplevering voor de nieuwe dienstregeling met talloze 
ingrijpende wijzigingen daarin heeft, is op dit moment onbekend. Daarover moet 
eerst overleg gevoerd worden tussen NS en consumentenorganisaties. (Bron: Theo 
van Eck, werkgroep verkeer en vervoer, wijkcentrum Zuid-West)



Heiwerkzaamheden Noord/Zuidlijn
Bij station RAI passeert de Noord/Zuidlijn in de toekomst de rijksweg A10-zuid.
Om de passage te maken wordt er 9 dagen lang 24 uur per dag gewerkt. Binnen 
deze
periode wordt er ook geheid, namelijk van 17 t/m 21 augustus. Dit kan mogelijk
geluidshinder veroorzaken. (Stadsdeel ZuiderAmstel)

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

wo. 23 en do. 24 augustus 2006
Het secretariaat is wegens vakantie gesloten. Het secretariaat is op 30 augustus 
weer bereikbaar. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter, 
mevrouw Griffioen, telefoon 020-6441786. 

ma. 28 augustus 2006
Begeleidingscommissie Uitvoering (BCU) Noord/Zuidlijn voor bewoners en 
ondernemers rondom Europaplein. Voor informatie over de werkzaamheden in de 
komende maand, vragen, suggesties en klachten. De BCU is voor iedereen vrij 
toegankelijk. Locatie: bouwkeet op het bouwterrein voor de RAI, tijd: 19.00 uur. 
 

di. 5 september 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 6 september 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 13:00 uur. 
Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderdata/agenda_voor_de 

wo. 13 september 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/
vergaderingen/vergaderagenda_vv 

di. 19 september 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 20 september 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten 
onder meer Voorbereidingsbesluit tot gedeeltelijke herziening bestemmingsplan 
Buitenveldert t.b.v. verhogen zendmast KPN, voorbereidingsbesluit tot gedeeltelijke 
herziening bestemmingsplan RAI e.o. t.b.v. nieuwbouw Expofoyer RAI. Tijd: middag. 
Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderagenda_row 
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wo. 27 september 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten onder meer Voorbereidingsbesluit tot 
gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Buitenveldert t.b.v. verhogen zendmast 
KPN, voorbereidingsbesluit tot gedeeltelijke herziening bestemmingsplan RAI e.o. 
t.b.v. nieuwbouw Expofoyer RAI. Tijd: 13:00 uur. Plaats: raadzaal stadhuis. http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderdata/agenda_voor_de 

do. 28 september 2006
Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 13 september 
doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 

di. 3 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 4 oktober 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/
vergaderingen/vergaderagenda_vv 

wo. 11 oktober 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten 
worden nog bekend gemaakt. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_row 

di. 12 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Geen raadssessies, inspraak 
begroting 2007.

wo. 18 oktober 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 13:00 uur. 
Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderdata/agenda_voor_de 

wo. 25 oktober 2006
Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 11 oktober 
doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur.

Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 

 

Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren 
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ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkcentra, Wijkpost voor Ouderen en de 
Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. 
Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen.De 
 
 

Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het 
Stadhuis, Amstel 1. De commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie 
Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 
0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen een week van te 
voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit 

weekbericht 17  14 september 2006 ST A N D V A N Z A K E N 

Bewoners protesteren tegen dichttimmeren panden Amstelveenseweg
Bewoners van de Amstelveenseweg 575-585 hebben bij het VU medisch centrum 
geprotesteerd tegen het dichttimmeren van enkele panden in hun bouwblok. Het 
VUmc wil op deze plek graag uitbreiden en heeft al enkele panden opgekocht. De 
overige panden zijn nog in handen van woningcorporatie Ymere. 
De huizen zijn onlangs met schotten dichtgespijkerd. De omwonenden, verenigd in 
de bewonersvereniging Kop Amstelveenseweg (www.kopamstelveenseweg.nl) willen 
dat de panden op nummer 579 en 583 er zo snel mogelijk weer leefbaar uit gaan 
zien, dat wil zeggen dat de houten schotten weggehaald worden, dat er gordijnen  
worden opgehangen en dat de tuinen onderhouden worden. (Bron: 
Bewonersvereniging Kop Amstelveenseweg) 
 
Wordt het Bewonersplatform Zuidas overbodig?
Het Bewonersplatform Zuidas is een koepel van organisaties die belang hebben bij 
de ontwikkelingen rond de Zuidas. De Zuidas is een grootstedelijk project dat door de 
Gemeente Amsterdam en de Regering wordt uitgevoerd, maar de Zuidas snijdt wel 
door onze buurten. En dat betekent dat alle bewoners in de omgeving in meer of 
mindere mate de gevolgen van de bouw van de Zuidas zullen ondervinden. 

Er wordt al flink gebouwd aan hoge kantoorgebouwen en in mindere mate ook aan 
woningen aan weerszijden van de A-10 Zuid en de spoor- en metrolijnen. Aan de 
randen worden ook voorbereidingen getroffen voor een omvangrijk bouwprogramma, 
zoals het nieuwe stadsdeelkantoor, het theater, woningen, een nieuwe synagoge, 
kort samengevat als de Kop van de Rivierenbuurt. In dit gebied wordt ook de 
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herprofilering van het Europaplein uitgevoerd voor de komst van de Noord-Zuid lijn 
van de metro. Aan de Noordzijde is  omvangrijke nieuwbouw als het zogenaamde 
Beethovenkavel met onder andere een museum, een hotel en natuurlijk kantoren en 
woningen.Er worden nu plannen ontwikkeld voor het dokmodel voor de A-10 en het 
nieuwe station Zuid. Daarbij heeft het Bewonersplatform aandacht gevraagd voor 
een goed toegankelijk, sociaal veilig en goed geoutilleerd station, waar over enige 
jaren treinen, trams en metrolijnen samenkomen en het busstation op korte 
loopafstand zal moeten liggen.
 
 

Maar ook de beschikbaarheid van veilige, goed verlichte fietspaden en gestroomlijnd 
autoverkeer inclusief adequate parkeervoorzieningen is van groot belang voor de 
leefbaarheid van de omgeving.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 de 
plannen zelf als om de te verwachten overlast voor de bewoners tijdens de 
werkzaamheden.
Het bewonersplatform is gesprekspartner voor het projectbureau Zuidas, het 
Stadsdeelbestuur en de Raad van ZuiderAmstel, de wijkraden van de verschillende 
buurten en de wethouder en de Gemeenteraad van Amsterdam.
Naast het kritisch volgen van de plannen en het nagaan of aan de vereiste 
procedures is voldaan, probeert het Bewonersplatform de bewoners op de hoogte te 
houden door het organiseren van informatieve bijeenkomsten. Tevens zullen zoveel 
mogelijk relevante ontwikkelingen gemeld worden in de pers, zoals de wijkkranten, 
het Stadsblad en de Echo.
 
 

Het bewonersplatform verspreidt weekberichten waarin de belangrijke feiten en data 
kort worden samengevat. Belangstellenden kunnen zich daarop abonneren via de e-
mail, 
BZ@wocbuitenveldert.nl . De website www.bewonersplatformzuidas.nl   is in volle 
ontwikkeling maar de weekberichten kunt u daarop al lezen.
Overbodig? Er is de komende jaren nog heel veel werk aan de winkel! (verschenen 
in Wijkkrant Buitenveldert, september 2006)

Nieuwe openingstijden secretariaat BPZ
Door een verandering in de openingstijden van het Wijkopbouwcentrum 
Buitenveldert, verandert ook de bereikbaarheid van het secretariaat van het 
Bewonersplatform Zuidas. De nieuwe tijden zijn: woensdag van 9 tot 16 uur en 
donderdag van 9 tot 12 uur. 
Themamiddag ‘Ouderen en wonen in Buitenveldert’Themamiddag ‘Ouderen en 
wonen in Buitenveldert’

Bent u 55 jaar of ouder, woont u naar tevredenheid in Buitenveldert? Of ziet u 
knelpunten in uw huidige of toekomstige situatie? Vraagt u zich af hoe u later zou 
willen wonen, waar en tegen welke prijs? Zou u willen weten wat de mogelijkheden 
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zijn? Maakt u zich zorgen over uw woning door plannen die worden ontwikkeld of 
heeft u behoefte aan ondersteuning?
Deze en andere vragen zullen worden beantwoord op de themamiddag Ouderen en 
Wonen, die het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert voor u organiseert op 26 
september 2006 van 14.00 tot 16.30 uur in de theaterzaal van het multifunctionele 
centrum aan het Binnenhof A.J. Ernststraat 112.
De projectleider wonen van het stadsdeel ZuiderAmstel, mw. N.Verwaal zal hierover 
een presentatie houden. Daarnaast zal een voorlichter van de dienst Wonen en van 
de Wijkpost Ouderen ingaan op mogelijkheden van ondersteuning voor ouderen bij 
het zelfstandig wonen of het vinden van een geschikte woning
Ook zullen diverse ouderen belangen organisaties zullen aanwezig zijn.
Het WOCB nodigt de senioren van Buitenveldert van harte uit deze themamiddag bij 
te wonen. Toegang is uiteraard gratis.
Om zo veel mogelijk vragen adequaat te kunnen behandelen, zou het wellicht 
aanbeveling verdienen uw vragen vast op papier te zetten en twee kopieën, een voor 
uzelf en een voor het WOCB mee te nemen

Zuidas best onderhouden bedrijvengebied in Amsterdam
De Zuidas is het best onderhouden bedrijvengebied in Amsterdam. Wethouder Erik 
Koldenhof van stadsdeel ZuiderAmstel heeft tijdens de Zomerborrel van 
ondernemersvereniging ORAM op dinsdag 5 september in Artis uit handen van 
voorzitter Jasper Heusdens de ORAM-prijs 2006 ontvangen. Westpoortbeheer kreeg 
een eervolle vermelding voor het onderhoud van de bedrijventerreinen Teleport, 
Sloterdijk I, II en III.
De ORAM-prijs voor het best onderhouden bedrijventerrein is een initiatief van de 
Ondernemersvereniging ORAM, dé belangenorganisatie van het Amsterdamse en 
regionale bedrijfsleven. De wisselprijs is in 2001 ingesteld om het beheer van de 
Amsterdamse bedrijventerreinen de aandacht te geven die het verdient. Sinds de 
invoering van de prijs is de kwaliteit van de zestien gebieden sterk verbeterd. De 
bedrijfsterreinen worden om de drie maanden onderworpen aan een kbb-meting 
(kwaliteit beheer bedrijventerreinen). (Bron: Stadsdeel ZuiderAmstel) 
 
Bouw Amsterdam Symphony
Aannemer VolkerWessels Bouw heeft inmiddels de damwanden getrild en is bezig 
met het ontgraven en het afvoeren van de grond. In de week van 18 september 2006 
zal gefaseerd begonnen worden met het heiwerk. Dit zal duren tot medio maart 2007.
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt er van maandag tot en met 
vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur gewerkt. Naar verwachting zijn het kantoor, de 
woontoren en het hotel (met de parkeergarage) halverwege 2009 gereed.
De woningen en kantoren blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Wij 
proberen de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Als u vragen of 
opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Jeroen van der Linden, 
Omgevingsmanager Zuidas, stadsdeel ZuiderAmstel, telefoon: 06-55170160 of e-
mail: jeroen.v.d.linden@zuideramstel.amsterdam.nl.  (Bron: Stadsdeel ZuiderAmstel) 
 
Verkeershinder Europaplein 15 t/m 18 september
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Op de kruising Europaplein / President Kennedylaan en Europaplein / Rooseveltlaan 
moet aan de westzijde een asfaltlaag en nieuwe belijning worden aangebracht. Van 
vrijdag 15 september 19.00 uur tot maandagochtend 18 september 05.00 uur is 
daarom het westelijke deel van de kruising gestremd. Dit is het deel richting de A10. 
In dit weekend wordt er ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt. Op sommige plaatsen 
moeten stukjes asfalt worden weggehaald voordat er een nieuwe laag kan worden 
aangebracht. Dit gebeurt zoveel mogelijk aan het begin van de avond en overdag.
Verkeer vanaf de A10 richting Scheldeplein wordt omgeleid via de 
President Kennedylaan, Waalstraat en Rooseveltlaan. Verkeer vanaf het 
Scheldeplein wordt omgeleid via de Rooseveltlaan, Waalstraat en President 
Kennedylaan. Verkeer uit de Rooseveltlaan kan niet linksaf slaan richting de A10. De 
omleiding loopt via de Waalstraat en President Kennedylaan. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Noord/Zuidlijn, tel. 020 – 4704070 
 
Nieuw restaurant: Restaurant As
In het platform 21 – ook bekend als de kapel aan de Irenestraat 19 – wordt hard 
gewerkt aan de inrichting van een nieuw restaurant: Restaurant As. As opent 
waarschijnlijk in december 2006 haar deuren. Om u de gelegenheid te geven kennis 
te maken met de nieuwe ‘bewoners’ van het platform 21 organiseert As in 
samenwerking met het ProjectManagementbureau gemeente Amsterdam een 
informatiebijeenkomst, op maandag 18 september 2006 om 19.30 in het platform. De 
initiatiefnemers van As, Sander Overeinder en Brian Boswijk, geven tijdens deze 
avond een presentatie over het project. Daarna is er gelegenheid voor het stellen van 
vragen, zowel aan Sander Overeinder en Brian Boswijk als aan Sandra Thesing van 
het Projectmanagementbureau. Bent u van plan te komen? Laat het dan even weten 
via e-mail: sander at ilove11.nl.

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

ma. 18 september 2006
Informatiebijeenkomst Restaurant As, om 19:30 in het platform 21, Irenestraat 19. 
Bent u van plan te komen? Laat het dan even weten via e-mail: sander at ilove11.nl. 

di. 19 september 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten niet relevant voor 
de Zuidas.

wo. 20 september 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten 
onder meer Voorbereidingsbesluit tot gedeeltelijke herziening bestemmingsplan 
Buitenveldert t.b.v. verhogen zendmast KPN, voorbereidingsbesluit tot gedeeltelijke 
herziening bestemmingsplan RAI e.o. t.b.v. nieuwbouw Expofoyer RAI. Tijd: middag. 
Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderagenda_row 

wo. 20 september 2006
Officiële start bouw Amsterdam Symphony. 
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di. 26 september 2006
Themabijeenkomst “Wonen voor ouderen in Buitenveldert”. Georganiseerd door 
de Commissie Ruimtelijke Ordening van het Wijkopbouwcentrum. Met medewerking 
van Stadsdeel ZuiderAmstel, Dienst Wonen Amsterdam en Wijkpost voor Ouderen 
Buitenveldert. Theaterzaal Binnenhof, A.J. Ernststraat 112. Tijd: 14:00-16:30 uur. 
 

wo. 27 september 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten onder meer Voorbereidingsbesluit tot 
gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Buitenveldert t.b.v. verhogen zendmast 
KPN, voorbereidingsbesluit tot gedeeltelijke herziening bestemmingsplan RAI e.o. 
t.b.v. nieuwbouw Expofoyer RAI. Tijd: 13:00 uur. Plaats: raadzaal stadhuis. http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderdata/agenda_voor_de 

do. 28 september 2006
Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 13 september 
doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 

do. 28 september 2006
Nirov-expeditie Amsterdam Zuidas Dok, waarin de ontwikkelingen rond de 
Amsterdamse Zuidas centraal staan.  Kosten: 330 euro excl. BTW. Informatie op 
www.nirov.nl. 

di. 3 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 4 oktober 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/
vergaderingen/vergaderagenda_vv 

wo. 11 oktober 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten 
worden nog bekend gemaakt. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_row 

di. 12 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Geen raadssessies, inspraak 
begroting 2007.

di. 17 oktober 2006
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Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 18 oktober 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 13:00 uur. 
Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderdata/agenda_voor_de 

wo. 25 oktober 2006
Bewonersplatform Zuidas. Let op: woensdag i.p.v. donderdag! Voorstellen voor 
de agenda graag voor 11 oktober doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: 
A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 

di. 31 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: bespreking 
begroting 2007.

wo. 1 november 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 13:00 uur. 
Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderdata/agenda_voor_de 

di. 7 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 8 november 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/
vergaderingen/vergaderagenda_vv 

wo. 15 november 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten 
worden nog bekend gemaakt. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_row 

di. 21 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

do. 23 november 2006
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Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 8 november 
doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 

di. 28 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: eindstemming 
begroting 2007.

Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 

Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren 
ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkcentra, Wijkpost voor Ouderen en de 
Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. 
Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen.De 
 
 

Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het 
Stadhuis, Amstel 1. De commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie 
Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 
0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen een week van te 
voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten vo

17  

18 eekbericht 18   28 september 2006
•         Strawinskylaan mogelijk toch verlaagd
•         De Zuidas als sociale en ruimtelijke enclave in de stad
•         In het weekend geen trein op de Zuidas
 
Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

Strawinskylaan mogelijk laag
De gemeente onderzoekt mogelijkheden voor het verlagen van de Strawinskylaan in 
combinatie met de aanleg van een bypass voor tramlijn 5. Omwonenden, de 
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Fietsersbond en scholen zijn altijd tegen een lage Strawinskylaan geweest, omdat 
daarmee tunneltjes verloren gaan die volop gebruikt worden door voetgangers en 
fietsers. Deze groepen wisten vorig jaar nog te voorkomen dat de Strawinskylaan 
verlaagd zou worden. (Amsterdams Stadsblad, 27 september 2006)

De Zuidas als sociale en ruimtelijke enclave in de stad
De Utrechtse sociaal-geograaf Matthijs Kok waarschuwt voor negatieve effecten van 
de manier waarop de Amsterdamse Zuidas ontwikkeld wordt. Met de bouw van de 
Zuidas zoekt de stad Amsterdam aansluiting bij de gemondialiseerde economie, 
betoogt Kok in zijn masterscriptie ‘The Zuidas; the eruption of an urban island’. Onder 
invloed van de mondialisering is het beleid voor stedelijke ontwikkeling echter 
gedeeltelijk geprivatiseerd en onttrokken aan de macht van de overheid. De 
overdracht van macht van lokale en nationale overheden naar de semi-private 
Zuidas-onderneming leidt bij de ontwikkeling van de Zuidas tot gevallen van 
onvoldoende transparantie, wonderlijke bestuurlijke constructies, een gebrek aan 
democratische controle en politieke uitsluiting bij het planningsproces.
De Zuidas wordt ontwikkeld als een stedelijke enclave met weliswaar een goede 
interne infrastructuur en uitstekende verbindingen naar andere economische centra, 
maar zonder sociale en ruimtelijke verbanden met de omliggende stad, een ‘urban 
island’. Tevens leidt deze vorm van stedelijke ontwikkeling tot sociale polarisatie en 
sociaal-economische uitsluiting van marginale groepen.
Volgens Kok is het noodzakelijk om een evenwicht te vinden tussen de neoliberale 
principes van de Zuidas-ontwikkeling en de negatieve gevolgen van deze principes.

In het weekend geen trein op de Zuidas
In verband met de aanleg van een extra perron op Zuid/WTC en de daarmee 
verband houdende werkzaamheden t.b.v. sporen, wissels, bovenleiding, beveiliging 
e.d. zullen vanaf zaterdag 30 september in een reeks van 9 weekends geen treinen 
rijden tussen RAI en Schiphol. Tussen deze stations zet NS bussen in die ook Zuid/
WTC zullen aandoen. Op 7 en 8 oktober is geen treinverkeer mogelijk tussen 
Duivendrecht en Schiphol. Meer informatie over de buitendienststellingen zijn te 
vinden in de folders op de NS-stations, op teletekstpagina 754 van de NOS en op 
www.ns.nl.
Omdat de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling tussen Amsterdam Bijlmer en 
Utrecht niet op tijd gereed zijn en er tevens een derde perron in Hilversum gebouwd 
wordt, zijn er vrijwel zeker ook in 2007 buitendienststellingen te verwachten waar 
treinreizigers mee te maken zullen krijgen.
Ook aan de metro wordt gewerkt: ter voorbereiding op de aanleg van de tunnel en de 
hellingen van de Noord/Zuidlijn voor de passage van deze lijn met de ringlijn, moeten 
de ringlijnsporen tussen RAI en Zuid/WTC tijdelijk verlegd worden. Dit werk zal 
plaatsvinden in de eerste helft van 2007, voornamelijk in de nachtelijke uren en in 
enkele weekends. Dan is er geen metroverkeer over de Zuidtak mogelijk. (Bron: 
Reizigersvereniging ROVER) 
 

do. 28 september 2006



Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 13 september 
doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 

do. 28 september 2006
Nirov-expeditie Amsterdam Zuidas Dok, waarin de ontwikkelingen rond de 
Amsterdamse Zuidas centraal staan.  Kosten: 330 euro excl. BTW. Informatie op 
www.nirov.nl. 

di. 3 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten niet relevant voor 
de Zuidas**.

wo. 4 oktober 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten niet 
relevant voor de Zuidas. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/
gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_vv 

do. 5 oktober 2006
VVD Thema Café: ‘Zuidas: kans of bedreiging voor de Apollobuurt’
Met medewerking van:
Jaap Groven (Ondernemersvereniging Beethovenstraat)
Marleen Munniksma (Vereniging Vrienden van het Beatrixpark)
Ron Vreeker (Vrije Universiteit)
Michel Crolla (Projectbureau Zuidas)
Gespreksleider: Emile Jaensch (VVD Oud-Zuid)
Restaurant Brahmshof, Brahmsstraat 32, inloop vanaf 19.30 uur, Aanvang 20.00 uur, 
toegang vrij 
 

do. 5 oktober 2006
Platform 21 ‘Something fake‘ openingsavond, met presentaties van:
Bea Correa (ontwerper), Annemarie Commandeur (trend forecaster), Björn Franke 
(ontwerper) en Todd Reisz (architect AMO/OMA). Discussie moderator is Andrea van 
Pol (RTV Noord Holland). Taal: Engels. Entree: 8 euro, studenten 5 euro (incl. drank) 
Tijd: 20:00 – 22:00 uur. Platform 21, Prinses Irenestraat 19, 1077 WT Amsterdam, 
www.platform21.com, info@platform21.com 

vr. 6 oktober tot vr. 27 oktober
 ‘Something fake‘ in Platform 21. Donderdag – zondag 12.00 – 18.00 uur. Entree: 
gratis. Platform 21, Prinses Irenestraat 19, 1077 WT Amsterdam, 
www.platform21.com, info@platform21.com 

wo. 11 oktober 2006
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Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten 
worden nog bekend gemaakt. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_row 

di. 12 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Geen raadssessies, inspraak 
begroting 2007.

di. 17 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 18 oktober 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 13:00 uur. 
Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderdata/agenda_voor_de 

wo. 25 oktober 2006
Bewonersplatform Zuidas. Let op: woensdag i.p.v. donderdag! Voorstellen voor 
de agenda graag voor 11 oktober doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: 
A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 

di. 31 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: bespreking 
begroting 2007.

wo. 1 november 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 13:00 uur. 
Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderdata/agenda_voor_de 

di. 7 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 8 november 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/
vergaderingen/vergaderagenda_vv 

wo. 15 november 2006
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Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten 
worden nog bekend gemaakt. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_row 

di. 21 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

do. 23 november 2006
Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 8 november 
doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 

di. 28 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: eindstemming 
begroting 2007.

Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 

 

Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren 
ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkcentra, Wijkpost voor Ouderen en de 
Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. 
Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen.De 
 
 

Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het 
Stadhuis, Amstel 1. De commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie 
Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 
0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen een week van te 
voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of bericht
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weekbericht 19   12 oktober 2006 T A N D V A N Z A K E N 
 
‘Second opinion nodig over Zuidas’
De VVD wil een second opinion over de financiële haalbaarheid van de Zuidas. 
Binnenkort krijgt de gemeenteraad daar informatie over, maar de VVD is nogal 
kritisch over de prognoses zoals die tot dusver door het Projectbureau Zuidas zijn 
gepresenteerd.  Dat bleek uit uitspraken van raadslid Buurma-Haitsma tijdens een 
door de VVD Oud-Zuid georganiseerde avond over de gevolgen van de Zuidas voor 
de Apollobuurt. Inwoners vrezen met name de verwachte verkeerstoename en de 
onzekerheid over het winkelaanbod. (Parool, 10 oktober 2006, Amsterdams 
Stadsblad, 11 oktober 2006) 
Bewonersplatform in de knelBewonersplatform in de knel

Het bewonersplatform Zuidas (BPZ) vreest voor haar voortbestaan, omdat de 
subsidie die het stadsdeel voor ondersteuning van het BPZ wil uittrekken, 
onvoldoende is om de activiteiten te kunnen voortzetten.
Stadsdeelvoorzitter Koldenhof is het niet met het platform eens: “We verdubbelen de 
subsidie juist van twaalfduizend naar 24 duizend euro. Verder is het de bedoeling dat 
het platform nauw samenwerkt met het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert. Als daar 
nog eens twaalfduizend euro vandaan komt, dan denk ik dat het platform heel aardig 
klan draaien. Verder is de Zuidas ook een zaak van de centrale stad. Het platform 
kan ook daar om geld vragen.”  (Amsterdams Stadsblad, 11 oktober 2006) 
 
Kapvergunning voor bomen Strawinsylaan
Bij het stadsdeel ZuiderAmstel is een aanvraag ingediend voor de kap van 43 bomen 
en het verplaatsten van nog eens 15 bomen langs de Strawinskylaan in verband met 
de aanleg van de bypass voor tram vijf. In een zienswijze betogen de 
bewonersvereniging Beethovenstraat/Parnassusweg en de Bomenstichting dat het 
stadsdeel niet bevoegd is deze kapvergunning te verlenen, omdat de Strawinskylaan 
onder de Zuidas valt. Kapaanvragen moeten derhalve bij de centrale stad worden 
ingediend, menen de insprekers.

Kapvergunning Drentestraat
Op 11 oktober heeft de gemeente Amsterdam een vergunning verleend voor het 
kappen van 132 bomen en het verplanten van 2 bomen langs de Drentestraat in 
verband met het bouwrijp maken van het gebeid. Meer inlichtingen over deze 
vergunning kunt u verkrijgen bij J. Lammers, telefoon 5806582. De kapvergunning is 
ook in te zien in het stadsdeelkantoor van ZuiderAmstel.

Milieuvergunning bouw theater stoppen
Bewonersvereniging De Mirandabuurt heeft de Raad van State ingeschakeld om de 
milieuvergunning voor de bouw van een musicaltheater van Joop van den Ende te 
laten schorsen. De bewoners vrezen grote parkeer- en verkeersoverlast. (Het Parool, 
9 oktober 2006).



Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):
 

do. 12 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 20.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Geen raadssessies, inspraak 
begroting 2007.

di. 17 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 18 oktober 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: niet relevant voor de Zuidas. Tijd: 13:00 uur. 
Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderdata/agenda_voor_de 

wo. 25 oktober 2006
Bewonersplatform Zuidas. Let op: woensdag i.p.v. donderdag en andere 
locatie! Voorstellen voor de agenda graag voor 11 oktober doorgeven via 
bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: Rijnstraat 115. Tijd: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 
uur. 
 

di. 31 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: bespreking 
begroting 2007.

wo. 1 november 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 13:00 uur. 
Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderdata/agenda_voor_de 

di. 7 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 8 november 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/
vergaderingen/vergaderagenda_vv 

wo. 15 november 2006
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Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten 
worden nog bekend gemaakt. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_row 

di. 21 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

do. 23 november 2006
Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 8 november 
doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 

di. 28 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: eindstemming 
begroting 2007.

Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 

 

Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren 
ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkcentra, Wijkpost voor Ouderen en de 
Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. 
Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen.De 
 
 

Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het 
Stadhuis, Amstel 1. De commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie 
Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 
0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen een week van te 
voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichte
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19b   Weekbericht extra editie  12 oktober 2006
 
Steun het BPZ!
Het voortbestaan van het Bewonersplatform Zuidas loopt gevaar! Na enkele 
jaren van bezuinigingen is nu het punt bereikt dat gekozen moet worden tussen 
voortzetting of opheffen van het platform.
 
In oktober beslist de Stadsdeelraad van ZuiderAmstel over de subsidie voor de 
ondersteuning van het bewonersplatform in 2007. Met de door het stadsdeel 
voorgestelde subsidie is het niet mogelijk om volgend jaar de ondersteuning van het 
platform voort te zetten. Maar met uw steun kan dit nog veranderen!
 
Komende donderdag 12 oktober bestaat de mogelijkheid om te reageren op de 
voorgestelde begroting. Wij vragen alle aangesloten organisaties om hun steun uit te 
spreken voor het werk van het BPZ. Als u het werk van het BPZ, de 
informatievoorziening en de contacten met andere belangengroepen belangrijk vindt, 
steun ons dan. Laat de raad weten dat u vindt dat belangen- en bewonersgroepen 
recht hebben op middelen om hun stem te laten horen in de discussies over de 
Zuidas!
 
Wat vragen we?
Gemeente, projectontwikkelaars en beleggers geven jaarlijks miljoenen euro’s uit aan 
adviezen, onderzoeken en reclame voor de Zuidas. Het bewonersplatform draait al 
jaren dankzij een subsidie van enkele tienduizenden euro’s per jaar en de inzet van 
vele vrijwilligers. Voor dit geld krijgen de andere partijen een goed geïnformeerd 
netwerk van belangenorganisaties, waaruit soms stevige kritiek op de Zuidasplannen 
komt, maar ook constructieve adviezen. Het bewonersplatform wordt ondersteund 
door een opbouwwerker van Wijkopbouwcentrum Buitenveldert.
In de afgelopen jaren heeft het Bewonersplatform Zuidas gefunctioneerd op basis 
van incidentele subsidies.
De subsidie voor de bewonersondersteuning Zuidas is gestaag gedaald. In 2005 
bedroeg de subsidie van het stadsdeel nog 29.000 euro. Dankzij een spaarpotje uit 
voorgaande jaren kon het bewonersplatform in 2006 nog blijven draaien. Voor 2007 
kan niet meer geïmproviseerd worden. Op basis van incidentele subsidie kan geen 
personeel worden aangesteld. Voor de continuïtiet van de werkzaamheden is een 
hogere en structurele subsidie nodig.
 
Wat kunt u doen?
-Stuur een brief aan de stadsdeelraad. Als bijlage is een voorbeeldbrief 
meegestuurd, waarop u de naam van uw organisatie kunt invullen. U kan natuurlijk 
ook een eigen brief opstellen. Het is belangrijk dat de brieven komende maandag bij 
het stadsdeel zijn. Het adres staat op de brief. U kan ook mailen: stadsdeelraad, p/a 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Stuurt u alstublieft ook een kopie naar: BPZ 
secretariaat, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam, of per mail aan 
bpz@wocbuitenveldert.nl
 
-Meld u als inspreker namens uw organisatie voor de raadsvergadering van 12 
oktober. U kan zich tot 11 oktober aanmelden bij de griffie: per e-mail via 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl of per telefoon 5464 335.
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-Kom naar de raadsvergadering op 12 oktober, om acht uur, in het stadsdeelkantoor.
 
-Op zaterdag 7 oktober is het Bewonersplatform met een kraam vertegenwoordigd 
op de Welzijnsmarkt op het Gelderlandplein. U kunt hier terecht met vragen en 
opmerkingen.
 

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

za. 7 oktober 2006
Bewonersplatform op welzijnsmarkt Buitenvelkdert, Gelderlandplein.

di. 12 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, inspraak begroting 2007, om 20.00 uur in de 
raadzaal van het stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3..

di. 31 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: bespreking 
begroting 2007.

di. 28 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: eindstemming 
begroting 2007.

Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 

 

Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren 
ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkcentra, Wijkpost voor Ouderen en de 
Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. 
Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen. 
 
 

Aanvullingen op of beric
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20 weekbericht 20  26 oktober 2006  ST A N D V A N Z A K E N 
 
Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

Uitnodiging uitwisseling met Antwerpen
Leden van het BPZ kunnen op donderdag 16 november deelname aan een 
uitwisseling met Antwerpen. Het doel is te leren van de aanpak van grootschalige 
ruimtelijke projecten in Antwerpen, en in het bijzonder van de 
bewonersbetrokkenheid bij deze projecten. We bezoeken Spoor-Noord (http://
www2.antwerpen.be/stadsvernieuwing/spoornoord/ ), Antwerpen-Centraal (http://
nl.wikipedia.org/wiki/Station_Antwerpen-Centraal ) en de Kietvitbuurt (http://
antwerpencentraal.be/kievit/ ). Reiskosten worden vergoed, consumpties onderweg 
zijn voor eigen rekening. Vertrek om half acht van station Zuid WTC.
Houd rekening met flinke stukken lopen, dus neem stevige schoenen en 
regenkleding mee! U kan zich tot 2 november aanmelden via 020-6449936 of 
bpz@wocbuitenveldert.nl. wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

Uitnodiging presentatie Ontharden in Amsterdam
Op 14 november houdt Vincent Vulto, voormalig stagiair bij het Milieucentrum 
Amsterdam, een presentatie over de mogelijkheden voor het verwijderen van 
verharding ten gunste van waterberging en groen. Hij heeft onder meer gekeken 
naar de mogelijkheden in de Amsterdamse Zuidas. Leden van het BPZ zijn derhalve 
van harte uitgenodigd. Zie voor zijn rapport: http://www.chem.uu.nl/nws/www/publica/
Studentenrapporten/Studentenrapporten2005/I2005-31.pdf. Organisatie: Natuur en 
Milieugroep Zuid-West. Plaats: Speerstraat 7, tijd 19:30 uur. Meer informatie: 
d.van.bezooijen@woozw.nl, 020-6620389.

Het spookt aan de Amstelveenseweg
Van onze verslaggeefster M.M. – aan de Amstelveenseweg zijn spoken 
gesignaleerd. Deze hebben hun intrek genomen in enkele leegstaande panden, die 
onlangs door het VU-ziekenhuis zijn opgekocht om plaats te maken voor een 
uitbreiding van het ziekenhuis. Hoewel de bewoners hun koffers hebben gepakt, 
blijken er plotseling toch weer gordijnen voor de ramen te hangen. De planken 
waarmee deze woningen dichtgetimmerd waren, zijn verdwenen.
Terwijl aan de oostkant van de Zuidas de eerste (dure) nieuwbouwappartementen 
opgeleverd worden in het Eurocenter, moeten aan de westkant de laatste echte 
bewoners in de Zuidas wijken voor nieuwbouw.
De buren verkeren nog in onzekerheid over de toekomst van hun eigen woningen. 
Zal woningcorporatie Ymere hun huizen verkopen aan het VUmc? En worden ze dan 
gesloopt, of worden het ook leegstaande spookwoningen? En waar moeten de 
bewoners naartoe?
Kinderen wordt afgeraden op Halloween, 31 oktober, verkleed aan te bellen bij deze 
spookhuizen.

Tuinstad Buitenveldert: schaf subsidie BPZ af
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Rob Quint en Wim van Arend van de Stichting Tuinstad Buitenveldert pleiten in de 
Echo van 25 oktober voor intrekking van de subsidie voor het bewonersplatform. Hun 
eigen organisatie krijgt ook geen subsidie en draait goed, zeggen zij. Stichting 
Tuinstad Buitenveldert stapte enkele jaren geleden uit het platform.

di. 31 oktober 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: bespreking 
begroting 2007.

wo. 1 november 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 13:00 uur. 
Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderdata/agenda_voor_de 

di. 7 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

wo. 8 november 2006
Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/
vergaderingen/vergaderagenda_vv 

di. 14 november 2006
Presentatie over ‘Ontharden in Amsterdam’, hoe verhard oppervlak verwijderd 
kan worden in Amsterdam-Zuid en de Zuidas, ten gunste van waterberging en groen. 
Door Vincent Vulto, voormalig Stagiair Milieucentrum Amsterdam. Zie voor zijn 
rapport: http://www.chem.uu.nl/nws/www/publica/Studentenrapporten/
Studentenrapporten2005/I2005-31.pdf. Organisatie: Natuur en Milieugroep Zuid-
West. Plaats: Speerstraat 7, tijd 19:30 uur. Meer informatie: 
d.van.bezooijen@woozw.nl, 020-6620389. 
 

wo. 15 november 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten 
worden nog bekend gemaakt. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_row 

do. 16 november 2006
Uitwisseling Bewonersplatform Zuidas met Antwerpen.  Met bezoek aan de 
projecten Spoor-Noord, Antwerpen-Centraal en de Kietvitbuurt. Reiskosten worden 
vergoed, consumpties onderweg voor eigen rekening. U kan zich tot 2 november 
aanmelden via 020-6449936 of bpz@wocbuitenveldert.nl. Wees er snel bij, want het 
aantal plaatsen is beperkt! 
 

di. 21 november 2006
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Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

do. 23 november 2006
Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 8 november 
doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 

di. 28 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: eindstemming 
begroting 2007.

Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
Raadsvergaderingen
 
Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President Kennedyplantsoen 
1-3. Aanvang: 18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter inzage bij de 
stadsdeelkantoren, wijkcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek Buitenveldert. 
Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 24 uur voor de 
vergadering melden via de invulpagina op http://www.zuideramstel.nl/ris.asp, via nummer 
5464582, of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw 
inspraakreactie naartoe mailen.De 
Raadsvergaderingen
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het 
Stadhuis, Amstel 1. De commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie 
Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De 
vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen een week van te voren ter inzage 
op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen mogelijk bij 
commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt o

---------------------------------------------------------------
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•         ‘Tijdelijke verhuur panden Amstelveenseweg’

•         R4R Europe presenteert: “Resident Experts”
•         Kun je wonen naast de A10?
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‘Tijdelijke verhuur panden Amstelveenseweg’
Het bewonersplatform Zuidas heeft vernomen dat het VUmc twee panden aan de 
Amstelveenseweg heeft aangekocht met de bedoeling deze op termijn te slopen ten 
behoeve van een uitbreiding van het ziekenhuis. De bewoners zouden inmiddels zijn 
vertrokken. Voor zover wij weten worden de naastgelegen woningen door de 
eigenaar Ymere nog verhuurd.
Wij stellen het VUmc voor om de leegstaande woningen tot aan het moment dat het 
blok eventueel gesloopt wordt,  tijdelijk te verhuren aan studenten of 
gastonderzoekers. Hiermee kan het VUmc een kleine bijdrage leveren aan het 
verminderen van de woningschaarste in Amsterdam, en een iets grotere bijdrage aan 
het vergroten van de levendigheid in de Zuidas in het algemeen en het VU-kwartier 
in het algemeen. Wij hopen dat hiervoor een creatieve oplossing gevonden kan 
worden.

R4R Europe presenteert: “Resident Experts”
Op woensdag 15 november a.s. gaat in het filmhuis Den Haag in première de film 
‘Resident Experts’.
Voor deze flim volgde filmmaker Nick Booth 3 zeer actieve bewoners in drie grote 
Europese steden: Antwerpen, Birmingham en Rotterdam. De flim geeft een beeld van 
de manier waarop deze bewoners zich in zetten voor hun wijk en de bewoners 
daarvan.
Hoofdpersonen zijn Bien Hofman, Nico Volcerijck en Masood Yasin en zij vertellen 
waarom ze een groot deel van hun (vrije) tijd en energie besteden aan het 
organiseren en motiveren van buurtgenoten.
Op openhartige wijze vertellen zij waar ze door gemotiveerd worden om door te gaan 
met hun werk en waarom ze zich niet door regelgeving of tegenslagen laten 
ontmoedigen.
Deze film laat zien wat deze mensen voor hun wijk en in ruimere zin voor de 
gemeenschap betekenen en op welke wijze de lokale overheden met deze bewoners  
omgaan of om leren om te gaan.
Meer informatie bij R4R (Residents for Regeneration)-Europe, 070 3030850, 
info@r4r.nl, www.r4r-europe.com 
Kun je wonen naast de A10?
Een echte gemengde woonwijk kan de Zuidas pas worden, als de A10 in een tunnel 
verdwijnt, heeft de gemeente ons jarenlang voorgehouden. Dit is het zogenaamde 
‘dokmodel’. De milieunormen maken het namelijk onmogelijk om veel woningen in de 
Zuidas te bouwen zolang de A10 op een dijk blijft liggen. Het peperdure – 2 tot 3 
miljard euro! – dokmodel zou daarom onmisbaar zijn om van de Zuidas een 
aantrekkelijke wijk om te maken.
Erg verrast waren we dan ook toen de gemeente met een plan voor een – 40 meter 
hoge – woontoren in het Beatrixpark pal naast de A10 kwam. Dat plan is 
‘dokonafhankelijk’, wat betekent dat als de tunnelplannen voor de A10 niet doorgaan, 
die toren nog steeds gebouwd mag worden! De milieunormen vormen ineens geen 
probleem meer. Vuile lucht en veel verkeerlawaai vormen kennelijk geen 
onoverkomelijke hindernis. Niet dat de overlast is afgenomen, maar de milieunormen 
kunnen blijkbaar met de nodige soepelheid worden toegepast. Het woonblok komt 
nog dichter naast de snelweg te liggen, dan de woonflats langs de A10-west!
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De bebouwing in de rand van het Beatrixpark met kantoren, woningen en een 
museum krijgt een gezamenlijk vloeroppervlak dat vijf keer zoveel is als de huidige 
bebouwing – vooral een school -, die wordt vervangen. Toch stelt de gemeente dat 
het park niet kleiner wordt. Het ronde kerkgebouw wordt de toekomstige grens van 
de bebouwing. Het gebied van de huidige school tussen dit ronde pand en het park 
wordt bij het park gevoegd. In de strook langs de A10 dringt de bebouwing verder het 
park in. 
Als je nu vanaf de tunnel in de Beethovenstraat langs de school naar het park fietst, 
volg je een brede bomenlaan, waarachter de school schuilgaat. Je waant je al in het 
park. De toekomstige omvangrijke bebouwing laat weinig groen meer over. Zoals ook 
elders in de Zuidas zal het groen massaal verdwijnen. Ook de doorgaande oost-west 
fietsroute moet in de nieuwe plannen verdwijnen. Fietsers worden uit het nieuwe 
wijkje geweerd en geacht eromheen te fietsen. Het Bewonersplatform Zuidas heeft 
bezwaar gemaakt tegen het omleggen van deze belangrijke fietsroute.
Het Projectbureau Zuidas reageert binnenkort op de kritiek van 
bewonersorganisaties. Het gemeentebestuur neemt naar verwachting begin 2007 
een besluit over de bouwplannen langs de Beethovenstraat. Wilt u op de hoogte 
gehouden worden, neemt u dan contact op met het Bewonersplatform Zuidas. (BPZ 
in wijkkrant Zuid-West, september 2006)
 
 

di. 14 november 2006
Presentatie over ‘Ontharden in Amsterdam’, hoe verhard oppervlak verwijderd 
kan worden in Amsterdam-Zuid en de Zuidas, ten gunste van waterberging en groen. 
Door Vincent Vulto, voormalig Stagiair Milieucentrum Amsterdam. Zie voor zijn 
rapport: http://www.chem.uu.nl/nws/www/publica/Studentenrapporten/
Studentenrapporten2005/I2005-31.pdf. Organisatie: Natuur en Milieugroep Zuid-
West. Plaats: Speerstraat 7, tijd 19:30 uur. Meer informatie: 
d.van.bezooijen@woozw.nl, 020-6620389. 

wo. 15 november 2006
Op woensdag 15 november a.s. gaat in het filmhuis Den Haag in première de film 
‘Resident Experts’. Meer informatie bij R4R (Residents for Regeneration)-Europe, 
070 3030850, info@r4r.nl, www.r4r-europe.com

wo. 15 november 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten: 
stand en ontwikkeling van de ruimtelijke fondsen 2006-2010, minder kantorenbouw in 
Amsterdam. Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/
gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_row 

do. 16 november 2006
Uitwisseling Bewonersplatform Zuidas met Antwerpen.  Met bezoek aan de 
projecten Spoor-Noord, Antwerpen-Centraal en de Kietvitbuurt. Reiskosten worden 
vergoed, consumpties onderweg voor eigen rekening. U kan zich tot 2 november 
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aanmelden via 020-6449936 of bpz@wocbuitenveldert.nl. Wees er snel bij, want het 
aantal plaatsen is beperkt! 
 

di. 21 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

do. 23 november 2006
Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 8 november 
doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 19:30 uur. 
Zaal open om 19:00 uur. 
 

di. 28 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: eindstemming 
begroting 2007.

Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 

 

Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren 
ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkcentra, Wijkpost voor Ouderen en de 
Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. 
Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het 
Stadhuis, Amstel 1. De commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie 
Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 
0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen een week van te 
voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert

Weekbericht 22
23 november 2006
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ST A N D V A N Z A K E N 
 
Let op: BPZ vanavond in de Rijnstraat!
In tegenstelling tot het vermelde in het vorige weekbericht, vindt de vergadering van 
het BPZ vanavond en ook volgende maand, plaats in de Rijnstraat 115.

Is subsidie voor het Bewonersplatform Zuidas noodzakelijk?
In de Echo van 25 oktober jl. stond een artikel met als kop: Schaf subsidie 
Bewonersplatform toch af.  Deze kop was geïnspireerd door uitlatingen van leden 
van de Stichting Tuinstad Buitenveldert. Aan het einde van het artikel stond dat het 
bewonersplatform niet beschikbaar was voor een reactie. 
De inhoud vraagt natuurlijk wel om een reactie. 
Als het zelfs de Stichting Tuinstad Buitenveldert niet duidelijk is wat het verschil is 
tussen een platform en een Stichting moet dit  worden toegelicht. 
Het Bewonersplatform Zuidas is een koepel van organisaties die belang hebben bij 
de ontwikkelingen rond de Zuidas. Er zijn dan ook veel organisaties uit het Stadsdeel 
Zuideramstel aangesloten bij dit platform. 
Het platform heeft een belangrijke taak in de informatieverzameling en uitwisseling 
van alle ontwikkelingen en plannen rond de bouw van de Zuidas. In het kader van 
deze taak brengt het platform weekberichten uit  die zich kunnen verheugen in een 
groot aantal gratis abonnees, waaronder de betrokken organisaties en ook de 
raadsleden van de Stadsdeelraad. De weekberichten zijn ook op de website van het 
platform te raadplegen, www.bewonersplatformzuidas.nl
Ook worden regelmatig informatieve bijeenkomsten belegd waarvoor een ruim 
uitnodigingsbeleid wordt gehanteerd. Te noemen zijn de bijeenkomst in juni in het 
nieuwe onderwijscentrum van de Vrije Universiteit over de bouwplannen van de VU 
en die in juli op het projectbureau Zuidas over de actuele stand van zaken ten 
aanzien van het dok. De Stichting Tuinstad Buitenveldert wordt ook uitgenodigd door 
het platform en zij maken gelukkig ook gebruik van deze uitnodiging. 
Daarnaast  wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven over de verschillende 
plannen. Een voorbeeld van een geslaagd advies is het vooralsnog  hoog houden 
van de Strawinskylaan voor lijn 5, waarbij op maaiveldhoogte een veilige 
verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers kon worden behouden. Het 
bewonersplatform heeft ook gepleit voor het behoud van lijn 5
Het voeren van acties en bezwaarprocedures wordt aan de participerende 
organisaties overgelaten. Dit hangt samen met het platformkarakter, waar groepen 
met verschillende belangen samenkomen. 
Om te kunnen voldoen aan de informerende en adviserende taken heeft het platform 
professionele ondersteuning nodig. Personeel kan alleen worden aangesteld op 
structurele subsidie; gezien de tijd die de voltooiing van de Zuidas nog zal kosten ligt 
een meerjaren structurele toekenning voor de hand. Dat is ook precies wat het 
platform aan het Stadsdeelbestuur en de Stadsdeelraad gevraagd heeft. Zonder 
ondersteuning kunnen wel de afzonderlijke vrijwilligersorganisaties blijven bestaan, 
maar gaat de meerwaarde van het platform verloren. 
Dr. Cisca Griffioen, voorzitter Bewonersplatform Zuidas

Sluiting secretariaat BPZ
Eind december vertrekt de huidige Zuidas-medewerker van het Wijkopbouwcentrum 
Buitenveldert, David van Bezooijen. Hierdoor is met ingang van 22 december 2006 
het secretariaat van het Bewonersplatform Zuidas gesloten. De toekomst van het 



opbouwwerk Zuidas is nog onzeker.In verband met het aanstaande vertrek van de 
projectsecretaris zal het secretariaat de komende weken beperkt bereikbaar zijn. De 
openingstijden zijn als volgt:
woensdag 29 november, van 9:00 tot 16:00 uur.
donderdag 30 november, van 9:00 tot 12:00 uur
woensdag 6 december, van 9:00 tot 12:00 uur
woensdag 13 december, van 9:00 tot 12:00 uur
donderdag 21 december, van 9:00 tot 16:00 uur

Kabinetsbesluit Zuidas – 14 november 2006
De gemeente Amsterdam en het Rijk willen de potenties van de Zuidas als 
internationale toplocatie benutten. De nabijheid van Schiphol, de relatie met 
Amsterdam en de ontsluiting via weg en openbaar vervoer maken deze plek 
aantrekkelijk voor de vestiging van internationale bedrijven. In het Algemeen Overleg 
over de Zuidas op 15 juni 2005 heeft mijn ambtsvoorgangster toegezegd dat zij 
medio 2006 een Kabinetsbesluit aan u zal voorleggen.
In deze brief informeer ik u, mede namens de minister van Financiën, de minister van 
Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Economische Zaken, dat het 
Kabinet op 10 november 2006 heeft besloten om een volgende stap te zetten in het 
project. Het kabinet heeft de voorkeur voor het dokmodel herbevestigd en heeft 
groen licht gegeven voor de oprichting van een Zuidas Onderneming. De komende 
maanden worden daartoe verdere voorbereidingen getroffen.
Zie voor het kabinetsbesluit en vier onderliggende documenten: de belangrijkste 
overwegingen voor het besluit (het Besluitvormingsmemorandum), een CPB-
document, de milieu-effecten van de infrastructuur en een Kosten-baten-analyse 
(KBA) van de Zuidas; http://www.vrom.nl/pagina.html?id=16671. Of ga rechtstreeks 
naar:
(kabinetsbesluit Zuidas, Besluitvormingsmemorandum, CPB-document, Milieu-
effecten infrastructuur, Commissie van deskundigen KBA Zuidas)

Verkeerscijfers Zuidas-Dok nog steeds niet bekend
De verkeerseffecten van de eventuele aanleg van het Zuidas-Dok zijn nog steeds 
niet bekend, zo blijkt uit de kosten-batenanalyse die het Centraal Planbureau 
onlangs publiceerde. Deze studie liet verder een negatief saldo zien van het project 
van 80 miljoen euro.

Dok Zuidas Amsterdam: tekort 80 miljoen 
De extra kosten van ondertunneling van de A10-zuid en de trein- en metrosporen 
rond het station Amsterdam Zuid/WTC zijn wat hoger dan de opbrengsten van meer 
gronduitgifte en de waardering van de verbetering van de stedelijke kwaliteit op de 
Zuidas en de omgeving daarvan. Per saldo resulteert een relatief beperkt tekort van 
80 miljoen euro. De onzekerheidsmarges rond deze uitkomst zijn wel relatief groot.
Omdat er thans geen betrouwbare wegverkeerscijfers beschikbaar zijn, kan het 
kosten-batensaldo voor de uitbreiding van de infrastructuur rond de Zuidas van 
Amsterdam nog niet worden bepaald. De kosten-batenanalyse geeft derhalve 
noodgedwongen een partieel beeld. (CPB, 14 november 2006)
Zie voor het persbericht: http://www.cpb.nl/nl/news/2006_61.html
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Rapport downloaden: http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/document/134/ ( 488 
Kbytes)

Samenvatting Kosten-batenanalyse Zuidas Amsterdam 
De kosten-batenanalyse van het project Zuidasdok is uitgevoerd in twee stappen. In 
de eerste stap, de uitbreiding van alle verkeersinfrastructuur voor auto’s, trein, metro 
en station, konden alleen de kosten van 1,1 miljard euro worden bepaald. Baten 
ontbreken in dit deel van de KBA omdat bij afsluiting van dit rapport geen 
betrouwbare wegverkeercijfers beschikbaar waren. De tweede stap betreft de 
ondertunneling met extra kosten van 1,5 miljard euro. Daardoor is extra gronduitgifte 
mogelijk, die 1 miljard euro oplevert. Er is in de KBA dus een belangrijk 
bedrijfseconomisch verlies. Maar er zijn gunstige externe effecten op de omgeving en 
op de productiviteit van de daar gevestigde bedrijven, welke op 360 miljoen euro zijn 
gewaardeerd. Alles bij elkaar is het saldo van het KBA-deel ondertunneling en 
stedenbouw 80 miljoen euro negatief. Maar de onzekerheidsmarge rond dit cijfer is 
groot. 
Rapport downloaden: http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/document/134/ ( 488 
Kbytes)

Thesis Michiel Stam te vinden op internet
De scriptie: ‘Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte door meervoudig 
ruimtegebruik’ is te vinden op http://www.michielstam.com/bachelorthesis.
de Utrechtse planoloog Stam concludeert in deze scriptie dat de gebruikers van de 
Zuidas veel meer en eerder bij het ontwerp van de openbare ruimte moeten worden 
betrokken. Om te kunnen spreken van een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte 
moet de openbare ruimte ingericht worden met oog voor de gebruikers. Op dit 
moment is de rol van de gebruiker bij het ontwerpen te beperkt en ligt de nadruk 
meer op de fysieke inrichting. De openbare ruimte zal dan niet afgestemd zijn op het 
gebruik, maar alleen op de fysieke ruimte. De gebruiker zal zich in een dergelijke 
ruimte niet thuis voelen.
 
Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 23 november 2006
Bewonersplatform Zuidas. Voorstellen voor de agenda graag voor 8 november 
doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: Rijnstraat 115. Tijd: 19:30 uur. Zaal 
open om 19:00 uur. 

 di. 28 november 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: eindstemming 
begroting 2007.

wo. 29 en do. 30 november 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agenda: niet relevant voor de Zuidas. Tijd: 13:00 uur. 
Plaats: raadzaal stadhuis. http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderdata/agenda_voor_de29 november ’06 raad niet relevant voor de Zuidas 

 wo. 6 december 2006
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Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten worden 
nog bekend gemaakt. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/
vergaderingen/vergaderagenda_vv

do. 7 december 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

 wo. 13 december 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten: 
onder meer Uitvoeringsbesluit Beethoven (onder voorbehoud). Tijd: middag. Zie voor 
de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/
vergaderagenda_row 

 wo. 20 en do. 21 december 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer Uitvoeringsbesluit 
Beethoven (onder voorbehoud). Tijd: 13:00 uur. Plaats: raadzaal stadhuis. http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderdata/agenda_voor_de

di. 19 december 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten worden nog 
bekend gemaakt.

do. 21 december 2006
Bewonersplatform Zuidas. Let op: in de Rijstraat! Voorstellen voor de agenda 
graag voor 6 december doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: Rijnstraat 
115. Tijd: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 
 
 

Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 

 

Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren 
ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkcentra, Wijkpost voor Ouderen en de 
Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. 
Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen.De 
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Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het 
Stadhuis, Amstel 1. De commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie 
Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 
0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen een week van te 
voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: 
bpz@wocbuitenveldert.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt om de twee weken.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. 
‘afmelding weekbericht’.

---------------------------------------------------

Weekbericht 23  30 november 2006   ST A N D V A N Z A K E N

Uitvoeringsbesluit Beethoven op 7 en 19 december in deelraad 

Op 7 december praat de stadsdeelraad ZuiderAmstel over het Uitvoeringsbesluit 
Beethoven. De stadsdeelraad mag de centrale stad adviseren over het Uitvoeringsbesluit, 
maar het vaststellen is een zaak voor de centrale stad. Er komt dus nog een ronde 
Beethoven in de raadscommissie en de gemeenteraad. Op 7 december is de bespreking 
van dit advies, op 19 december besluit de deelraad. Via de link http://
www.zuideramstel.nl/Ris.asp?subdir=StadsDEELbeRAAD/2006-12-07/ kunnen de 
vergaderagenda en alle bijbehorende stukken worden ingezien.Bewoners- en 
belangengroepen hebben grote bezwaren tegen de plannen, met name tegen de 
bouwhoogte, het steeds grotere bouwvolume, de aantasting van het Beatrixpark en de 
aansluiting van het gebied op fiets- en autoroutes.

In de conceptbrief van het stadsdeel aan de centrale stad valt op dat het stadsdeel zich 
verzet tegen de gekozen ontsluiting van het gebied via de Irenestraat en tegen de derde 
afslag. Aan de andere kant pleit ZuiderAmstel wel voor het verleggen van de fietsroute 
naar de Pr. Irenestraat. Ergens in de stukken wordt deze verplaatsing zelfs ‘de gewenste 
fietsroute’ genoemd, gewenst door wie? Ook pleit het stadsdeel voor het verlagen van de 
Beethovenstraat en Strawinskylaan, ten behoeve van een betere oversteekbaarheid (???) 
van deze straten, onder voorwaarde dat er een veilige ongelijkvloerse (!!!) oversteek ter 
hoogte van de Pr Irenestraat komt.

Hoe een tunnel daar ingepast kan worden (dat wordt flink graven, om onder de op 
maaiveldniveau liggende Beethovenstraat door te komen) vermeldt het stadsdeel niet, 
evenmin wat de zin is van het opheffen van de ene tunnel (nl. door het verlagen van de 
Beethovenstraat) en het weer graven van een tunnel een klein eindje verderop 
(Irenestraat).

Het lijkt erop dat het stadsdeel heeft geluisterd naar een aantal argumenten uit de 
buurt. Het is echter wel een beetje laat. In het stadium van Projectbesluit kon het 
stadsdeel de plannen nog direct beïnvloeden, maar over Uitvoeringsbesluiten geeft het 
alleen een advies. En adviezen van het stadsdeel voor ongelijkvloerse oversteken voor 
langzaam verkeer zijn in het verleden (denk aan het voorstel van ZuiderAmstel voor een 
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fietsbrug over de De Boelelaan bij Vivaldi) door het projectbureau Zuidas steeds 
weggewuifd met het argument dat er geen ruimte was of dat het niet paste bij de 
stedenbouwkundige idealen voor de Zuidas.

Donderdag 30 november: thema-avond over stadsdeelberaad

Op donderdag 30 november wordt in het Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt (Rijnstraat

115) een informatieavond georganiseerd over de nieuwe vergaderwijze van de

deelraad in ZuiderAmstel.

http://www.amsterdammail.nl/lib/forward.php?id=5812 

Eerste paal geslagen voor nieuw stadsdeelkantoor ZuiderAmstel

Gisteren, woensdag 29 november, is een begin gemaakt met de bouw van het nieuwe 
stadsdeelkantoor van ZuiderAmstel op de hoek van de Graafschapstraat en de 
Kennedylaan. Het kantoor komt te staan in het Zuidas-deelgebied Kop Zuidas 
(voorheen heette dit gebied  Kop Rivierenbuurt). Het komt te staan op een centrale plek 
in het stadsdeel, tussen de wijken Rivierenbuurt, Buitenveldert, Zuidas en prinses 
Irenebuurt in. In het zelfde complex komen ook 56 woningen.  De oplevering is voorzien 
in 2008. 

 

 

Lelijkst verlichte plek van Nederland

De eerste inzendingen zijn binnen voor de zoektocht van Stichting Natuur en Milieu en 
De Provinciale Milieufederaties naar de lelijkst verlichte plek van Nederland. Wilt u ook 
een plek wil melden, doe dat dan voor 1 december 2006. U maakt kans op een van de vijf 
exclusieve diners bij kaarslicht – of in het donker – die de milieuorganisaties weggeven.

Op 14 december 2006 nomineren De Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu 
tien locaties voor de titel ‘Lelijkst verlichte plek van Nederland’. Tijdens de langste 
nacht van het jaar, op 21 december 2006, wordt de ‘winnende’ locatie bekendgemaakt. 
En dan is ook bekend welke inzenders de diners voor twee hebben gewonnen!

Mensen die een lelijk verlichte plek kennen, vragen we een foto te maken en deze met 
een toelichting voor 1 december 2006 te sturen naar: lelijkverlicht@natuurenmilieu.nl 
(maximaal 5 foto’s of 7 MB per mail, liefst als jpg) of Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht 
o.v.v. ‘lelijk verlicht’. Vermeld duidelijk waar de foto’s zijn genomen en waarom het er 
zo lelijk is. Deelnemers maken kans op een diner voor twee bij kaarslicht, of zelfs 
helemaal in het donker.



Een kleine greep uit de eerste inzendingen >>   (Bron: Natuur en Milieu, 24 november 
2006)

 

Amsterdam: eigen meetnet luchtkwaliteit

De gemeente vraagt de minister van VROM toestemming om af te wijken van de 
landelijke meet- en rekenvoorschriften voor luchtkwaliteit. In Amsterdam heft de GGD 
een uitgebreid meetnet (8 meetpunten) dat een gedetailleerder beeld geeft dan de 
rekenmethode (CAR2) die VROM hanteert. Daarom vraagt Amsterdam toestemming 
om de bouwplannen te toetsen aan de metingen van de GGD. (Bron: Nieuws uit B&W, 
22 november 2006) 

Grondexploitatie Rietveldacademie

Grondexploitatie Rietveldacademie

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de afsluiting van de 
grondexploitatie Rietveldacademie. Deze grondexploitatie wordt afgesloten met een 
tekrt van bijna 10 miljoen euro. Dit bedrag wordt ten last gebracht van de voorziening 
Zuidas in het Vereveningsfonds. Zodra eenb grondexploitatie technisch-financieel en 
administratief gereed is moet dier worden afgesloten overeenkomstig de procedure in de 
door het college vastgestelde Handleiding Grondexploitaties. (Bron: Nieuws uit B&W, 22 
november 2006) 

Voortbestaan tramlijn 5 op Amstelveenlijntraject nog steeds bedreigd

Ook al is na aandrang van bewoners en OV-reizigers en – last but not least – de 
gemeente Amstelveen uiteindelijk besloten om tramlijn 5 alsnog te laten voortbestaan 
via een

bypass over de Strawinskylaan, het GVB wil nog steeds de tram op het traject van de 
Amstelveenlijn op den duur vervangen door een brede en hoge metro. Dit zou een 
voortvloeisel zijn van de Noord-Zuidlijn. Alleen het geld (200 tot 400 miljoen euro) 
ontbreekt nog. Het Rijk is niet van plan geld uit te trekken voor het doortrekken van de 
Noord/Zuidlijn naar Amstelveen en vindt dat het ROA zelf maar voor de financiering 
moet zorgen. Niettemin maakt het GVB al plannen voor een metro.

Dit voornemen staat in de ‘Quick Scan Metromaterieel, eindrapportage’ van 19 
september 2006: “door de hoge frequentie waarin de metro in Amstelveen gaatrijden en 
de noodzaak om –vooral vanuit capaciteitsredenen– bij de Noord/Zuidlijn tot een hoge 
betrouwbaarheid van de treindienst te komen is het onmogelijk om het medegebruik 
met stadstram 5 te continueren. De kosten van deze aanpassingen zijn ruw geraamd op 
een bedrag tussen € 200 en € 400 miljoen. Uitgangspunt daarbij is de aanleg van een 
eindpunt bij station Zuid/WTC voor tram 5; aanleg van een alternatieve route voor lijn 
5 naar Amstelveen leidt tot extra kosten.”

Overigens mengde de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) zich onlangs 
in de discussie over de nieuwe metrotreinen voor de Noord/Zuidlijn. De ARS pleit voor 
aanschaf van treinen die eventueel ook op NS-sporen kunnen rijden, in plaats van de 



extra brede metro’s die nu worden overwogen. Op 6 december spreekt de 
raadscommissie Verkeer en Volkshuisvesting over het SPvE Metromaterieel. (Bron: 
Reizigersvereniging ROVER, ARS).

Sluiting secretariaat BPZ

Eind december vertrekt de huidige Zuidas-medewerker van het Wijkopbouwcentrum 
Buitenveldert, David van Bezooijen. Hierdoor is met ingang van 22 december 2006 het 
secretariaat van het Bewonersplatform Zuidas voor onbepaalde tijd gesloten. De 
toekomst van het opbouwwerk Zuidas is nog onzeker.In verband met het aanstaande 
vertrek van de projectsecretaris zal het secretariaat de komende weken beperkt 
bereikbaar zijn. De openingstijden zijn als volgt:

woensdag 6 december, van 9:00 tot 12:00 uur

 

 

 

woensdag 13 december, van 9:00 tot 12:00 uur

donderdag 21 december, van 9:00 tot 16:00 uur

ata (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 30 november 2006

Op donderdag 30 november wordt in het Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt (Rijnstraat

115) een informatieavond georganiseerd over de nieuwe vergaderwijze van de

deelraad in ZuiderAmstel, het Stadsdeelberaad.

http://www.amsterdammail.nl/lib/forward.php?id=5812 

 

wo. 6 december 2006

Commissie Verkeer en Volkshuisvesting, Centrale Stad. Agendapunten onder meer SPvE 
Metromaterieel worden nog bekend gemaakt. Zie voor de hele agenda: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_vv

do. 7 december 2006



Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, 
President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: onder meer bespreking van het advies 
over Uitvoeringsbesluit Beethoven.

 

wo. 13 december 2006

Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten: onder 
meer Uitvoeringsbesluit Beethoven (onder voorbehoud).

Tijd: middag. Zie voor de hele agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/
vergaderingen/vergaderagenda_row 

 

wo. 20 en do. 21 december 2006

Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer Uitvoeringsbesluit Beethoven 
(onder voorbehoud). Tijd: 13:00 uur. Plaats: raadzaal stadhuis. http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderdata/agenda_voor_de

di. 19 december 2006

Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, 
President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten onder meer besluitvorming over het 
advies over Uitvoeringsbesluit Beethoven.

do. 21 december 2006

Bewonersplatform Zuidas. Let op: in de Rijstraat!

Voorstellen voor de agenda graag voor 6 december doorgeven via 
bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: Rijnstraat 115. Tijd: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 
uur. 

Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen:

Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren ter 
inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkcentra, Wijkpost voor Ouderen en de Bibliotheek 
Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. Inspraak kunt u tot 
24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op ttp://www.zuideramstel.nl/
ris.asp, via nummer 5464582  of griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de 
tekst van uw inspraakreactie naartoe mailen. De Gemeenteraad van Amsterdam 
(centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De commissie 



Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer 
vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. 
De stukken liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en 
aanmelden voor inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij de 
raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: 
bpz@wocbuitenveldert.nl .

Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt om de twee weken.

Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar 
bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.

----------------------------------------------------------------------------

Weekbericht 24 Weekbericht extra editie  6 december 2006
•         Geen Dok-besluit zonder bewoners! Kom naar het stadhuis op 13 

december
 
ST A N D V A N Z A K E N 
 
Geen Dok-besluit zonder bewoners! Kom naar het stadhuis op 13 december
Op woensdag 13 december bespreekt de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening 
de voortgang van het Dokmodel van de Zuidas. Op 13 december wordt besproken 
hoe de gemeente Amsterdam de ontwikkeling van het Dok verder wil aanpakken. 
Een belangrijke beslissing, die grote gevolgen zal hebben voor de Zuidas en voor de 
omliggende buurten.Het projectbureau Zuidas van de gemeente Amsterdam heeft 
hierover geen overleg gevoerd met de betrokken bewoners- en belangengroepen. 
De besluitvorming over het Dokmodel en het overdragen van bevoegdheden aan een 
private onderneming dreigen zodoende ‘sluipend’ te geschieden.
Laat de raadsleden weten dat de bewoners mee willen pratenLaat de 
raadsleden weten dat de bewoners mee willen praten
over de toekomst van hun buurt en kom naar de commissievergadering als inspreker!
Wij roepen ook de raadsleden van ZuiderAmstel op om te komen.Dit punt wordt om 
20:30 behandeld.
Zie voor de agenda en de stukken:
http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/row/agenda_row, agendapunt 
R7.http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/row/agenda_row, agendapunt 
R7.
Voor inspreken kunt u zich tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering aanmelden. 
U heeft maximaal 3 minuten inspreektijd. Aanmelden kan via: http://
www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/raadscommissies/inspreken?
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Sbj=Raadscommissies.  Inlichtingen en aanmelden voor inspraak bij de raadsgriffie, 
telefoon 5522062.
De agendacommissie van het BPZ

Data (onderstreepte data zijn nieuw of gewijzigd in dit overzicht):

do. 7 december 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten: onder meer 
bespreking van het advies over Uitvoeringsbesluit Beethoven (om 20:45 uur).
 
wo. 13 december 2006
Commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer, Centrale Stad. Agendapunten: 
onder meer publieke conclusies Zuidasonderneming (om 20:30 uur). Zie voor de hele 
agenda: http://www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderagenda_row 

wo. 20 en do. 21 december 2006
Gemeenteraad Centrale Stad. Agendapunten: onder meer publieke conclusies 
Zuidasonderneming. Tijd: 13:00 uur. Plaats: raadzaal stadhuis. http://
www.amsterdam.nl/gemeente/vergaderingen/vergaderdata/agenda_voor_de

di. 19 december 2006
Stadsdeelraad ZuiderAmstel, om 18.00 uur in de raadzaal van het 
stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Agendapunten onder meer 
besluitvorming over het advies over Uitvoeringsbesluit Beethoven.

do. 21 december 2006
Bewonersplatform Zuidas. Let op: in de Rijstraat! Voorstellen voor de agenda 
graag voor 6 december doorgeven via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: Rijnstraat 
115. Tijd: 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 

 Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
  Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren 
ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkcentra, Wijkpost voor Ouderen en de 
Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. 
Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen.De Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de 
Raadszaal van het Stadhuis, Amstel 1. De commissie Verkeer en Volkshuisvesting 
en de commissie Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer vergaderen in de De 
Roos-zaal, kamer 0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken 
liggen een week van te voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden 
voor inspraak (alleen mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, 
telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: 
bpz@wocbuitenveldert.nl .
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Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt om de twee weken.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. 
‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.

--------------------------------------------------------------------------

Weekbericht 24  21 december 2006   ST A N D V A N Z A K E N 

Laatste Weekbericht
Voor u ligt het allerlaatste BPZ Weekbericht. Het Weekbericht is in de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot een gewaardeerde informatiebron waarin voor alle actieve 
bewonersgroepen de data en het nieuws over de Zuidas werd samengevat. Nieuws 
waar men anders niet of alleen met veel moeite achter zou kunnen komen, en dat 
door de bewonersgroepen weer kon worden gebruikt bij overleg, acties en inspraak.
Als redacteur van het weekbericht in de periode 2003-2006 dank ik alle lezers voor 
hun belangstelling en iedereen die kopij aanleverden voor hun medewerking.
David van Bezooijen, opbouwwerker Zuidas

Sluiting secretariaat BPZ
Vandaag vertrekt de huidige Zuidas-medewerker van het Wijkopbouwcentrum 
Buitenveldert, David van Bezooijen. Hierdoor is met ingang van 22 december 2006 
het secretariaat van het Bewonersplatform Zuidas voor onbepaalde tijd gesloten.
De toekomst van het opbouwwerk Zuidas is nog onzeker en zal afhankelijk zijn van 
afspraken tussen stadsdeel, projectbureau, bewonersgroepen en 
wijkopbouwcentrum.
 
BPZ-vergadering in Binnenhof
De vergadering en afscheidsborrel voor David van Bezooijen vinden vanavond in de 
Binnenhof plaats, en niet in de Rijnstraat, zoals eerder vermeld werd. 
Vrienden Beatrixpark willen garanties over DokmodelVrienden Beatrixpark 
willen garanties over Dokmodel
 Mijn naam is Marleen Munniksma en ik spreek hier (op de commissievergadering 
van de gemeente Amsterdam op 13 december jl.) namens de Vereniging Vrienden 
van het Beatrixpark, een park aan de rand van de A10 dat net zo oud is als onze 
huidige koningin.
Onze vereniging is 25 jaar geleden opgericht door een aantal bezorgde 
buurtbewoners, die constateerden dat de RAI wederom ten koste van het groen ging 
uitbreiden. Inmiddels heeft de vereniging ruim 1150 leden en vechten wij nog steeds 
voor het behoud van het openbare groen en het park in de huidige omvang. Een 
goed aangelegd park met een interessante collectie bomen, veel mooie doorkijkjes 
en prettige verblijfsruimtes is altijd een toegevoegde waarde, maar is van essentieel 
belang in een versteende omgeving met veel hoogbouw. Onze vereniging heeft altijd 
geprobeerd om een positieve bijdrage aan de plannen te leveren.Vanavond ben ik 
hier om afspraken die ons in het verleden zijn gedaan te waarborgen, ook wanneer 
NV Zuidas  het gebied gaat ontwikkelen. Het oudste deel van het park heeft de 
gemeentelijke monumentenstatus en dat houdt o.m. in dat in dat deel niet gebouwd 
mag worden. Het nieuwere deel – de natte vallei –  grenst aan de dijk van de A10 . 
Met de bouwwerkzaamheden die daar in de komende 20 jaren gaan plaatsvinden is 
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het gevaar groot dat het park , of een deel daarvan , toch gebruikt gaat worden als 
bouwterrein, of dat toe- en afvoerroutes door het park gelegd gaan worden. Ons is 
door het stadsdeel en het Projectbureau altijd verzekerd dat dit niet  zal gaan 
gebeuren. Die verzekering willen wij ook van de NV Zuidas zwart op wit. De 
sportvelden van AFC, die trapsgewijs in zuidelijke richting over het evt. dok worden 
aangelegd zien wij niet als openbaar groen maar als een sportcomplex . Dit kan dus  
nimmer als uitbreiding van het Beatrixpark worden gezien en ook niet als 
compensatiegroen.
Verder vinden wij de plannen zoals die gepresenteerd worden te ‘hard’. Gezien het enorme 
bouwvolume, dat in tien jaar groeide van 600.000 m2  tot ruim 4 maal zoveel en gezien de 
winstoogmerken van de nu participerende ondernemingen, zal er op openbaar groen, een 
mooi ingerichte openbare ruimte en een goed beheer beknibbeld worden. Wij eisen van u dat 
u nu al duidelijke afspraken hierover maakt, met het stadsdeel en met de deelnemers. En dat u 
voldoende geld  bijv. via een afdwingbare reservering – hiervoor vrij maakt, nu en in de 
toekomst. Vanzelfsprekend  waarborgt u  ook de geldende inspraakprocedures en de 
openbaarheid van alle Zuidasplannen.

Tenslotte ben ik als privé persoon en burger van Amsterdam bezorgd dat het hier weer een 
project betreft dat gaandeweg steeds duurder zal worden doordat men op (on)voorziene zaken 
stuit die niet meegenomen zijn in de oorspronkelijke begroting. De ervaring leert (Hoog 
Catharijne, Betuwelijn, tramtunnel den Haag, NZ lijn, Bos & Lommerplein etc.- Docklands, 
Potzdamer Platz)  dat uiteindelijk de belastingbetalende burger de rekening hiervan krijgt 
gepresenteerd. Immers de restrisico’s lijken niet gedragen te worden door de private partijen 
maar liggen vooralsnog bij gemeente en rijk.  Onze vereniging wordt hier gesteund door het 
Bewonersplatform Zuidas en wij steunen op onze beurt de andere insprekers van vanavond.  
Ik wens u veel wijsheid toe.    

 Zorgen over fietsvoorzieningen ZuidasZorgen over fietsvoorzieningen Zuidas
 Vanavond op de commissievergadering van de gemeente Amsterdam op 13 
december jl.) ben ik hier om namens de Fietsersbond mijn bezorgdheid te uiten. De 
Fietsersbond is al vanaf het begin betrokken bij de Zuidas omdat er zeer belangrijke 
fietsroutes door het gebied heen lopen en alle nieuwe functies die er komen 
natuurlijk goed per fiets bereikbaar moeten zijn.
Laat ik beginnen met te zeggen dat de Fietsersbond in principe voor de Zuidas is. 
We staan achter het idee van een compacte stad en we vinden dat dergelijke 
intensief gebruikte locaties vooral op een gebouwd moeten worden op plaatsen die 
uitmuntend bereikbaar zijn per OV en fiets.
Speciale aandacht voor de fiets is nodig, omdat de praktijk leert de fietsroutes en 
stallingen bij grote projecten altijd ondergesneeuwd raken in het geweld van 
stedenbouwkundige idealen, auto’s en parkeerplaatsen. Aandacht vragen voor goede 
fietsroutes en stallingen is nu al behoorlijk moeilijk. Wij vrezen dat met de komst van 
een Zuidasonderneming de wil om te praten met een belangenorganisatie of een 
bewonersvereniging minimaal is. Natuurlijk is er de inspraak voorafgaand aan 
besluitvorming in de gemeenteraad, maar dat is eigenlijk inspraak achteraf. Wij 
vinden het erg belangrijk om juist ook vooraf onze ideeen kenbaar te maken bij de 
ontwerpers. En eigenlijk is de kans daarop nihil. Alle projectonwikkelaars van private 
partijen die ik in de loop der jaren heb gesproken onderkennen het belang van de 
fiets in het geheel niet.



 
Daarom vragen wij de gemeenteraad om op te komen voor dit publieke belang. De 
Fietsersbond zou graag zien dat de garantie wordt afgegeven dat het Hoofdnet Fiets 
minimaal dezelfde kwaliteit behoud die het nu heeft. 
 
De fiets is verschrikkelijk belangrijk om een stedelijk gebied te creeeren. Wat maakt 
het centrum van Amsterdam tot een stedelijk gebied? In onze perceptie is dat dat er 
ongelofelijk veel gelopen en gefietst kan worden, dat de schaal is toegesneden op de 
menselijke maat. We zien bij de Zuidas deelprojecten steeds dat er voor de fiets 
verslechteringen optreden die allemaal op zich te begripen zijn, maar voor het 
netwerk als geheel funest zijn. Zeker als het aandeel fiets in de modal split 
gehandhaafd moet blijven en er dus veel meer mensen gebruik gaan maken van de 
routes, zijn verslechteringen uit den boze.
 
De kwaliteit van deze fietsroutes is nu hoog, met name die van de grote Oost-
westroute. Er maken zeer veel fietsers van gebruik, vooral ook scholieren. De route 
verbindt Zuid-Oost met Nieuw-West is oostelijk van de Amstelveense Weg volledig 
kruisingsvrij en wordt nagenoeg niet doorsneden door toegangen tot parkeergarages. 
Daardoor is de route buitengewoon verkeersveilig en snel. Het is als het ware een 
corridor voor fietsverkeer. Natascha van Bennekom, Fietsersbond afdeling 
Amsterdam.

Pleidooi voor het niet verlagen van de Strawinskylaan
Historie: sinds het Masterplan Zuidas werd vastgesteld, nu al weer 10 jaar geleden, 
is door bestuurders meerdere malen voorgesteld de Strawinskylaan te verlagen. 
Even zovele malen is na heftige protesten van bewoners, scholen en Fietsersbond 
door de gemeenteraad besloten dat de Strawinskylaan hoog moet blijven. Laatstelijk 
een jaar geleden bij het besluit over de bypass van tramlijn 5 over de verhoogde 
Strawinskylaan.
 
De verhoogde Strawinskylaan/Beethovenstraat/Parnassusweg moet blijven 
vanwege:
1. Behoud verkeersveilige en ononderbroken fietsroutes
De zes onderdoorgangen van de hoge Strawinskylaan van twee van de belangrijkste 
lange-afstand hoofdfietsroutes van Amsterdam waarborgen een verkeersveilige en 
ononderbroken Noord-Zuid verbinding (centrum-Buitenveldert) en Oost-West 
verbinding (Amstel-Osdorp). 
Een extra pluspunt van de thans bestaande situatie is de keuzemogelijkheid van 
sociaal veilige fietsroutes voor in de nacht en avond via de Prinses Irenebuurt.
 
2. Behoud verkeersveiligheid scholieren 
In de onmiddellijke nabijheid van de Strawinskylaan zijn acht grote scholen gelegen 
met zo’n 5.000 tot 6.000 scholieren en leerkrachten die, fietsend of lopend, meerdere 
keren per dag gebruik maken van de veilige onderdoorgangen onder de verhoogde 
Strawinskylaan/Beethovenstraat/Parnassusweg.
 
3. Behoud veilige toegang naar station Zuid (NS en GVB) 
Veilige toegang naar station Zuid voor een groot deel van de geplande 230.000 (!) 
dagelijkse treinreizigers en naar metro, tram en bus kan uitsluitend via de bestaande 
onderdoorgangen. 



Een gelijkvloerse fiets-, en voetgangersoversteekplaats over de zesbaans 
Strawinskylaan leidt tot chaotische toestanden, ook voor het gemotoriseerde verkeer 
op zo’n verlaagde Strawinskylaan.
 
4. Behoud speel-, en grasveld
In het verlengde van het Zuidplein, ten noorden van de Strawinskylaan, ligt een 
kleine, groene oase van rust die door de verhoogde Strawinskylaan wordt 
afgeschermd van de drukte van de Zuidas. Hier wordt gevoetbald, spelen kinderen 
en kantoormedewerkers lunchen hier op een bankje in de zon. Bij verlaging van de 
Strawinskylaan ontstaat hier een druk kruispunt met taxistandplaatsen, bushaltes, 
tramhaltes, autoverkeer, enz. die dit waardevolle gebiedje vernietigen.
 
5. Verkeers-, en parkeeroverlast in woonbuurt (Prinses Irenebuurt) beperken
Een verlaagde Strawinskylaan zal leiden tot filevorming en uitnodigen tot het 
benutten van de Prinses Irenebuurt als sluiproute. De smalle woonstraatjes van deze 
buurt zijn totaal ongeschikt om een nog groter verkeers-, en parkeeraanbod vanuit de 
Zuidas op te vangen. De verwijdering van de natuurlijke barriére van de verhoogde 
Strawinskylaan zal het karakter van een groene en rustige woonbuurt ernstig 
aantasten.
 
6. Behoud fietsenstallingen
Waar moeten die twee fietsenstallingen met 2.500 fietsen onder de Strawinskylaan 
straks heen?
 
De verhoogde Strawinskylaan zorgt voor scheiding van verkeersstromen en 
ruimtelijke scheiding tussen Rood en Groen en tussen hoog-, en laagbouw.
De zes onderdoorgangen garanderen kruisingsvrij fiets-, en voetgangersverkeer in 
een steeds verkeersintensiever wordend gebied dat daardoor goed toegankelijk blijft, 
waardoor ongewenst autoverkeer wordt beperkt. De verhoogde Strawinskylaan vormt 
nu een natuurlijke barrière tussen hoogbouw, ten zuiden en laagbouw, ten noorden. 
De verhoogde Beethovenstraat vormt een nuttige afscheiding en is een welkome 
overgang tussen het groene, parkachtige Beethovenkavel en het betonnen WTC-
gebied.
 
Daarom wensen wij dat:
In het conceptadvies aan de Centrale Stad betreffende het concept uitvoeringsbesluit 
‘Beethoven’  de paragraaf in de eerste alinea op blz. 2 over de verlaging van de 
Strawinskylaan geschrapt wordt. 
Verreniging Beethovenstraat/Parnassusweg 
Hotelschool, Esprit College en SKON naar de ZuidasHotelschool, Esprit 
College en SKON naar de Zuidas
 

Het college van B&W is akkoord met de tijdelijke functiewijziging van het leegstaande 
kantoorpand aan de Prinses Irenestraat voor de huisvesting van twee scholen en 
een vestiging van de Stichting Kinderopvang Nederland (SKON).
Wethouder Van Poelgeest vindt het van groot belang dat deze instellingen zich in 
Zuidas vestigen. “Zuidas ontwikkelt zich in een hoog tempo tot een stedelijk centrum. 
De komst van dit soort functies naar Zuidas versterkt niet alleen het vestigingsklimaat 



voor internationale bedrijven. Het is ook goed voor de huidige en toekomstige 
bewoners van dit gebied. Dat deze scholen en de kinderopvang zich vestigen in een 
kantoor dat nu leeg staat is voor mij natuurlijk een win-win situatie.” 
Internationaal onderwijs is al aanwezig in Zuidas met een vestiging van de British 
School. Het internationaal onderwijs van het Esprit College gaat zich richten op 
internationaal voortgezet onderwijs.
De Hotelschool Den Haag, vestiging Amsterdam, genoot een tijdelijk onderdak in het 
Sint Nicolaaslyceum in het Beatrixpark. In verband met de ontwikkeling van het 
projectgebied Beethoven moest voor deze school een nieuwe locatie worden 
gezocht.
In Zuidas is ook een steeds sterkere vraag naar kinderopvang waarneembaar. Veel 
bedrijven hebben behoefte aan kinderopvang dicht bij de werkplek van hun 
werknemers. SKON kan in die stijgende behoefte voorzien.
De directies van de drie genoemde instellingen hebben enthousiast gereageerd en 
willen gaarne tijdelijk, voor de duur van vijf jaar, hun intrek nemen in het voormalige 
kantoorgebouw. Het gaat hierbij om een tijdelijke functiewijziging van ruim 14.000 m² 
bvo.
De nieuwe instellingen versterken Zuidas als belangrijke vestigingslocatie voor 
onderwijsinstellingen. Allerlei vormen van onderwijs, van basisonderwijs tot en met 
universitair onderwijs, zijn in Zuidas aanwezig. Uitstekende bereikbaarheid speelt 
daarbij ook een rol. Het stedelijke karakter van Zuidas wordt daardoor versterkt. 
9Nieuws uit B&W, 20 december 2006)
 
Drie keer per dag naar Berlijn
Vanaf zondag 10 december, met ingang van de nieuwe dienstregeling van NS, 
maken treinen gebruik van het tweede eilandperron op station Amsterdam Zuid WTC. 
Het station dat vanaf die datum ook is omgedoopt tot Station Amsterdam Zuid. De 
vertreksporen zijn opnieuw genummerd. Treinen richting Duivendrecht/Utrecht 
vertrekken vanaf het nieuwe perron op spoor 1 of 2. Treinen richting Schiphol 
vertrekken vanaf het bestaande perron van spoor 3 of 4. ProRail heeft in korte tijd het 
extra perron en bijbehorende infrastructurele voorzieningen gebouwd. Hiervoor zijn 
onder andere de viaducten in de Parnassusweg en Beethovenstraat aangepast. De 
winkelruimtes in de stationshal en de nieuwe trap naar de Parnassusweg worden op 
dit moment verder afgebouwd en zijn in het eerste kwartaal van 2007 gereed.

Dienstregeling NS
In de nieuwe dienstregeling rijden vanaf station Amsterdam Zuid:
– ook in het weekend twee Intercity’s per uur tussen Eindhoven – Utrecht via 
Amsterdam Zuid naar Schiphol v.v. Deze treinen stoppen tevens op Amsterdam 
Bijlmer ArenA.
– één stoptrein per uur tussen Amsterdam Zuid en Utrecht – Rhenen v.v. (na gereed 
komen van de spoorverdubbeling, rijdt deze stoptrein twee keer per uur).
– drie internationale treinen per dag van Schiphol via Amsterdam Zuid en 
Duivendrecht naar Amersfoort en Berlijn. Deze trein is binnen Nederland een 
normale Intercity.
NS verwacht in 2007 rond de 35.000 reizigers op station Amsterdam Zuid. Daarom 
heeft ProRail het station verder uitgebreid met een tweede eilandperron, zodat de 
verwachte groei ook in de toekomst kan worden opgevangen.



Meer informatie
Voor meer informatie over het project en de werkzaamheden: www.prorail.nl/zuidwtc
Voor meer informatie over de nieuwe dienstregeling: www.ns.nl of 0900-1475 (€ 0,35 
p.m.) (Bron: www.zuidas.nl)
 
Onzekerheid over tram A’veen-zuid 
Er is opnieuw onzekerheid gerezen over het traject van de sneltram (onder meer 
toekomstige Noord/Zuidlijn) tussen Amstelveen en Amsterdam. Zo zou in een nieuwe 
visie van Amsterdam de sneltram niet verder rijden dan het Amstelveense centrum 
omdat de kosten de pan uit zouden rijzen. 
Onlangs zou duidelijk zijn geworden dat het Amstelveense deel van het 
sneltramtraject mogelijk z’n vierhonderd miljoen euro gaat kosten, terwijl de raming 
225 miljoen bedraagt. Het rijk zou hieraan niet mee willen betalen. 
Het gesteggel betreft de tramverbinding tussen het centrum en de Westwijk. 
Wethouder J. Tabak (verkeer en vervoer, VVD) reageert desgevraagd: ,,Ik heb de 
opdracht van de raad het openbaar vervoer op niveau te houden en zo mogelijk te 
verbeteren. De Westwijk is een belangrijke uitbreidingswijk en zal de komende jaren 
alleen maar groeien. De wijk zal dus goed moeten worden ontsloten door openbaar 
vervoer. Ik neem aan dat Amsterdam en wij eruit komen.” In z’n algemeenheid zegt 
Tabak: ,,Ik ga er vanuit dat de Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Amstelveen. 
Een aantal jaar geleden heeft in Amsterdam én Amstelveen namelijk besluitvorming 
plaatsgevonden ten aanzien van de toekomst van de Amstelveenlijn, waar nu tramlijn 
5 en sneltram 51 rijden. Hieruit is voortgekomen dat de Noord/Zuidlijn wordt 
doorgetrokken als metro richting Amstelveen.” 
De doortrekking van de Noord/Zuidlijn is vastgelegd in de subsidieovereenkomst voor 
de aanleg ervan, zoals die is afgesloten tussen het rijk en Amsterdam. Onlangs nog 
heeft de Amstelveense wethouder Tabak aan het hoofdstedelijke college van B&W 
herbevestigd dat Amstelveen ervan uitgaat dat de Noord/Zuidlijn als metro naar 
Amstelveen gaat rijden. 
,,Amstelveen is een middelpunt in de regionale openbaar vervoerontwikkelingen,” 
aldus Tabak. ,,In 2013 gaat in Amsterdam de Noord/Zuidlijn rijden. Kort daarna 
verwachten wij de doortrekking van de Noord/Zuidlijn tot in Amstelveen. Dit is met 
name van belang vanwege de realisatie van bijna tweeduizend extra woningen in 
Westwijk.” 
,,Tegelijkertijd loopt er een aantal haalbaarheidsstudies naar toekomstig hoogwaardig 
openbaar vervoer (HOV) busverbindingen vanaf onder andere Aalsmeer en Uithoorn 
richting Amstelveen. Tevens loopt er een studie van de Stadsregio Amsterdam naar 
de toekomst van de Amstelveenlijn. Als eerste hoogwaardige busverbinding rijdt de 
Zuidtangent per 2003 reeds door Amstelveen. Vanaf eind 2008 zal de Zuidtangent 
het kantoor/ bedrijfsgebied Langerhuize gaan aandoen. Vanuit Aalsmeer en Uithoorn 
is inwerkingtreding van HOV busvervoer rond 2012 realistisch.” 
,,Deze hoogwaardige busontwikkelingen vinden dus eerder plaats dan het rijden van 
de Noord/Zuidlijn. Het is het van belang om in relatie met de studies naar HOV naar 
de toekomst te kijken. Amstelveen wordt een middelpunt in een toekomstig netwerk 
van hoogwaardig openbaar vervoerverbindingen. Als gedachte studeert Amstelveen 
op een variant waarbij ter hoogte van de huidige sneltramhalte Amstelveen Centrum 
(Ouderkerkerlaan) een overstappunt gaat ontstaan tussen de diverse HOV-
verbindingen.” 
Onlangs heeft het Amstelveense gemeentebestuur bij haar hoofdstedelijke collega’s 
in een brief nog aangedrongen op een goede openbaar vervoerverbinding met 

http://www.prorail.nl/zuidwtc
http://www.prorail.nl/zuidwtc
http://www.ns.nl/
http://www.ns.nl/


Amsterdam en de regio, vooruitlopend op de discussie over het materieelkeuze in de 
Amsterdamse raad. (Bron: Amstelveens Weekblad door Henk Godhelp, met dank 
aan Bert Schmitz)

Gratis nieuwsbrief Ruimtelijke Ordening
De beroepsorganisatie voor planologen, het NIROV, verzorgt dagelijks een 
nieuwsbrief met alle ruimtelijke-ordeningsnieuws van Nederland. Ook nieuws over de 
Zuidas komt zo af en toe langs, al is het soms flink zoeken. Aanmelden kan via http://
www.ikcro.nl/mailinglist/index.html 
Gratis nieuwsbrief gemeente Amsterdam
Ook de gemeente Amsterdam brengt een gratis e-mailnieuwsbrief uit. Abonneren kan 
op: http://www.amsterdammail.nl/ 

 do. 21 december 2006
Bewonersplatform Zuidas. Let op: in de Binnenhof! Agenda: MER-tracé 
procedure,VUmc, RAI, prospectus en Dok-onderneming, Beethovenkavel, RAI-
plannen, afscheid David van Bezooijen en borrel.. Plaats: A.J. Ernststraat 112. Tijd: 
19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur. 

 Algemene informatie over raads- en commissievergaderingen: 
 Raadsvergaderingen van ZuiderAmstel vinden plaats aan het President 
Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang: 18:00 uur. De stukken liggen een week van tevoren 
ter inzage bij de stadsdeelkantoren, wijkcentra, Wijkpost voor Ouderen en de 
Bibliotheek Buitenveldert. Downloaden via http://www.zuideramstel.nl/ris.asp. 
Inspraak kunt u tot 24 uur voor de vergadering melden via de invulpagina op http://
www.zuideramstel.nl/ris.asp, via nummer 5464582, of 
griffie@zuideramstel.amsterdam.nl. Hier kunt u ook de tekst van uw inspraakreactie 
naartoe mailen.De 
 
 

Gemeenteraad van Amsterdam (centrale stad) vergadert in de Raadszaal van het 
Stadhuis, Amstel 1. De commissie Verkeer en Volkshuisvesting en de commissie 
Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer vergaderen in de De Roos-zaal, kamer 
0239. De vergaderingen beginnen om 13:00 uur. De stukken liggen een week van te 
voren ter inzage op het stadhuis. Inlichtingen en aanmelden voor inspraak (alleen 
mogelijk bij commissievergaderingen) bij de raadsgriffie, telefoon 5522062.

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: 
bpz@wocbuitenveldert.nl .
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt om de twee weken.
Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. 
‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.
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