
w 1 maart 2007
Secretariaat BPZ

Dankzij de subsidie van het Stadsdeel ZuiderAmstel heeft het bewonersplatform in Myrte Gay-Balmaz een 
opvolgster gevonden voor David van Bezooijen. Het BPZ is bereikbaar op dinsdag- en woensdagochtend en 
donderdag de hele dag.
 
Activiteiten BPZ
Het BPZ heeft op 17 januari, 21 februari en 21 maart vergaderd. Op 21 februari heeft Michel Crolla van het 
projectmanagementbureau de bouwplannen van de RAI toegelicht, op 21 maart heeft Fokke Rakers de 
bouwplannen van het VUmc besproken.
Er is een beleidsplan BPZ 2007-2010 opgesteld met de titel Het succes van de Zuidas is mensenwerk. Op 
aanvraag kan dit worden verkregen.
Het BPZ heeft een schriftelijke inspraakreactie gestuurd inzake het projectbesluit RAVEL. Tevens is er 
regelmatig overleg met het Stadsdeelbestuur en met het bestuur van de Wijkraad Buitenveldert.
 
Inspraak concept uitvoeringsbesluit Fred. Roeskestraat
Woensdag 28 maart 2007 tussen 19.00 en 22.00 uur in de Raadzaal van het Stadsdeelkantoor 
ZuiderAmstel. Het concept uitvoeringsbesluit ligt ter inzage in de Stadsdeelkantoren. Schriftelijke reacties 
zijn mogelijk tot en met 25 april 2007 aan Zuidas p/a PMB t.a.v. Anke Wellecomme, Weesperstraat 432, 
1018 DN Amsterdam.
 
Oprichting Zuidas-onderneming
Per 1 februari 2007 is de Zuidas-onderneming opgericht. Benoemd zijn de heer Mr. drs. L.C. Brinkman, de 
heer drs. D.B. Stadig en de heer Ir. J.D. Doets.
 
Uitvoeringsbesluit Beethoven
Het uitvoeringsbesluit is opnieuw besproken in de raadscommissie van de Centrale Stad op 21 maart.
 
Visie Zuidwaarts
De Dienst Ruimtelijke Ordening heeft de opdracht om samen met de stadsdelen ZuiderAmstel en Oud Zuid 
visie Zuidwaarts op te stellen. Deze visie tot 2030 moet als handvat dienen voor mogelijke ontwikkelingen 
die zich in en rond de Zuidas zullen voordoen. De visie Zuidwaarts zal naar verwachting eind 2007 gereed 
zijn.
 
Doorstroming op de A10
Het college heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma om de doorstroming op de A10 te verbeteren. 
Om de fileduur en fileomvang te beperken, zullen er onder andere Dynamische RouteInformatiePanelen 
(DRIP’s) komen om de weggebruiker te adviseren over de beste route. Daarnaast komt er een wisselstrook 
op de afrit, worden de brugopeningstijden aangepast en worden verkeersregelinstallaties aangepast of 
gebouwd. Het college verzoekt Rijkswaterstaat om het onderzoek naar uitbreiding van de 80-kilometer per 
uur maatregel niet te beperken tot de S107-S108, maar tot de hele ring A10.
 
Noord-Zuidlijn
Voor een overzicht van de werkzaamheden rond het station Europaplein zie: 
http://www.noordzuidlijn.amsterdam.nl/live/bijlagen/noordzuidlijn/documenten/stations/europaplein/
overzichten/2007/t07036.pdf
 
Hogesnelheidslijn en ruimtelijke structuur
De aanleg van hogesnelheidslijnen leidt in Europa en ook in Nederland tot grote stedenbouwkundige 
ingrepen rond bestaande stations. Deze stations liggen vaak midden in de stad en het stationsgebied is een 
belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Het is juist daarom van belang dat het een aantrekkelijk 
stedelijk gebied is in plaats een gebied met alleen maar kantoren. 
Tot deze conclusie komt Jan Jacob Trip van het Onderzoeksinstituut OTB in zijn promotieonderzoek, waarin 
hij zich vastbeet in de “quality of place” van de Zuidas in Amsterdam, het Centraal Station in Rotterdam en 
Euralille in Frankrijk. Zie: http://www.otb.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=2bebc4ea-7a76-4c0b-
a53c-86a849ace5ce&lang=nl
 
Foutgeparkeerde fietsen
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Met ingang van maandag 2 april worden fout geparkeerde fietsen bij stations RAI, Zuid  en op het Zuidplein 
verwijderd. Zie: http://www.amsterdammail.nl/lib/forward.php?id=7039
 
Bewoners Zorgcentrum Buitenhof planten boom
Deze week plantte wethouder Henk Boes op woensdag 21 maart, samen met de oudere
bewoners van Zorgcentrum Buitenhof een boom aan de Europaboulevard. Zie: 
http://www.amsterdammail.nl/lib/forward.php?id=7019
 
Volgende BPZ vergadering
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 25 april, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, 
Amsterdam).
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 2 april 2007
VVD wil leven in de Zuidas

De VVD ZuiderAmstel wil op korte termijn een ruimhartig evenementenbeleid  in de Zuidas realiseren om de 
functie van tweede stadshart waar te maken.
 
Stichting Kerkelijk Present in de Zuidas opgericht
Vanuit de Thomaskerk aan de Prinses Irenestraat 36 is de bovengenoemde stichting opgericht. Deze 
Stichting ontplooit initiatieven voor werknemers en werkgevers in de Zuidas die behoefte hebben aan 
reflectie, zingeving en inspiratie. Als eerste initiatief is op 30 maart jl. de bijeenkomst Passie op de Zuidas 
georganiseerd. Dit was een inspirerende ontmoeting tussen Jos van Veldhoven, dirigent van de Nederlandse 
Bachvereniging en Jan Rot die een "hertaling" van de Matthäus Passion heeft gemaakt.
Voor meer informatie : tel. 020-6739230
 
Oplevering tweede fase Mahlerproject
De aansluiting van de Gustav Mahlerlaan op de Buiterveldertselaan is gerealiseerd, waarbij fiets en 
voetpaden zijn aangelegd.
 
Lijn 5 en de Noord/Zuidlijn
Op de Strawinskylaan zal een vrije trambaan worden aangelegd. Hierdoor wordt de 
voetgangersoversteekplaats verplaatst. Op de Buiterveldertselaan worden er fietsdoorsteken gecreèerd.
 
Wijziging vergaderstelsel Stadsdeelraad
De deelraad ZuiderAmstel heeft besloten het vergaderstelsel opnieuw te wijzigen. Commissievergaderingen 
worden op één avond afgewerkt, waarna twee weken later de deelraadsvergadering met besluitvorming 
volgt. Of dit het contact tussen burgers en politiek zal bevorderen wachten wij af.
 
 
Inspraak Project-/Uitvoeringsbesluit kantoren vergadercentrum RAI
Op 24 april zal vanaf 19.30 uur een inspraak plaatsvinden over het voornemen van de RAI om boven op de 
geplande expofoyer een kantoren-vergadercentrum van zeven lagen te bouwen. Plaats RAI, Parkhal bij 
ingang F. Inspraak in zaal T-U.
 
Onthulling nieuwe banken en prullenbakken in het Beatrixpark
Op woensdag 18 april om 11.15 uur zal  wethouder  Henk Boes symbolisch en op feestelijke wijze een van 
de nieuwe banken en prullenbakken onthullen vlakbij de Grote Vijver in het Beatrixpark. Na afloop van deze 
korte bijeenkomst wordt u door de vereniging getrakteerd op een kopje koffie of thee met iets lekkers. De 
plaatsing van de nieuwe banken en prullenbakken is een project dat gerealiseerd kon worden met fondsen 
vanuit het Groeifonds Groen (Zuidas).
 
Zuidas en detailhandel 
De stadsdeelraad zal 22 mei een avond aan dit onderwerp wijden.
 
Volgende BPZ vergadering
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De volgende vergadering staat gepland op woensdag 25 april, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, 
Amsterdam).
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 3 april 2007
Inspraak Project-/Uitvoeringsbesluit kantoren vergadercentrum RAI

Op 24 april zal vanaf 19.30 uur een inspraak plaatsvinden over het voornemen van de RAI om boven op de 
geplande expofoyer een kantoren-vergadercentrum van zeven lagen te bouwen. Plaats RAI, Parkhal bij 
ingang F. Inspraak in zaal T-U.
 
NA DE UITVOERING DE INSPRAAK
 
De gemeente wil de Zuidas privaat gaan ontwikkelen. Het gevolg zal zijn  dat de inspraak verder beperkt 
wordt. We krijgen nu al de gelegenheid om hieraan te wennen. De RAI heeft een plan gemaakt voor een 
nieuwe vergaderhal met daarboven een toren, die de huidige kantoren van de RAI voor een deel moeten 
gaan vervangen. Voor dit plan is het projectbesluit en uitvoeringsbesluit tot één besluit  samengevoegd: een 
pro-uitvoeringsbesluit. De vaststelling van dit besluit gebeurt zowel door de gemeenteraad als door de 
deelraad. Voorheen werd een projectbesluit door de deelraad vastgesteld en een uitvoeringsbesluit door de 
gemeenteraad. Het plan zelf is al vergevorderd. Voor de onderbouw van de toren is de tekenfase afgesloten 
en is al enige tijd geleden een bouwvergunning aangevraagd met een verzoek voor vrijstelling van het 
geldende bestemmingsplan. 
Welke verandering kan het pro-uitvoeringsbesluit door de inspraak nog ondergaan en hoe mogen we ons 
dat voorstellen? Omwonenden en anderen kunnen nu reageren op dit pro-uitvoeringsbesluit. Daarna volgt 
een nota van beantwoording met een mogelijke aanpassing van het pro-uitvoeringsbesluit. Deze stukken 
worden vervolgens besproken in een deelraadcommissie en een commissie van de Centrale Stad. De 
(eventueel gewijzigde) voorstellen gaan naar deelraad en de gemeenteraad, die beide een besluit nemen. 
Onduidelijk hoe gehandeld moet worden, indien beide raden een ander besluit nemen.
Stel dat beide raden tot eenzelfde aangepast voorstel komen. Wat dan? Vervalt dan de lopende 
bouwaanvraag en wordt deze vervangen door een nieuwe aanvraag met een gewijzigd verzoek tot 
vrijstelling van het bestemmingsplan?
Nee, natuurlijk niet. Een wijziging is zeer onwaarschijnlijk. De inspraak is vooral bedoeld om uw instemming 
met het plan te uiten: instemspraak. De RAI wil zich graag als theater profileren!
 
Amsterdam-West het meest in trek als bedrijfslocatie
Uit de berichten van de gemeente Amsterdam blijkt dat in 2005 Amsterdam-West het meest in trek was als 
bedrijfslocatie. Zal de komst van Akzo Nobel naar de Zuidas er voor zorgen dat in 2007 de Zuidas de meest 
geliefde locatie wordt? http://www.ikcro.nl/php/redirect.php?
url=www.amsterdam.nl%2Fnieuws%3FActItmIdt%3D41379

Onthulling nieuwe banken en prullenbakken in het Beatrixpark
Op woensdag 18 april om 11.15 uur zal  wethouder  Henk Boes symbolisch en op feestelijke wijze een van 
de nieuwe banken en prullenbakken onthullen vlakbij de Grote Vijver in het Beatrixpark. Na afloop van deze 
korte bijeenkomst wordt u door de vereniging getrakteerd op een kopje koffie of thee met iets lekkers. De 
plaatsing van de nieuwe banken en prullenbakken is een project dat gerealiseerd kon worden met fondsen 
vanuit het Groeifonds Groen (Zuidas).
De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft € 1000,- waarderingssubsidie gekregen van het 
Stadsdeel voor de Artsenijhof.
 
De Mirandastrook
Op 9 januari heeft de deelraad het zogeheten Projectbesluit De Mirandastrook vastgesteld. In dit 
projectbesluit staat globaal omschreven hoeveel vierkante meter bebouwing, welke soort woningbouw en 
welke voorzieningen het stadsdeel in dit gebied wil realiseren. Verder staat er in hoe wordt omgegaan met 
groen, verkeer, verkaveling en bouwhoogtes. Ook wordt in het projectbesluit een inschatting gemaakt van de 
financiële haalbaarheid.

mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nll
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nll
http://www.ikcro.nl/php/redirect.php?url=www.amsterdam.nl%2Fnieuws%3FActItmIdt%3D41379
http://www.ikcro.nl/php/redirect.php?url=www.amsterdam.nl%2Fnieuws%3FActItmIdt%3D41379
http://www.ikcro.nl/php/redirect.php?url=www.amsterdam.nl%2Fnieuws%3FActItmIdt%3D41379
http://www.ikcro.nl/php/redirect.php?url=www.amsterdam.nl%2Fnieuws%3FActItmIdt%3D41379


Met het vaststellen van het projectbesluit heeft de raad ingestemd met de uitgangspunten en 
randvoorwaarden om in het gebied De Mirandastrook woningen en voorzieningen te ontwikkelen. Op basis 
van het projectbesluit zullen vervolgonderzoeken worden gedaan en wordt het plan uitgewerkt in een 
zogeheten Investeringsbesluit. Als de vervolgonderzoeken zijn afgerond, wordt een Investeringsbesluit 
opgesteld. In dit Investeringsbesluit is een definitief plan voor de buurt opgenomen waarin precies 
omschreven staat waar de bebouwing komt en hoe dit eruit zal zien. Als dit plan klaar is, zal het stadsdeel 
een formele inspraakronde organiseren. Dit zal in de herfst van 2007 zijn.

Zuidas en detailhandel
De stadsdeelraad zal 22 mei een avond aan dit onderwerp wijden.
 
Volgende BPZ vergadering
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 25 april, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, 
Amsterdam).
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 4 april 2007
Inspraak Project-/Uitvoeringsbesluit kantoren vergadercentrum RAI

Op 24 april zal vanaf 19.30 uur een inspraak plaatsvinden over het voornemen van de RAI om boven op de 
geplande expofoyer een kantoren-vergadercentrum van zeven lagen te bouwen. Ontvangst in hal 8 bij 
ingang F van de RAI, inspraakavond in zaal T-U.
 
Joop van de Ende mag verder bouwen
De Raad van State heeft de bezwaarschriften tegen de voortgang van de bouw van het musicaltheater niet 
gehonoreerd.
 
Sportas naast Zuidas
Het college van B&W heeft ingestemd met de nota focus op sport. In de groene scheggen, ook wel 
sportlongen genoemd, is ruimte voor sport. Dit geldt bijvoorbeeld voor Sportas Amsterdamse Bos/
Riekerhave/Olympisch Stadion. Vooral bij de ring A10 zijn er mogelijkheden.
 
Zuidasonderneming populair
Voor de toekomstige veiling van de aandelen van de Zuidas onderneming zijn acht marktpartijen 
gepreselecteerd. Het gaat om (in alfabetische volgorde): ABN AMRO Bank, Bank Nederlandse Gemeenten 
(BNG), Fortis Bank, HBOS (Bank of Scotland), ING Real Estate, Schiphol Group, Rabobank en Stichting 
Pensioenfonds ABP. De geselecteerde private partijen kunnen eind 2007 inschrijven op in totaal 60 % van 
de aandelen van de Zuidas onderneming.  Gemeente Amsterdam en het Rijk blijven ieder voor 20% 
aandeelhouder in de onderneming.
 
Schiphol
Met het vrijgeven van de startnotitie ‘Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ is deze week 
de eerste stap gezet in de procedure voor de milieueffectrapportage voor Schiphol. Er moet fors worden 
geïnvesteerd in verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving. Hoe kan dat worden gerealiseerd? 
Daarover vindt afstemming plaats in het zogenaamde Aldersoverleg dat eind vorig jaar is ingesteld. De 
provincie Noord Holland en de gemeentes Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uitgeest, nemen 
hier namens de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) aan deel. Onder leiding van onafhankelijk voorzitter A. 
Alders werken zij samen met het Rijk, Schiphol Group, LVNL, KLM en vertegenwoordigers van 
bewonersplatforms via de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) aan oplossingen voor 
deze vraagstukken in hun onderlinge samenhang. (Persbericht provincie Noord-Holland, 18 april 2007) 
 
Onthulling nieuwe banken en prullenbakken in het Beatrixpark
Op 18 april heeft wethouder H. Boes de nieuwe banken bij de grote vijver van het Beatrixpark onthuld door 
het doorknippen van een lint en het verwijderen van een kleed over de bank. Tevens werd het vooralsnog 
enige exemplaar van de nieuwe prullenbakken onthuld. Toegezegd werd dat nog deze week voorlopige 
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prullenbakken zullen worden geplaatst en dat de definitieve bakken in september zullen komen. De 
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark zorgde voor koffie en champagne. http://
www.vriendenbeatrixpark.nl/
 
Zuidas en detailhandel 
De stadsdeelraad zal 22 mei een avond aan dit onderwerp wijden.
 
Vernieuwde website Noord/Zuidlijn
De Noord/Zuidlijn heeft een vernieuwde website (www.noordzuidlijn.amsterdam.nl). Onder `voor de buurt` is 
alles te vinden wat belangrijk is voor wie woont en werkt rond een van de bouwplaatsen.
 
Volgende BPZ vergadering
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 25 april, 19.30 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 
112, Amsterdam).
 
 

w 5 april 2007
Noordvleugel

Maandag 23 april brachten minister Cramer en Eurlings een bezoek aan de Noordvleugel, waarvan de 
Zuidas een project met allure uitmaakt. Het bezoek eindigde in de H-toren van het WTC bij Slavenburg. Daar 
werd het eerste exemplaar van het boek Noordvleugel uitgereikt aan de minister. Op bladzijde 52 wordt 
vermeld: “Bewonersgroepen hebben zich verenigd in een bewonersplatform zodat zij hun belangen goed 
voor het voetlicht kunnen brengen. Het platform heeft er bijvoorbeeld op gewezen dat het woongenot 
vermindert als er heel hoge torens pal naast hun woonwijken verrijzen. Daarom zijn afspraken gemaakt over 
de hoogte van de bebouwing op die plaatsen”.
 
Inspraak Project-/Uitvoeringsbesluit kantoren vergadercentrum RAI
Het BPZ heeft zowel mondeling als schriftelijk gereageerd op het project/uitvoeringsbesluit. Gewezen is 
vooral op het opheffen van het introverte karakter van de RAI (zie:  www.bewonersplatformzuidas.nl).
 
Fred. Roeskestraat
Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg heeft schriftelijk gereageerd op het concept Uitvoeringsbesluit 
(zie:  www.bewonersplatformzuidas.nl).
 
Straalverbindingstoren
Er is een bouwvergunning aangevraagd voor het veranderen en vergroten van de straalverbindingstoren aan 
de Barbara Strozzilaan 251.
 
Mirandastrook
Het college van B&W heeft ingestemd met het projectbesluit `De Mirandastrook’. Het stadsdeel 
ZuiderAmstel wil een projectorganisatie inrichten waarbij zal worden samengewerkt met verschillende 
private partijen.
 
Informatieavond schiphol
Woensdag 9 mei zal in de Burgerzaal van het Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp, een  
informatieavond plaatsvinden over de startnotitie `Verder werken aan de toekomst Schiphol en de regio´. Als 
u wilt inspreken kunt zich aanmelden via telefoonnummer 070-351 8016. Schriftelijke reacties kunnen tot 16 
mei 2007 worden gestuurd.
 
Joods Hospitium aan Amstelveenseweg
De Vereniging van Buurtbewoners is door de Raad van State ontvankelijk verklaard. Het Stadsdeel 
ZuiderAmstel moet het plan in zijn oorspronkelijke vorm uitvoeren.
 
Dag van het park
De Jaarlijkse dag van het Park wordt op 27 mei in het Amstelpark gehouden.
 
Zuidas en detailhandel 
De stadsdeelraad zal 22 mei een avond aan dit onderwerp wijden.

http://www.vriendenbeatrixpark.nl/
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/
http://www.noordzuidlijn.amsterdam.nl/
http://www.noordzuidlijn.amsterdam.nl/
http://www.bewonersplatformzuidas.nl
http://www.bewonersplatformzuidas.nl
http://www.bewonersplatformzuidas.nl/
http://www.bewonersplatformzuidas.nl/


 
Volgende BPZ vergadering
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 23 mei, 19.30 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 
112, Amsterdam).
 
 

w 6 mei 2007
Schriftelijke reactie van het BPZ op project/uitvoeringsbesluit kantorenvergadercentrum RAI

Onderstaande brief is afgelopen week verzonden aan het projectmanagementbureau:
Betreft: project/uitvoeringsbesluit voor kantorenvergadercentrum RAI
 
Geachte mevrouw de Jong, 
 
In vervolg op onze mondelinge inspraak van 24 april jl. brengt het Bewonersplatform Zuidas de volgende 
punten onder uw aandacht: 
# 1.# wij zijn verheugd dat de oost-west fietsroute een duidelijk gemarkeerde functie zal blijven 
hebben en dat langs de plinten voorzieningen gepland worden om deze accentuering nog duidelijker te 
maken
# 2.# wij vragen ons af hoe de Expofoyer zal bijdragen aan het opheffen van het introverte 
karakter van de RAI ( pag. 9) 
# 3.# het komt ons voor dat de op blz. 9 terecht gesignaleerde interne gerichtheid van de RAI niet 
wordt veranderd in een externe gerichtheid door het creëren van een omsloten binnenplein dat bestemd 
wordt voor activiteiten van de RAI ( pag. 9 en 13). Wij zouden willen voorstellen dit plein een buurtgerichte 
functie te geven. 
# 4.# wij stellen voor de 9e verdieping van de kantoren de bestemming van lounge/ restaurant te 
geven die publiek toegankelijk is, zodat er ook als er geen exposities of congressen in de RAI zijn gebruik 
gemaakt kan worden van de ruimten van de RAI.
# 5.# wij gaan ervan uit dat de combinatie projectbesluit/uitvoeringsbesluit strikt beperkt zal blijven 
tot dit kantorencomplex. 
 
Vooruitlopend op de toegezegde bijeenkomst over het voorplein willen wij u vast de volgende suggesties 
meegeven: 
 
# 1.# maak het voorplein ruim en groen 
# 2.# beperk het autoverkeer tot een kiss and ride zone en breng de parkeervoorzieningen voor 
invaliden en Vips in de garages onder
# 3.# zorg voor een voetgangersvriendelijke route van de haltes van het openbaar vervoer (tram, 
bus en metro) naar zowel de aangrenzende woonbuurten als naar de RAI.
 
Met vriendelijke groet
Dr.F.M.M. Griffioen, voorzitter   
 
Schriftelijke reactie van de vereniging Vrienden van het Beatrixpark
Ook de vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft schriftelijk gereageerd op het project/uitvoeringsbesluit 
kantorenvergadercentrum RAI (vanaf 9 mei te lezen op: www.bewonersplatformzuidas.nl).
 
Zuidas en detailhandel 
De stadsdeelraad wijdt 22 mei een avond aan dit onderwerp. Doel van de bijeenkomst is meer inzicht te 
krijgen in de ontwikkelingen op genoemd gebied op korte en lange termijn. Belanghebbenden mogen hun 
standpunten daarover uitwisselen. De heer Van der Zwan van de Dienst Ruimtelijke Ordening presenteert de 
eerste resultaten van een onderzoek dat een van de bouwstenen zal zijn voor de visie op de 
winkelvoorziening in de Zuidas. Aanvang: 19.30 uur, Pres. Kennedyplantsoen 1-3, Amsterdam. Deelname 
telefonisch of per mail vóór 11 mei opgeven (020 5464464, griffie@zuideramstel.amsterdam.nl).
 
Dag van het park
De Jaarlijkse dag van het Park wordt op 27 mei in het Amstelpark gehouden.
 
Volgende BPZ vergadering
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De volgende vergadering staat gepland op woensdag 23 mei, 19.30 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 
112, Amsterdam).
 
Volgende weekbericht, in verband met Hemelvaartsdag kunt u op 24 mei verwachten

w 7 mei 2007
11 mei discussie over duurzame stedenbouw

De PvdA wil iedereen die iedereen in Amsterdam die betrokken is bij de stedenbouw uitnodigen voor een 
discussie in NEMO op 11 mei van 16.00 – 18.00. Daarna bent u van harte welkom om verder te praten 
onder het genot van een hapje en een drankje. Hier kunt u de discussienotitie downloaden. De bijeenkomst 
wordt gehouden in het science center NEMO, Oosterdok 2 (naast Amsterdam CS). Zaal: Captains Cabin. U 
kunt zich aanmelden bij pvda@raad.amsterdam.nl of telefonisch (020) 5523477.
 
Zuidas en detailhandel 
De stadsdeelraad wijdt 22 mei een avond aan dit onderwerp. Doel van de bijeenkomst is meer inzicht te 
krijgen in de ontwikkelingen op genoemd gebied op korte en lange termijn. Belanghebbenden mogen hun 
standpunten daarover uitwisselen. De heer Van der Zwan van de Dienst Ruimtelijke Ordening presenteert de 
eerste resultaten van een onderzoek dat een van de bouwstenen zal zijn voor de visie op de 
winkelvoorziening in de Zuidas. Aanvang: 19.30 uur, Pres. Kennedyplantsoen 1-3, Amsterdam. Deelname 
telefonisch of per mail vóór 11 mei opgeven (020 5464335, griffie@zuideramstel.amsterdam.nl).
 
Gijsbrecht van Aemstelpark informatieavond 23 mei
Deze avond zal gehouden worden in de Theaterzaal van het Multifuntioneel Centrum `Het Binnenhof’ aan de 
A.J. Ernststraat 112. Aanvang 19.30 uur.
 
Dag van het Park
In het Amstelpark vinden op 27 mei van 11.00 tot 16.00 uur allerlei activiteiten plaats. Een natuurmarkt (in 
samenwerking met het IVN), poppenkast, schminken, Tai Chi-les, schapenscheren, natuurexcursies, 
boomklimmen en vlotbouwen, theetuin en knutsel-workshops. Iedereen is van harte welkom. Na 10 mei is 
het definitieve programma bekend.
 
Steden voor iedereen
De Volkskrant heeft een discussieforum op internet geopend om de meningen over de inrichting van steden 
te verzamelen. Zij zullen hierover op 2 juni in de krant publiceren. Wilt u meedoen? Kijk dan op:  http://
extra.volkskrant.nl/interactie/ruimtelijkeagenda/oplossingen.php?
topic0Id=313&event=&response1Id=&txt=&name=&email=&city=
 
Werkzaamheden RAI en omgeving ivm Noord/Zuidlijn
a: 13 mei verlegging metrospoor en daardoor minder metro’s tussen station RAI en station Zuid.
b: van 11 juni tot begin augustus verleggen van fietspad en rijweg in de groene zoom.
c: tussen 7 juli en 28 augustus wordt een bouwkuip gemaakt tussen de noordelijke rijbaan van de A10 en het 
metrospoor. Daarvoor wordt er van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 22.00 uur geheid. De 
metro zal van 7 juli tot en met 28 augustus niet of nauwelijks rijden. Passagiers kunnen gebruik maken van 
de trein tussen de RAI en station Zuid.
d: van 13 augustus tot eind oktober slopen van de viaduct, waarna de tunnel kan worden gebouwd.
e: begin 2008 wordt de toegang van de RAI verlegd.
 
Open Dag Noord/Zuidlijn
Op zaterdag 2 juni kan het publiek een kijkje nemen op de bouwplaatsen van de
Noord/Zuidlijn. Van Noord tot Zuid gaan de bouwhekken open om iedereen de kans te
geven om met eigen ogen te zien hoe het er aan toegaat op een bouwplaats.
Op vrijwel alle bouwlocaties is die dag van alles te zien en te beleven. Bezoekers aan
de Open Dag kunnen onder andere een kijkje nemen onder het CS of in de verdeelhal
op de Vijzelgracht, rondwandelen op het bouwterrein op het Europaplein en een
bezoek brengen aan het bouwdok in de Sixhaven.
De Open Dag Noord/Zuidlijn begint tegelijkertijd op alle bouwplaatsen om 10.00 uur en
duurt tot 16.00 uur. Meer informatie is binnenkort te krijgen in het informatiecentrum
Stationsplein 7 en op www.noordzuidlijn.amsterdam.nl.
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Schriftelijke reactie op de plannen van de RAI
Behalve het BPZ en de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark (zie weekbericht 6) heeft ook de 
Fietsersbond een schriftelijke reactie gestuurd. De Fietsersbond heeft een aantal aanbevelingen gedaan 
voor de inrichting hoofdnet fietsroute, die over het terrein van de RAI gaat lopen. Zie 
www.bewonersplatform.nl (standpunten).
 
Jaarlijks Amstelparkfestival op 10 juni
Op zondag 10 juni om 12.00 uur start bij het Glazen Huis het Amstelparkfestival. Een gevarieerd programma 
luistert tot 17.30 uur de dag op. Voor een volledig overzicht zie: http://www.amstelparkfestival.nl.
 
Duizend bomen erbij in vier jaar
Het stadsdeel ZuiderAmstel wil binnenkort uw hulp inroepen van burgers en bedrijven om plekken aan te 
geven voor de plaatsing van een boom. Het duizendbomenplan vloeit voort uit het bomenbeheerplan dat het 
stadsdeelbestuur vorig jaar heeft vastgesteld. Op dit moment staat slechts 5 procent van de 35.500 bomen 
in de Zuidas.
 
Vergadering 12 juni stadsdeelraad Ravel
12 juni zal het stadsdeelraad vergaderen over het projectbesluit RAVEL.
 
Volgende BPZ-vergadering niet op 23 mei maar op 28 juni
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 28 juni, 19.30 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 
112, Amsterdam).
Het volgende weekbericht zal, ivm Hemelvaartsdag, uitkomen op 24 mei.

w 8 mei 2007
Conceptbesluit Ravel

Het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Zuideramstel heeft het concept projectbesluit Ravel goedgekeurd. 
Het zal 19 juni in de Stadsdeelraad aan de orde komen. 

Stadsdeelraad en winkels
Door de heer Fransman (PvdA) en mevrouw Driessen (VVD) was op 22 mei een informatieavond  
georganiseerd over de plannen voor de winkelvoorzieningen in de Zuidas. Gestreefd wordt naar winkels in 
het topsegment die nationale en internationale klanten kunnen trekken. Zij zullen in de plinten gerealiseerd 
kunnen worden met een deur naar de straat. Het wordt dus geen winkelcentrum. Beoogde locatie is in het 
plan Ravel. Om dit te kunnen realiseren wordt een kwaliteitsteam ingesteld. Naast deze winkels zullen 
gewone winkels in het basis- en middensegment in de buurt van het station Zuid worden gelocaliseerd.   

Gijsbrecht van Aemstelpark 
Op de druk bezochte informatieavond (23 mei) van het Stadsdeel werd een toelichting gegeven op de 
plannen voor het park. Op basis van het plan dat is vastgesteld door de Stadsdeelraad worden 
gedetailleerde plannen uitgewerkt waarbij klankbordgroepen worden ingeschakeld. Er bestond 
onduidelijkheid bij de bewoners wat er precies al besloten was en wat nog veranderd kan worden. Dit zal 
worden geverifieerd bij de griffier.
 
Dag van het Park
In het Amstelpark vinden op 27 mei van 11.00 tot 16.00 uur allerlei activiteiten plaats. Een natuurmarkt (in 
samenwerking met het IVN), poppenkast, schminken, Tai Chi-les, schapenscheren, natuurexcursies, 
boomklimmen en vlotbouwen, theetuin en knutsel-workshops. Iedereen is van harte welkom. Na 10 mei is 
het definitieve programma bekend.
 

31 mei inloopavond bypass lijn 5
Op donderdagavond 31 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur wordt een inloop-informatiebijeenkomst 
georganiseerd in de Tuinzaal van de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36. De gemeente Amsterdam zal de 
omwonenden informeren over de komende werkzaamheden en de mogelijke overlast en/of verkeershinder 
die hiermee gepaard gaan.
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Opening tentoonstelling in Platform 21
Op vrijdag 1 juni is om 17.30 uur een openingsevent van André van Bergen, gevolgd door een performance 
van Anat Stainberg om 18.30 in Platform 21, Prinses Irenestraat 19. Meer informatie www.platform21.com
 
Open Dag Noord/Zuidlijn
Op zaterdag 2 juni kan het publiek een kijkje nemen op de bouwplaatsen van de
Noord/Zuidlijn. Van Noord tot Zuid gaan de bouwhekken open om iedereen de kans te
geven om met eigen ogen te zien hoe het er aan toegaat op een bouwplaats.
Op vrijwel alle bouwlocaties is die dag van alles te zien en te beleven. Bezoekers aan
de Open Dag kunnen onder andere een kijkje nemen onder het CS of in de verdeelhal
op de Vijzelgracht, rondwandelen op het bouwterrein op het Europaplein en een
bezoek brengen aan het bouwdok in de Sixhaven.
De Open Dag Noord/Zuidlijn begint tegelijkertijd op alle bouwplaatsen om 10.00 uur en
duurt tot 16.00 uur. Meer informatie is binnenkort te krijgen in het informatiecentrum
Stationsplein 7 en op www.noordzuidlijn.amsterdam.nl.
 
Werkzaamheden RAI en omgeving ivm Noord/Zuidlijn
a: van 11 juni tot begin augustus verleggen van fietspad en rijweg in de groene zoom.
b: tussen 7 juli en 28 augustus wordt een bouwkuip gemaakt tussen de noordelijke rijbaan van de A10 en het 
metrospoor. Daarvoor wordt er van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 22.00 uur geheid. De 
metro zal van 7 juli tot en met 28 augustus niet of nauwelijks rijden. Passagiers kunnen gebruik maken van 
de trein tussen de RAI en station Zuid.
c: van 13 augustus tot eind oktober slopen van de viaduct, waarna de tunnel kan worden gebouwd.
d: begin 2008 wordt de toegang van de RAI verlegd.
 
Jaarlijks Amstelparkfestival op 10 juni
Op zondag 10 juni om 12.00 uur start bij het Glazen Huis het Amstelparkfestival. Een gevarieerd programma 
luistert tot 17.30 uur de dag op. Voor een volledig overzicht zie: http://www.amstelparkfestival.nl.
 
Stadsdeelraad en Zuidas
Alle onderwerpen over de Zuidas zijn verschoven naar 19 juni.
 
Zuidas gebaat bij derde spoortunnel
De visie van de Nederlandse Spoorwegen en het gemeentebestuur van Amsterdam is dat voor het 
welslagen van de Amsterdamse Zuidas een derde spoortunnel nodig is. Volgens wethouder Van Poelgeest 
moet voor gebruikers van de Zuidas het openbaar vervoer de norm zijn. “Nu al laat 70 procent de auto staan 
en pakt trein, tram of fiets. De derde spoortunnel zal nodig blijken. Van de aanleg van een derde afslag ben 
ik geen voorstander.”
 
Volgende BPZ-vergadering op 28 juni
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 28 juni, 19.30 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 
112, Amsterdam).
 

w 9 mei 2007

Open dag bouwplaats Stadsdeelkantoor

Zaterdag 2 juni van 10.00 tot 16.00 uur wordt informatie verstrekt over het bouwproces van het nieuwe 
Stadsdeelkantoor. Op de hoek van de Graafschapstraat en de Pres. Kennedylaan.
 
Open dag Noord/Zuidlijn
Op zaterdag 2 juni kan het publiek een kijkje nemen op de bouwplaatsen van de Noord/Zuidlijn. Van Noord 
tot Zuid gaan de bouwhekken open om iedereen de kans te geven om met eigen ogen te zien hoe het er aan 
toegaat op een bouwplaats.
Op vrijwel alle bouwlocaties is die dag van alles te zien en te beleven. Bezoekers aan de Open Dag kunnen 
onder andere een kijkje nemen onder het CS of in de verdeelhal op de Vijzelgracht, rondwandelen op het 
bouwterrein op het Europaplein en een bezoek brengen aan het bouwdok in de Sixhaven. De Open Dag 

http://www.platform21.com/
http://www.platform21.com/
http://www.noordzuidlijn.amsterdam.nl
http://www.noordzuidlijn.amsterdam.nl
http://www.amstelparkfestival.nl/
http://www.amstelparkfestival.nl/


Noord/Zuidlijn begint tegelijkertijd op alle bouwplaatsen om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Meer informatie 
is binnenkort te krijgen in het informatiecentrum Stationsplein 7 en op www.noordzuidlijn.amsterdam.nl.
 
VU-festival
Op 7, 8 en 9 juni organiseert de Vrije Universiteit een festival. Op het binnenterrein van de universiteit is er 
kunst, wetenschap, sport, debat, muziek, informatie, cabaret en ontspanning. Het is voor omwonenden 
mogelijk mee te genieten van topartiesten of aan de conditie te werken tijdens sportactiviteiten. Optredens, 
presentaties en prestaties gaan samen op de campus in Buitenveldert. We nodigen u van harte uit om op 
kennis te maken met het Vu festival. Meer weten: zie www.festival.vu.nl
 
Werkzaamheden RAI en omgeving ivm Noord/Zuidlijn
a: van 11 juni tot begin augustus verleggen van fietspad en rijweg in de groene zoom.
b: tussen 7 juli en 28 augustus wordt een bouwkuip gemaakt tussen de noordelijke rijbaan van de A10 en het 
metrospoor. Daarvoor wordt er van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 22.00 uur geheid. De 
metro zal van 7 juli tot en met 28 augustus niet of nauwelijks rijden. Passagiers kunnen gebruik maken van 
de trein tussen de RAI en station Zuid.
c: van 13 augustus tot eind oktober slopen van de viaduct, waarna de tunnel kan worden gebouwd.
d: begin 2008 wordt de toegang van de RAI verlegd.
Sneltram 51 op laag pitje
Tussen 8 juli en 25 augustus rijdt sneltram 51 alleen tussen Westwijk en Amstelveen Centrum. Er is nog 
overleg gaande over de compensatie. Lijn 5 blijft rijden.
 
Herinrichting Stadionplein
Op 7 juni is er een informatie en inspraakavond over het concept-investeringsbesluit en het concept-
ontwerp-bestemmingsplan. Inspraak is mogelijk van 29 mei tot en met 10 juli. Plaats: Frans Ottenstadion, 
IJsbaanpad 43. Inloop vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 23.00 uur.
 
Jaarlijks Amstelparkfestival op 10 juni
Op zondag 10 juni om 12.00 uur start bij het Glazen Huis het Amstelparkfestival. Een gevarieerd programma 
luistert tot 17.30 uur de dag op. Voor een volledig overzicht zie: http://www.amstelparkfestival.nl.
 
Stadsdeelraad en Zuidas
Alle onderwerpen over de Zuidas zijn verschoven naar 19 juni.
 
Eerste paal ACTA                                                                                                                      
Op maandag 25 juni wordt de eerste paal geslagen van de nieuwbouw voor ACTA.
 
Informatiemarkt Zuidas
Op 28 juni vindt een informatiemarkt plaats over de Zuidas. Plaats: hal WTC (bij de roltrappen). Tijd: 15.30 
uur tot 19.30 uur. Het Bewonersplatform neemt deel aan deze informatiemarkt.
 
Volgende BPZ-vergadering op 28 juni
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 28 juni. In verband met de informatiemarkt begint de 
vergadering om 20.00 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam).
 

w 10 juni 2007
Visie op Amsterdamse Openbaar Vervoer

De gemeente Amsterdam wil de komende jaren de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren en meer 
ov-verbindingen creëren om de groei van de mobiliteit te kunnen opvangen en de luchtkwaliteit te 
verbeteren. Het college van B&W wil onder andere de Ringlijn doortrekken naar de Houthavens (en 
vervolgens óf naar het CS óf naar Amsterdam-Noord), de Noord/Zuidlijn doortrekken naar Amstelveen, een 
metroverbinding naar Schiphol tot stand brengen, en het aantal P+R’s vergroten. Daarnaast wil het college 
via de Stadsregio regelen dat het openbaar vervoer tot 01.00 uur blijft rijden en dat het spitsvervoer tot 20.00 
uur wordt aangeboden. Het metronet moet worden opgewaardeerd tot een hoogwaardig systeem. Dit zijn 
enkele ambities die verwoord staan in de ‘OV-visie 2007-2020’, die op 5 juni door het college is vrijgegeven 
voor inspraak.
 
Bewoners rond Stadionplein verwerpen plan herinrichting Stadionplein
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Uit de door de Buurtgroep Stadionplein en omgeving gehouden enquête blijkt dat de meeste buurtbewoners 
tegen het nu voorliggende plan zijn. Op de inspraakavond van donderdag 7 juni zal ook een eigen ontwerp 
dat met behulp van bewoners tot stand is gekomen worden gepresenteerd.
 
VU-festival
Op 7, 8 en 9 juni organiseert de Vrije Universiteit een festival. Op het binnenterrein van de universiteit is er 
kunst, wetenschap, sport, debat, muziek, informatie, cabaret en ontspanning. Het is voor omwonenden 
mogelijk mee te genieten van topartiesten of aan de conditie te werken tijdens sportactiviteiten. Optredens, 
presentaties en prestaties gaan samen op de campus in Buitenveldert. We nodigen u van harte uit om op 
kennis te maken met het Vu festival. Meer weten: zie www.festival.vu.nl
 
Werkzaamheden RAI en omgeving ivm Noord/Zuidlijn
a: van 11 juni tot begin augustus verleggen van fietspad en rijweg in de groene zoom.
b: tussen 7 juli en 28 augustus wordt een bouwkuip gemaakt tussen de noordelijke rijbaan van de A10 en het 
metrospoor. Daarvoor wordt er van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 22.00 uur geheid. De 
metro zal van 7 juli tot en met 28 augustus niet of nauwelijks rijden. Passagiers kunnen gebruik maken van 
de trein tussen de RAI en station Zuid.
c: van 13 augustus tot eind oktober slopen van de viaduct, waarna de tunnel kan worden gebouwd.
d: begin 2008 wordt de toegang van de RAI verlegd.
Sneltram 51 op laag pitje
Tussen 8 juli en 25 augustus rijdt sneltram 51 alleen tussen Westwijk en Amstelveen Centrum. Er is nog 
overleg gaande over de compensatie. Lijn 5 blijft rijden.
 
Jaarlijks Amstelparkfestival op 10 juni
Op zondag 10 juni om 12.00 uur start bij het Glazen Huis het Amstelparkfestival. Een gevarieerd programma 
luistert tot 17.30 uur de dag op. Voor een volledig overzicht zie: http://www.amstelparkfestival.nl.
 
Concept project/uitvoeringsbesluit RAI
Het dagelijkse bestuur ZuiderAmstel stemt in met de versie van mei 2007 van het concept project/
uitvoeringsbesluit Kantorenopbouw/Vergadercentrum RAI. Op 19 juni komt dit aan de orde in de vergadering 
van de Stadsdeelraad.
 
Eerste paal ACTA                                                                                                                      
Op maandag 25 juni wordt de eerste paal geslagen van de nieuwbouw voor ACTA.
 
Informatiemarkt Zuidas
Op 28 juni vindt een informatiemarkt plaats over de Zuidas. Plaats: hal WTC (bij de roltrappen). Tijd: 15.30 
uur tot 19.30 uur. Het Bewonersplatform neemt deel aan deze informatiemarkt.
 
Volgende BPZ-vergadering op 28 juni
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 28 juni. In verband met de informatiemarkt begint de 
vergadering om 20.00 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam).
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 11 juni 2007
Ontwerp Europaplein en Europaboulevard

Op 18 juni zal in het bowlingcentrum Knijn van 20.30 tot 21.30 uur een toelichting gegeven worden op het 
functionele ontwerp voor de Europaboulevard. Aanmelding via 020 - 552 9868 of ivdhorst@pmb.nl.
 
Raadscommissievergadering 19 juni
Op 19 juni is in de raadszaal van het stadsdeelkantoor de openbare raadscommissie-vergadering. Aanvang 
19.00 uur, plaats President Kennedyplantsoen 1 – 3.
Het Bewoners Platform Zuidas zal om 19.00 uur een presentatie geven. Om 20.15 uur komt het 
projectbesluit Ravel aan bod. De besluitvorming zal plaats hebben op 26 juni.
Ook concept project/uitvoeringsbesluit Kantorenopbouw/Vergadercentrum RAI komt (om 21.30 uur) aan de 
orde.

http://www.festival.vu.nl
http://www.festival.vu.nl
http://www.amstelparkfestival.nl/
http://www.amstelparkfestival.nl/
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nll
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nll
mailto:ivdhorst@pmb.nl
mailto:ivdhorst@pmb.nl


 
Projectbesluit  Ravel
Het college van B&W heeft ingestemd met het projectbesluit voor het Zuidasdeelgebied Ravel. In Ravel zal 
de eerste substantiële hoeveelheid winkels en leisure worden ontwikkeld.  In Ravel zal ongeveer 230.000 m² 
worden ontwikkeld, waarvan 110.000 m² wonen, 80.000 m² kantoor en ongeveer 40.000 m² aan winkels en 
commerciële en niet-commerciële voorzieningen. De bouw van Ravel zal op zijn vroegst in 2010 starten.
 
Project- en Uitvoeringsbesluit RAI
Het Project/Uitvoeringsbesluit betreft de kantorenopbouw op de Expofoyer. De totale hoogte van het 
complex wordt daarmee circa 48,5m. De besluitvorming zal in beginsel plaatsvinden in de Raadsvergadering 
van 26 juni.
 
Eerste paalceremonie voor de Expofoyer van de RAI
Op woensdag 20 juni om 16.00 uur. De procedure voor de Expofoyer kent geen apart inspraak/ en 
besluitvormingstraject!
 
Ontwerp Garagevergunning
Maatschap WTC Amsterdam Zuidplein hoog/ en laagbouw heeft een vergunning aangevraagd voor een 
garage. De ontwerpvergunning ligt vanaf 14 juni gedurende twee weken ter inzage. 
Ondergronds parkeren in de Rivierenbuurt 
Het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel heeft ingestemd met een kadernotitie over ondergronds 
parkeren in de Rivierenbuurt. In de notitie worden de Churchilllaan-West, Winterdijkplein, De Mirandalaan, 
het werfterrein van het Martin Luther Kingpark en de Amstelkade genoemd als mogelijke locaties voor 
ondergrondse parkeergarages. De parkeergarages zijn vooral bedoeld voor bewoners die in aanmerking 
komen voor een parkeervergunning. 

Werkzaamheden RAI en omgeving ivm Noord/Zuidlijn
Vanaf heden tot begin augustus verleggen van fietspad en rijweg in de groene zoom.
 
Sneltram 51 op laag pitje
Tussen 8 juli en 25 augustus rijdt sneltram 51 alleen tussen Westwijk en Amstelveen Centrum. Er is nog 
overleg gaande over de compensatie. Lijn 5 blijft rijden.
 
Barclays belooft Amsterdam topopleiding
Als de fusie met ABN Amro doorgaat, wil de bank Barclays in Amsterdam een financiële topopleiding 
opzetten. Met het plan wil de Britse bank de gemeente en de landelijke politiek duidelijk maken dat het 
bedrijf de beste partner is voor ABN Amro.
Barclays denkt aan een soort 'Harvard aan de Amstel'. In samenwerking met de Universiteit van Chicago 
zouden enkele duizenden studenten er een hoogwaardige opleiding kunnen krijgen.
De Amsterdamse wethouder Asscher is enthousiast over het voorstel. Hij heeft nu een voorkeur voor 
Barclays in de overnamestrijd rond ABN Amro.
 
Amsterdam houdt regie in eigen hand
Amsterdam gaat ingrijpen in de organisatie en aansturing van grote bouwprojecten. In eerste instantie gaat 
het om zeven ruimtelijke projecten die voor de stad van strategisch belang zijn, waaronder de Zuidas. Er 
komt een eigen projectleider die rechtstreeks door de bestuurders van de centrale stad en het betreffende 
stadsdeel wordt aangestuurd. Daarnaast wordt een expertisecentrum opgericht, dat zich specifiek gaat 
richten op contractvorming, prestatiemeting van bouwbedrijven en projectevaluatie. Ook zal worden bekeken 
hoe de financiële risico’s van grote bouwprojecten verder kunnen worden beheerst.
 
Eerste paal ACTA                                                                                                                      
Op maandag 25 juni wordt de eerste paal geslagen van de nieuwbouw voor ACTA.
 
Informatiemarkt Zuidas
Op 28 juni vindt een informatiemarkt plaats over de Zuidas. Plaats: hal WTC (bij de roltrappen). Tijd: 15.30 
uur tot 19.30 uur. Het Bewonersplatform neemt deel aan deze informatiemarkt.
 
Volgende BPZ-vergadering op 28 juni



De volgende vergadering staat gepland op donderdag 28 juni. In verband met de informatiemarkt begint de 
vergadering om 20.00 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam).
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 12 juni 2007
Stadsdeelraadvergadering 26 juni 

De Stadsdeelraad zal op 26 juni besluiten over het projectbesluit Ravel en het project-/uitvoeringsbesluit  
RAI-kantorencomplex.
 
Jubileumconcert Thomas Open
Op 26 juni zal van 12.30 tot 13.00 uur het Bennewitzkwartet het concert verzorgen. Toegang gratis. Adres: 
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36. Zie ook: www.thomasopen.nl
 
Informatiemarkt Zuidas
Op 28 juni vindt een informatiemarkt plaats over de Zuidas. Het BPZ zal op deze markt nadrukkelijk 
aanwezig zijn. De nieuwe folder wordt daar ten doop gehouden. Tevens is er een eenmalige uitgave van de 
BPZ-krant verkrijgbaar. De eerste honderd bezoekers ontvangen gratis een BPZ-pen.
Ook is er een doorlopende powerpointpresentatie te zien over de activiteiten van het BPZ.
Plaats: hal WTC (bij de roltrappen). Tijd: 15.30 uur tot 19.30 uur.
 
Werkzaamheden RAI en omgeving ivm Noord/Zuidlijn
Vanaf heden tot begin augustus verleggen van fietspad en rijweg in de groene zoom. Tussen 7 juli en 28 
augustus wordt een bouwkuip gemaakt tussen de noordelijke rijbaan van de A10 en het metrospoor. 
Daarvoor wordt er van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 22.00 uur geheid. De metro zal van 7 
juli tot en met 28 augustus niet of nauwelijks rijden. Passagiers kunnen gebruik maken van de trein tussen 
de RAI en station Zuid. Van 13 augustus tot eind oktober slopen van het viaduct, waarna de tunnel kan 
worden gebouwd.
 
Sneltram 51 op laag pitje
Tussen 8 juli en 25 augustus rijdt sneltram 51 alleen tussen Westwijk en Amstelveen Centrum. Er is nog 
overleg gaande over de compensatie. Lijn 5 blijft rijden.
 
Nieuwe website Zuidas
Verschillende partijen in de Zuidas hebben een nieuwe website gemaakt onder de titel: Amsterdam Bright 
City. Zie www.zuidas-abc.nl.
 
Volgende BPZ-vergadering op 28 juni
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 28 juni. In verband met de informatiemarkt begint de 
vergadering om 20.00 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam). Eerstvolgende vergadering 
na het zomerreces: 5 september.
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 13 juni 2007
Woensdag 4 juli feestelijke heropening Stadionterrein

Woensdagmiddag 4 juli zal stadsdeelvoorzitter Egbert de Vries de laatste steen leggen van het vernieuwde 
Stadionterrein rond het Olympisch Stadion. Kinderen en volwassenen kunnen van 13.00 tot 17.00 uur een 
leuke middag tegemoet zien met de vele activiteiten ter ere van deze heropening. Bij de openbare 
bibliotheek komt u meer te weten over de Stadionbuurt met een fotografisch overzicht en fragmenten uit de 
audiotour van deze buurt. Daar is tevens de mogelijkheid om even te ontspannen bij de zitzaklounge... met 
gratis koffie! Er rijdt de hele middag een treintje rond het stadion van activiteit naar activiteit.
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Om 14.30 uur legt stadsdeelvoorzitter Egbert de Vries samen met Hans Lubberding, directeur Olympisch 
Stadion, de laatste steen op het voorplein. Met deze handeling wordt het vernieuwde Stadionterrein officieel 
geopend! Bovendien wordt deze dag ook het nieuwste Cruyff Court 'Olympisch Stadion Veld' in gebruik 
genomen. De toegang is gratis.
 
Werkzaamheden RAI en omgeving ivm Noord/Zuidlijn
Vanaf heden tot begin augustus verleggen van fietspad en rijweg in de groene zoom. Tussen 7 juli en 26 
augustus wordt een bouwkuip gemaakt tussen de noordelijke rijbaan van de A10 en het metrospoor. Het 
heien en trillen veroorzaakt geluidsoverlast.
De metro tussen station Duivendrecht en station Zuid zal van 8 juli tot en met 25 augustus niet rijden. 
Passagiers kunnen gebruik maken van de trein. Vanaf station Overamstel rijdt elk kwartier een pendelbus 
naar station van der Madeweg en vice versa. Lijn 50 rijdt tussen Isolatorweg en station Zuid. Lijn 51 rijdt 
tussen Amstelveen Westwijk en station Zuid.
Van 13 augustus tot eind oktober slopen van het viaduct, waarna de tunnel kan worden gebouwd.
 
Informatie werkzaamheden RAI op 12 juli
Op donderdag 12 juli om 18.30 uur wordt in de bouwkeet in de Groene Zoom aan de Noordzijde van station 
RAI een presentatie gegeven over de werkzaamheden. Aanmeldingen niet nodig.
 
Het weekbericht gaat met zomerreces
Dit is voorlopig het laatste weekbericht. Het eerstvolgende weekbericht zal verschijnen op donderdag 30 
augustus, tenzij nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven tot een extra weekbericht.
 
Gastspreker Bob van Reeth op BPZ-vergadering van 5 september
Bob van Reeth, supervisor van de bouw van Zuidas zal 5 september spreken. De volgende vergadering 
staat gepland op woensdag 5 september vanaf 19.30 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, 
Amsterdam).
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 14 aug 2007
Terugblik informatiemarkt 28 juni

Het BPZ, dat samen met het projectbureau Zuidas de informatiemarkt organiseerde kijkt tevreden terug op 
deze middag. Ruim 100 bezoekers werden geteld en even zoveel pennen uitgedeeld. Ook meldden er zich 
velen aan voor de weekberichten. Ons medium om activiteiten en zaken omtrent de Zuidas onder de 
aandacht te brengen. Kijk voor een impressie van die dag op website www.bewonersplatformzuidas.nl (klik 
links op de doorlink “Informatiemarkt 28 juni”).
 
Bureaustoelrace op Zuidplein
Op 17 augustus gaan alle remmen los. Want op het Zuidplein bij het WTC vindt het allereerste NK 
Bureaustoelracen plaats. Vanaf 15.30 uur leggen teams van 2 personen een kort parcours af in de strijd om 
de titel. Met dit ludieke evenement vestigen de organisatoren de aandacht op de huidige mogelijkheden en 
voordelen van mobiel werken voor het bedrijfsleven. In de consumentenmarkt is 54% van alle verkochte 
computers een laptop. In de zakelijke markt is dit nog maar 37%. Het NK Bureaustoelracen is een metafoor 
voor de snelheid waarmee in ‘het mobiele kantoor' gewerkt kan worden.
 
Muziekfestival Beatrixpark 19 augustus
Op zondag 19 augustus aanstaande vindt voor de tweede keer het Muziekfestival  Beatrixpark plaats in het 
gelijknamige park. Gedurende één dag is het Beatrixpark een muziekparadijs voor jong en oud met 
optredens door jonge ensembles met nieuwe voorstellingen in diverse stijlen van klassiek tot jazz en 
wereldmuziek. Een muzikale wereldreis voor het hele gezin met gratis concerten tussen 13.00 uur en 20.30 
uur. Zie voor meer informatie: www.festivalbeatrixpark.nl
 
Discussieavond Hoofdgroenstructuur (HGS)
Op 28 augustus organiseert Milieucentrum Amsterdam (MCA) een discussieavond over de HGS. De HGS 
biedt niet voldoende bescherming (meer) tegen ongewenste ontwikkelingen in het stedelijke groen. Arjen 
Breur (MCA) en Maarten van Poelgeest (wethouder Ruimtelijke Ordening) zijn het eerste deel van de avond 
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aan het woord. Daarna zal onder het voorzittersschap van Robbert Hijdra (Natuurmonumenten) de avond 
voorgezet worden met een open discussie over het functioneren van de HGS en de toekomst van de HGS 
op de lange termijn. Vooraf aanmelden: info@milieucentrumamsterdam.nl of 020 - 624 15220.
Aanvang: 20.00 uur, AmstelGlorie, Jan Vroegopsingel 7, Overamstel.
 
Gastspreker bOb van Reeth op 5 september om 19.30 uur
bOb van Reeth, supervisor van de bouw van de Zuidas geeft 5 september een vraag-en-
antwoordbijeenkomst. Vragen aan de heer Van Reeth en aanmeldingen om de avond bij te wonen gaarne 
vooraf opgeven (via 020 644 9936 of bpz@wocbuitenveldert.nl). Aanvang: 19.30 uur, in de hoekzaal van het 
MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam). 
 
Sloop BP-tankstation
De installaties van het BP-tankstation aan de Buitenveldertselaan worden per heden verwijderd. Verwacht 
wordt dat de sloop begin september is afgerond. Op deze nieuwe bouwgrond (Gershwin) verrijzen 
voornamelijk woningen van verschillende grootte, soort en architectuur.
 
Het volgende weekbericht is er weer op 30 augustus 2007
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 15 aug 2007
Station Zuid wordt opgeknapt

Station Zuid ligt in het hart van de Zuidas en vertegenwoordigt een belangrijke openbare vervoersverbinding 
voor Amsterdam in het algemeen en de Zuidas in het bijzonder. NS, Prorail, GVB en Zuidas hebben het 
initiatief genomen om het functioneren en de uitstraling van het station te verbeteren. Vanaf heden zal 
gewerkt worden aan:
- het opknappen van de entrees van het station aan het Zuidplein en Mahlerplein, door middel van het 
plaatsen van glazen schermen;
- aanpassingen in de stationshal ten behoeve van de overzichtelijkheid en doorstroming, door het verbreden 
van de stationshal, verbeteren van de verlichting, en opknappen van vloeren en wanden;
- het opknappen van de trapoverkappingen van de GVB perrons.
 
5 september vraag-en-antwoordbijeenkomst
bOb van Reeth, supervisor van de bouw van Zuidas zal 5 september zijn algemene visie op de Zuidas 
geven. De avond start 19.30 uur, in de hoekzaal in het MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam). De reguliere 
vergadering van het BPZ komt hiermee te vervallen.
 
Amsterdamse stadsvogeldag in het Beatrixpark 9 september
Om mensen meer met de vogelwereld in contact te brengen organiseert de Vogelwerkgroep Stadsvogeldag 
de eerste Amsterdamse Stadsvogeldag. In het Beatrixpark zijn korte wandelexursies (neem een verrekijker 
mee) en staan kramen van allerlei organisaties op het gebied van natuur en bescherming. Van 10.00 tot 
16.00 uur.
 
Subsidie Zuidas
De Regioraad neemt kennis van de ontwikkelingen rondom de Zuidas. Vooruitlopend op eventuele bijdragen 
van de Stadsregio wordt op korte termijn toegewerkt naar het opstellen van een overeenkomst. Hierin 
worden de afspraken tussen de Stadsregio Amsterdam, de Onderneming Amsterdam Zuidas en de 
gemeente Amsterdam in hoofdlijnen vastgelegd. De Regioraad wordt in oktober geïnformeerd over de 
overeenkomst.
 
Uitdag Milieucentrum Amsterdam
Op 14 september wordt de jaarlijkse Uitdag gehouden bij de Nieuwe Meer, in samenwerking met de Nuon. 
Het onderwerp is koude/warmteopslag. Het programma duurt van 11.00 tot 15.00 uur. U kunt zich 
aanmelden via: info@milieucentrumamsterdam.nl.
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Debat `Voorrang voor een gezonde stad´ 19 september
Het stadsdeel ZuiderAmstel nodigt bewoners en ondernemers uit mee te debatteren over maatregelen die 
moeten leiden tot een schoner, beter bereikbaar en leefbaar Amsterdam,. Onder leiding van een 
gespreksleider mogen voor en tegenstanders deze bijeenkomst bijwonen, mits u zich voor 4 september hebt 
aangemeld bij els.busing@zuideramstel.nl of telefonisch 54 64 715. On-line meedoen kan ook: 
www.gezondelucht.amsterdam.nl
 
Slim parkeren aan de Zuidas
De regiokantoren van Yacht hebben besloten per 1 april 2007 hun werknemers een mobilitycard aan te 
bieden waarmee een optimale mix van vervoersmogelijkheden kan worden gerealiseerd. In deze mix zijn 
Smarts opgenomen, waarvan er twee op één parkeerplaats passen.
Inmiddels heeft het stadsdeel besloten tot een proef gratis parkeren aan de bewonerskant van de 
Europaboulevard. Dit gebied valt in de zone waar bewoners met een parkeervergunning gebruik van mogen 
maken. Zodra deze locatie bekend wordt zal onder andere het personeel van ZuidAs en Rai ervoor zorgen 
dat deze locatie altijd vol zal staan.
 
Bewonersdag Symphony 22 september
Zaterdagochtend 22 september van 10.00 tot 13.00 uur wordt een bewonersdag georganiseerd. Het 
programma wordt in een brief aan de bewoners rond dit project meegedeeld. Voor vragen en opmerkingen 
tel.: 020 - 642 47 64 of e-mail naar: amsterdamsymphony@trimpenvantartwijk.nl.
 
Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.
 
Het volgende weekbericht is er weer op 6 september 2007.
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 16 sept 2007
Korte impressie vraag-en-antwoordbijeenkomst 5 september

Het BPZ kijkt tevreden terug naar de vraag en antwoordbijeenkomst van 5 september jl. Naast algemeen 
supervisor bOb van Reeth was ook de heer Paul van Beek, supervisor openbare ruimte, aanwezig om 
vragen te beantwoorden. Er is uitgebreid ingegaan op de lange termijn visie en de wenselijkheid de Zuidas 
een duurzaam karakter te geven. Zodra het verslag van de avond op de website van het Bewonersplatform 
te lezen is, berichten wij u daarvan.
 
Amsterdamse stadsvogeldag in het Beatrixpark 9 september
De eerste Amsterdamse Stadsvogeldag wordt 9 september in het Beatrixpark gehouden. Er zijn korte 
wandelexcursies (neem een verrekijker mee), een filmvoorstelling (10.30 en 15.00 uur), kinderactiviteiten en 
diverse kramen van organisaties op het gebied van natuur en bescherming . Voor uitgebreidere informatie: 
www.vogelwerkgroepamsterdam.nl.
 
Uitdag Milieucentrum Amsterdam, 14 september
Op 14 september wordt de jaarlijkse Uitdag gehouden bij de Nieuwe Meer, in samenwerking met de Nuon. 
Het onderwerp is koude/warmteopslag. Het programma duurt van 11.00 tot 15.00 uur. U kunt zich 
aanmelden via: info@milieucentrumamsterdam.nl.
 
Debat `Voorrang voor een gezonde stad´ 19 september
In het discussiedocument ‘Voorrang voor een gezonde stad’ staat welke maatregelen het (centrale) 
gemeentebestuur wil nemen om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren. In stadsdeel Zuideramstel 
vindt het debat plaats op woensdag 19 september, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) in de raadzaal 
van het stadsdeelkantoor, President Kennedyplantsoen 1-3. Tijdens deze bijeenkomst zal Erik Koldenhof als 
portefeuillehouder Verkeer van Zuideramstel, de gemeentelijke plannen presenteren. Vervolgens gaan onder 
leiding van een debatleider voor- en tegenstanders met elkaar in discussie over onder meer de 
parkeertarieven, Amsterdamse bedrijvigheid en verkeersmaatregelen, milieuzones en roetfilters, de 
investeringen in het openbaar vervoer, het nut van verkeersinformatie en: wat mag gezonde lucht ons 
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eigenlijk kosten? U bent van harte welkom om het debat als toeschouwer bij te wonen. On-line meedoen kan 
ook: www.gezondelucht.amsterdam.nl
 
Proef de streek op 22 september, Stadionplein
Het unieke van “Proef de streek” is dat consumenten direct van producenten kopen. Boerenburen, of liever 
gezegd plattelands-ondernemers, bieden hun eigen producten op deze dag aan. Er staan ongeveer 40 
kramen met streekproducten en er zijn kinderactiviteiten. Van 10.00 tot 16.00 uur.
 
Bewonersdag Symphony, 22 september
Zaterdagochtend 22 september van 10.00 tot 13.00 uur wordt een bewonersdag georganiseerd. Het 
programma wordt in een brief aan de bewoners rond dit project meegedeeld. Voor vragen en opmerkingen 
tel.: 020 - 642 47 64 of e-mail naar: amsterdamsymphony@trimpenvantartwijk.nl.
 
Subsidie Zuidas
De Regioraad neemt kennis van de ontwikkelingen rondom de Zuidas. Vooruitlopend op eventuele bijdragen 
van de Stadsregio wordt op korte termijn toegewerkt naar het opstellen van een overeenkomst. Hierin 
worden de afspraken tussen de Stadsregio Amsterdam, de Onderneming Amsterdam Zuidas en de 
gemeente Amsterdam in hoofdlijnen vastgelegd. De Regioraad wordt in oktober geïnformeerd over de 
overeenkomst.
 
Station Zuid wordt opgeknapt
Station Zuid ligt in het hart van de Zuidas en vertegenwoordigt een belangrijke openbare vervoersverbinding 
voor Amsterdam in het algemeen en de Zuidas in het bijzonder. NS, Prorail, GVB en Zuidas hebben het 
initiatief genomen om het functioneren en de uitstraling van het station te verbeteren. Er wordt gewerkt aan:
- het opknappen van de entrees van het station aan het Zuidplein en Mahlerplein, door middel van het 
plaatsen van glazen schermen;
- aanpassingen in de stationshal ten behoeve van de overzichtelijkheid en doorstroming, door het verbreden 
van de stationshal, verbeteren van de verlichting, en opknappen van vloeren en wanden;
- het opknappen van de trapoverkappingen van de GVB perrons.
 
Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.
 
Het volgende weekbericht is er weer op 13 september 2007.
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 17 sept 2007
Bezwaar De Mirandabuurt tegen de bouw van de parkeergarage

De Mirandabuurt heeft bezwaar aangetekend tegen de bouw van de parkeergarage, want de ruimtelijke 
onderbouwing is onvoldoende. Ook heeft zij gevraagd om opschorting van de bouw d.m.v. een voorlopige 
voorziening. Dat is toegewezen. Maar tegelijk is het bezwaar tegen de bouw van het theater afgewezen. 
Dus, als de parkeergarage er komt, mag ook het theater gebouwd worden.
 
Openbare zitting bezwarencommissie
Op dinsdag 18 september om 13.00 uur worden de 31 ingediende bezwaarschriften tegen het One Star Is 
Born-hotel behandeld. Stadsdeelkantoor, raadszaal. Pred. Kennedyplantsoen 1-3, Amsterdam.
 
Gemeenteraad Amsterdam 19 september
Op 19 september wordt in de gemeenteraad de partiële wijziging van het bestemmingsplan Buitenveldert in 
de omgeving van Vivaldi behandeld, alsmede en de partiële herziening van het bestemmingsplan RAI en het 
ZuiderAmstelkanaal. Zie: www.amsterdam.nl.
 
Henk van Ulsen in de Thomaskerk
Op 21 september wordt de monoloogvoorstelling Job op Zuidas in de Thomaskerk door Henk van Ulsen 
opgevoerd. Aanvang 16.30 uur. Ook exposeert beeldhouwster Petra Boshart vanaf 23 september haar werk 
in de Thomaskerk, Irenestraat 25. Voor meer informatie: 679230.
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Programma Bewonersdag Symphony
Op 22 september houdt Trimp en van Tartwijk een bewonersdag Symphony. De projectontwikkelaar geeft 
een presentatie, waarna een rondleiding volgt. Telefonische aanmeldingen vóór 17 september: 020 - 642 47 
64. Ontvangst 10.00 uur, tegenover De Boelelaan 589 (in de witte bouwkeet).
 
Videokunst op Zuidplein
Op het videoscherm Zuidplein (naast ingang Station Zuid) wordt vanaf 28 september videokunst vertoond. 
De officiële opening is 5 oktober, waarna aansluitend een buurtfeest gehouden wordt.
 
 
Welzijnsmarkt 6 oktober
Op het Gelderlandplein zal 6 oktober een welzijnsmarkt worden georganiseerd. Diverse stands, waaronder 
ook het BPZ, verstrekken buurtbewoners informatie. De aanstaande Wijkkrantuitgave van oktober verschaft 
hierover meer inlichtingen.
 
Subsidie Zuidas
De Regioraad neemt kennis van de ontwikkelingen rondom de Zuidas. Vooruitlopend op eventuele bijdragen 
van de Stadsregio wordt op korte termijn toegewerkt naar het opstellen van een overeenkomst. Hierin 
worden de afspraken tussen de Stadsregio Amsterdam, de Onderneming Amsterdam Zuidas en de 
gemeente Amsterdam in hoofdlijnen vastgelegd. De Regioraad wordt in oktober geïnformeerd over de 
overeenkomst.
 
Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.
 
Het volgende weekbericht is er weer op 13 september 2007.
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 18 sept 2007
Stadsdeel over Park Schinkeleiland
De uitvoering van Park Schinkeleilanden - dat straks een sportieve, recreatieve groene verbinding wordt 
tussen het Vondelpark en het Amsterdams Bos - is in volle gang. Dit nieuwe stadspark bestaat uit 
Tenniseiland, Voetbaleiland, Parkeiland en Natuureiland. Inmiddels zijn de contouren van het park zijn 
duidelijk zichtbaar. Daarom informeert het stadsdeel over de voortgang en wat Park Schinkeleilanden u 
straks te bieden heeft. Op 25 september, 19.00 uur – ontvangst, IJsbaanpad 50 (tijdelijk clubhuis).

 
Henk van Ulsen in de Thomaskerk
Op 21 september wordt de monoloogvoorstelling Job op Zuidas in de Thomaskerk door Henk van Ulsen 
opgevoerd. Aanvang 16.30 uur. Ook exposeert beeldhouwster Petra Boshart vanaf 23 september haar werk 
in de Thomaskerk, Irenestraat 25. Voor meer informatie: 679230.
 
Videokunst op Zuidplein
Op het videoscherm Zuidplein (naast ingang Station Zuid) wordt vanaf 28 september videokunst vertoond. 
De officiële opening is 5 oktober, waarna aansluitend een buurtfeest gehouden wordt.
 
Welzijnsmarkt 6 oktober
Op het Gelderlandplein zal 6 oktober een welzijnsmarkt worden georganiseerd. Diverse stands, waaronder 
ook het BPZ, verstrekken buurtbewoners informatie. De aanstaande Wijkkrantuitgave van oktober verschaft 
hierover meer inlichtingen.
 
Nieuw Hockeycentrum
Diverse Amsterdamse ‘Bosclubs’ hebben vergevorderde plannen om een nieuw, multifunctioneel 
hockeystadion neer te zetten. De provincie Noord Holland is in overleg met belanghebbenden over de 
voorwaarden. Het nieuwe stadion krijgt, met het oog op de Zuidas, eventueel ook aanvullende commerciële 
ruimten en sportvoorzieningen. Een consortium met sponsor ABN Ambo, bouwer Dra Vermeer en bedrijven 
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als Marsen Groep, Weifel en Media Landscape staat klaar voor de bouw van het nieuwe hockeycentrum van 
Nederland. Als de plannen doorgaan moet het stadion in 2010 in gebruik worden genomen. 
 
Subsidie Zuidas
De Regioraad neemt kennis van de ontwikkelingen rondom de Zuidas. Vooruitlopend op eventuele bijdragen 
van de Stadsregio wordt op korte termijn toegewerkt naar het opstellen van een overeenkomst. Hierin 
worden de afspraken tussen de Stadsregio Amsterdam, de Onderneming Amsterdam Zuidas en de 
gemeente Amsterdam in hoofdlijnen vastgelegd. De Regioraad wordt in oktober geïnformeerd over de 
overeenkomst.
 
Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.
Het volgende weekbericht is er weer op 27 september 2007.
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 19 sept 2007
Ledeninformatie

Natascha van Bennekom is binnen de fietsersbond van baan veranderd. Haar opvolger wordt zo snel 
mogelijk bekend gemaakt. Het BPZ heeft Natascha’s inzet zeer gewaardeerd en wenst haar succes in de 
nieuwe functie.
De bewonersvereniging Mirandabuurt heeft met de komst van Ernst van den Burg een nieuwe voorzitter. Het 
BPZ feliciteert de vereniging en hoopt de voorzitter spoedig te mogen ontmoeten. 
 
Feest op Olympiaplein
Stadsdeel Oud-Zuid geeft op zaterdag 29 september een feest op het Olympiaplein ter gelegenheid van de 
oplevering van het nieuwe hekwerk. De middag start om 14.00 uur met de officiële oplevering van de 
omheining en het onthullen van een herinneringsteken voor Fanny Blankers Koen, die nog op het plein heeft 
getraind. Aansluitend volgt een actief programma voor omwonenden, scholieren en andere 
geïnteresseerden onder leiding van professionele sporters.
Tijd: 14.00-17.00 uur, locatie: Halve Maan, Olympiaplein (ingang Parnassusweg).
 
Videokunst op Zuidplein
Op het videoscherm Zuidplein (naast ingang Station Zuid) wordt vanaf 28 september videokunst vertoond. 
De officiële opening is vrijdag 5 oktober, waarna aansluitend een buurtfeest gehouden wordt.
 
Welzijnsmarkt 6 oktober
Op het Gelderlandplein zal zaterdag 6 oktober vanaf 10.30 uur de welzijnsmarkt worden georganiseerd. 
Diverse stands, waaronder ook het BPZ, verstrekken buurtbewoners informatie. De aanstaande 
Wijkkrantuitgave van oktober verschaft hierover meer inlichtingen.
 
Ontwerpbegroting 2008, 11 oktober
Gesubsidieerde instellingen worden op donderdag 11 oktober in de gelegenheid gesteld om bij de deelraad 
in te spreken op de ontwerpbegroting 2008. Deze instellingen worden verzocht om hun inspraakbijdrage 
uiterlijk 8 oktober om 12 uur aan de griffie te mailen, zodat de raadsleden vooraf de inspraaktekst kunnen 
inzien en in de gelegenheid zijn om gerichte vragen te kunnen stellen. Pres. Kennedyplantsoen, 19.00 uur. 
Zie: www.bestuur.zuideramstel.amsterdam.nl
 
Stadsregiovergadering 23 oktober
In deze vergadering komt de regionale O.V-visie ter sprake en waarschijnlijk ook de subsidie Zuidas. Details 
volgen later.
 
Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.
Het volgende weekbericht is er weer op 4 oktober 2007.
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
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Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 20 okt 2007
Videokunst op Zuidplein

Het videoscherm Zuidplein (naast ingang Station Zuid) wordt vrijdag 5 oktober om 17.00 uur door wethouder 
Van Poelgeest officieel geopend. Voorafgaand, vanaf 16.00 uur, een vertoning van een-minutenfilms en 
portretten van mensen van de Zuidas. Na afloop is het eindezomerfeest.
 
Voorbereidingsbesluit Parkrand
De gemeenteraad heeft 19 september jongsleden over de partiële herziening van het bestemmingsplan 
Buitenveldert (Vivaldi) besloten. Het voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 27 september 2007 in 
werking en geldt voor een periode van twee jaar. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na 27 september 
het voorbereidingsbesluit inzien op het stadsdeelkantoor, Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Tot 8 november kan 
tegen bovengenoemd besluit bezwaarschriften worden ingediend (Postbus 202, 1000 AE Amsterdam). 
Stukken betreffende dit raadsbesluit kunnen opgevraagd worden via het BPZ (bpz@wocbuitenveldert.nl).
 
Welzijnsmarkt 6 oktober
Het Groot Gelderlandpleinwinkelcentrum houdt zaterdag 6 oktober vanaf 10.30 uur de jaarlijks terugkerende 
de welzijnsmarkt. Diverse stands, waaronder ook het BPZ, verstrekken buurtbewoners informatie. Er worden 
allerlei activiteiten rond het thema `samen spelen’ georganiseerd.
 
Herinrichting Stadionplein
Op dinsdag 9 oktober wordt de herinrichting van het Stadionplein besproken in de Raadscommissie Ruimte 
en Wonen van de deelraad Oud-Zuid. De beslissing zal in de raadsvergadering van 31 oktober worden 
genomen. 19.30 uur, Koninginneweg 1.
 
Raadscommissie 11 oktober
In de raadscommissievergadering van 9 oktober komt onder meer het onderwerp Subsidie culturele 
evenementen aan bod. Op donderdag 11 oktober krijgen insprekers de gelegenheid hun inspraakbijdragen 
op de ontwerpbegroting ZuiderAmstel 2008 uit te spreken. Men wordt verzocht deze inspraakbijdrage 
uiterlijk 8 oktober om 12.00 uur aan de griffie te mailen, zodat de raadsleden vooraf de inspraaktekst kunnen 
inzien en in de gelegenheid zijn om gerichte vragen te kunnen stellen. Pres. Kennedyplantsoen, 19.30 uur. 
Zie: www.bestuur.zuideramstel.amsterdam.nl
 
Duco Adema spreekt zich uit over hotelproject CitizenM
Duco Adema heeft een persbericht uitgestuurd waarin hij ingaat op de groeiende ongerustheid van 
bewoners aan de Beethovenstraat en omstreken. Het stadsdeelbestuur beschouwt het hotel als een 
aanwinst voor de buurt. Als er sprake mocht zijn van overlast en verstoring van de openbare orde dan zal 
het stadsdeelbestuur dat zeker aanpakken.
 
Living the city
In Platform 21 zal zaterdag 13 oktober om 16.00 uur een openingsperformance worden gehouden voor de 
expositie Living the city. Prinses Irenestraat 19.
 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
De bouwaanvraag voor het oprichten van luchtschermen aan de A-10 ter hoogte van de Beethovenstraat/
Europaboulevard is aangevraagd. Kenmerk: W01/0571-2007
Het bouwplan met betrekking tot het vergroten van de polikliniek van het Vumc ligt ter inzage. Kenmerk: 
W01/0283-2007
Het ontwerpbesluit van Gustav Mahlerlaan 14 kent een afwijking van de bouwvergunning, te weten 
verandering en vergroting kantoorgebouw. Kenmerk: W01/0059-2005
Deze aanvragen zijn tussen 9.00 en 12.00 uur in te zien op Weesperplein 4, kamer 322. Of na telefonische 
afspraak: 020 – 5513 419/5513 427.
 
Stadsregiovergadering 23 oktober
In deze vergadering komt de regionale O.V-visie ter sprake en waarschijnlijk ook de subsidie Zuidas. Details 
volgen later.
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Tijdelijk geen website
Om nog onverklaarbare redenen is de bewonersplatform-website niet toegankelijk. Excuses voor de 
overlast. Er wordt aan gewerkt.
 
Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.
Het volgende weekbericht is er weer op 11 oktober 2007.
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 21 okt 2007
Amsterdam in topvijf beste bedrijfslocaties

In 2006 kwam Amsterdam op de zesde plaats van beste bedrijfslocaties in Europa te staan. Dit jaar steeg 
Amsterdam één plaats en komt daarmee in de topvijf te staan.
 
Debatavond
Maandag 15 oktober wordt op initiatief van Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) in de Zuiderkerk met 
stadsbewoners gepraat over de koers van de stad. Vragen waarover gediscussieerd wordt met 
functionarissen van de DRO zijn bijvoorbeeld: Wat houden de verschillende onderzoeken naar de betekenis 
van Amsterdam voor de Noordvleugel van de Randstad eigenlijk in? Is er sprake van sturing of regie?
Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom. Tot 20.15 uur is er de gelegenheid de tentoonstelling 
Bestemming AMS te bezichtigen. Adres: Zuiderkerkhof, Amsterdam.
 
Voorbereidingsbesluit Parkrand
De gemeenteraad heeft 19 september jongsleden over de partiële herziening van het bestemmingsplan 
Buitenveldert (Vivaldi) besloten. Het voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 27 september 2007 in 
werking en geldt voor een periode van twee jaar. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na 27 september 
het voorbereidingsbesluit inzien op het stadsdeelkantoor, Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Tot 8 november kan 
tegen bovengenoemd besluit bezwaarschriften worden ingediend (Postbus 202, 1000 AE Amsterdam). 
Stukken betreffende dit raadsbesluit kunnen opgevraagd worden via het BPZ (bpz@wocbuitenveldert.nl).
 
Oprichtingsvergunning
Tot 15 november ligt op het stadsdeelkantoor ter inzage de definitieve beschikking van een 
oprichtingsvergunning voor de ABN/Amrobank. Het betreft het kantoorgebouw aan de Gustav Mahlerlaan 
10. Behandelnummer W01/6897 DMB 2006. Inzage tot 15 november bij het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel 
en bij de dienst Milieu en Bouwtoezicht 020 – 5513 419/5513 427.
 
Ontwerpbeschikking
Tot 22 november ligt op het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel de ontwerpbeschikking van aanvrager KPN ter 
inzage. Het betreft een revisievergunning met behandelnummer W01/9470 DMB 2007. Inzage tot 22 
november bij het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel en bij de dienst Milieu en Bouwtoezicht 020 – 5513 
419/5513 427.
 
Groengebied Schinkel
Het conceptontwerp van het bestemmingsplan Groengebied Schinkel is opgesteld. Op dinsdag 30 oktober 
houdt de gemeente een inspraakavond in de Grote Zaal van het Frans Ottenstadion (IJsbaanpad 43). 
Aanvang 19.30 uur. Inzage in de plannen kan tot 21 november bij de stadsdeelkantoren aan de 
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65. Bezwaarschriften, tevens tot 21 november, richten aan: 
stadsdeel Oud Zuid, afd. B&C, Economie en Ruimte, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.
 
Living the city
In Platform 21 zal zaterdag 13 oktober om 16.00 uur een openingsperformance worden gehouden voor de 
expositie Living the city. Prinses Irenestraat 19.
 
Grondmetingen Beatrixpark
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Van 15 oktober tot 15 november wordt er gedurende drie werkdagen geotechnisch onderzoek door de firma 
Fugro uitgevoerd in het Beatrixpark. Dit om de bodemgesteldheid vast te stellen in verband met de 
ontwikkelingen van het project Beethoven aan de Zuidas.
 
Marathon van Amsterdam
Op zondag 21 oktober wordt voor de 32e keer de Amsterdam Marathon gehouden. Net
als voorgaande jaren is de start in het Olympisch Stadion en voert het parcours
door de Stadsdelen Oud-Zuid en Buitenveldert.
 
Stadsregiovergadering 23 oktober
In deze vergadering komt de regionale O.V-visie ter sprake en waarschijnlijk ook de subsidie Zuidas. Details 
volgen later.
 
Actie behoud Eikenbos
Op donderdag 25 oktober worden op initiatief van de Vereniging van Parken Buitenveldert in het 
Multifunctioneel Centrum de plannen van het Gijsbrecht van Aemstelpark doorgenomen. Vooral de 
wijzigingsplannen voor het Eikenbos (het Bos) en de eventuele gevolgen worden besproken. Tijdstip wordt 
nader bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie op: www.parkenbuitenveldert.nl.
 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
De bouwaanvraag voor het oprichten van luchtschermen aan de A-10 ter hoogte van de Beethovenstraat/
Europaboulevard is aangevraagd. Kenmerk: W01/0571-2007
Het bouwplan met betrekking tot het vergroten van de polikliniek van het Vumc ligt ter inzage. Kenmerk: 
W01/0283-2007
Het ontwerpbesluit van Gustav Mahlerlaan 14 kent een afwijking van de bouwvergunning, te weten 
verandering en vergroting kantoorgebouw. Kenmerk: W01/0059-2005
Deze aanvragen zijn tussen 9.00 en 12.00 uur in te zien op Weesperplein 4, kamer 322. Of na telefonische 
afspraak: 020 – 5513 419/5513 427.
 
Problemen website
De bewonersplatform-website is vanaf heden alleen leesbaar, maar kan tijdelijk niet worden ge-update. 
Onze excuses hiervoor. Er wordt aan gewerkt.
 
Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.
Het volgende weekbericht is er weer op dinsdag 16 oktober 2007.
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 22 oktober 2007
Laatste bouwfase Mahler 4

Begin oktober is de laatste bouwfase van Mahler 4 van start gegaan. De oplevering van de twee 
kantoorpanden staat gepland voor eind 2009. In overeenstemming met de opvatting van supervisor bOb van 
Reeth over flexibiliteit van gebouwen wordt de oorspronkelijke kantoortoren in Mahler 4 nu bestemd voor 
woningen. 

 
Plan Kop Zuidas zal plan Kop Rivierenbuurt uit 2004 vervangen
Belangrijke wijzigingen zijn dat
-           het bouwvolume groeit van ca. 150.000 m2 naar ca. 200.000 m2;
-           naast het theater van Joop van den Ende komen diens eigen kantoor en een hotel;
-                      in het noorden ruimte gereserveerd wordt voor een (grotere) ROC-locatie;
-           de synagoge verplaatst wordt naar de oostrand, dichtbij de begraafplaats Zorgvliet;
-                      halverwege de Europaboulevard zich de doorsteek naar een grote ondergrondse 
parkeergarage bevindt, met name bestemd voor de bezoekers van het Van den Ende-theater;
-           de Mirandabuurt qua verkeer volledig wordt afgescheiden van dit plangebied.
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Voorbereidingsbesluit Parkrand
De gemeenteraad heeft 19 september jongstleden over de partiële herziening van het bestemmingsplan 
Buitenveldert (Vivaldi) besloten. Het voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 27 september 2007 in 
werking en geldt voor een periode van twee jaar. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na 27 september 
het voorbereidingsbesluit inzien op het stadsdeelkantoor, Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Tot 8 november kan 
tegen bovengenoemd besluit bezwaarschriften worden ingediend (Postbus 202, 1000 AE Amsterdam). 
Stukken betreffende dit raadsbesluit kunnen opgevraagd worden via het BPZ (bpz@wocbuitenveldert.nl).
 
Groengebied Schinkel
Het conceptontwerp van het bestemmingsplan Groengebied Schinkel is opgesteld. Op dinsdag 30 oktober 
houdt de gemeente een inspraakavond in de Grote Zaal van het Frans Ottenstadion (IJsbaanpad 43). 
Aanvang 19.30 uur. Inzage in de plannen kan tot 21 november bij de stadsdeelkantoren aan de 
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65. Bezwaarschriften, tevens tot 21 november, richten aan: 
stadsdeel Oud Zuid, afd. B&C, Economie en Ruimte, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.
 
Grondmetingen Beatrixpark
Van 15 oktober tot 15 november wordt er gedurende drie werkdagen geotechnisch onderzoek door de firma 
Fugro uitgevoerd in het Beatrixpark. Dit om de bodemgesteldheid vast te stellen in verband met de 
ontwikkelingen van het project Beethoven aan de Zuidas.
 
Marathon van Amsterdam
Op zondag 21 oktober wordt voor de 32e keer de Amsterdam Marathon gehouden. Net
als voorgaande jaren is de start in het Olympisch Stadion en voert het parcours
door de Stadsdelen Oud-Zuid en Buitenveldert.
 
Stadsregiovergadering 23 oktober
In deze vergadering komt de regionale O.V-visie ter sprake en waarschijnlijk ook de subsidie Zuidas. Zie 
voor agenda en stukken: www.stadsregioamsterdam.nl 
 
Actie behoud Eikenbos
Op donderdag 25 oktober worden op initiatief van de Vereniging van Parken Buitenveldert in het 
Multifunctioneel Centrum de plannen van het Gijsbrecht van Aemstelpark doorgenomen. Vooral de 
wijzigingsplannen voor het Eikenbos (het Bos) en de eventuele gevolgen worden besproken. Tijdstip wordt 
nader bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie op: www.parkenbuitenveldert.nl.
 
Problemen website
De bewonersplatform-website is vanaf heden alleen leesbaar, maar kan tijdelijk niet worden ge-update. 
Onze excuses hiervoor. Er wordt aan gewerkt.
 
Volgende BPZ-vergadering woensdag 24 oktober, 19.30 uur.
Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 25 oktober 2007.
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 23 okt 2007
Wet Ruimtelijke Ordening

In het Raadhuis van Hoofddorp wordt donderdag 25 oktober de startnotitie invoering Wet Ruimtelijke 
Ordening en Grondexploitatiewet in de gemeenteraad besproken. Naar verwachting treedt deze wet 1 juli 
2008 in werking. Aanvang: 19.00 uur, Raadhuisplein 1, Hoofddorp.
 
Jazz in Lotz
Iedere laatste vrijdag van de maand treedt de jazzband het Amstelkwintet op in Lotz. Aanvang 19.00 tot 
21.00 uur. Op 9 november is Marcel Kaptein, zanger van Ten Sharp, te beluisteren. Beethovenstraat 301.
 
Eikenbos Gijsbrecht van Aemstelpark
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Het dagelijks bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel heeft de bezwaarschriften van de Vereniging Comité 
Buurtbelang en de Vereniging Parken Buitenveldert over de voorgenomen wijzigingen van het Eikenbos 
ongegrond verklaard.
 
Deelraadvergadering 30 oktober
De vergadering van de deelraad op dinsdag 30 oktober staat in het teken van de Programmabegroting. De 
besluitvorming over de begroting vindt plaats in de vergadering van 20 november.
 
Informatie-avond over rijkswegen A1, A10 en A9
Op dinsdag 30 oktober vanaf 19.00 uur wordt in het gemeentehuis van Diemen door Rijkswaterstaat een 
informatie-avond gehouden over de verbreding van de rijkswegen A1, A10 en A9. Ook wordt er informatie 
gegeven over de mogelijkheden om het openbaar vervoer in de regio te verbeteren. D.J. den Hartoglaan 1, 
Diemen.
 
Bestemmingsplan Buitenveldert 2001
Op 14 januari 2004 onthield de Raad van State op een aantal punten goedkeuring aan het bestemmingsplan 
Buitenveldert 2001. Het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel beoogt met een reparatieherziening 
aan de goedkeuring te voldoen. Het ontwerp van de reparatie-herziening bestemmingsplan Buitenveldert 
2001 ligt tot 29 november ter inzage bij vestigingen Zwaansvliet 5 en Pres. Kennedylaan 1-3. Gedurende de 
inzagetermijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken: Sector Ontwikkeling, 
afd. Beleid en Strategie, Postbus 74019, 1071 BA Amsterdam.
 
 
 
Discussiebijeenkomst Openbaar Vervoer Buitenveldert
Op maandag 12 november organiseert het Bewonersplatform i.s.m. de commissie Ruimtelijke Ordening van 
het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert een discussiebijeenkomst onder de titel: Waar gaan we heen met het 
openbaar vervoer? Tijdens deze bijeenkomst zullen vooraf ingediende vragen worden voorgelegd aan een 
panel. In verband met de beschikbare ruimte is vooraf aanmelden van uw komst en uw eventuele vragen 
noodzakelijk. Aanmelding via email  bpz@wocbuitenveldert.nl
 
Vaststellen grenswaarde geluidhinder
Het college van B&W heeft besloten om per 1 januari 2008 de bevoegdheden voor het vaststellen van 
hogere grenswaarden dan gesteld in de Wet geluidhinder neer te leggen bij de stadsdelen. Het college blijft 
wel bevoegd voor het vaststellen van hogere grenswaarden voor grootstedelijke projecten, tenzij in het kader 
van het project wordt besloten deze bevoegdheid bij het stadsdeel te leggen.
 
Bouwplan tijdelijke kantoorruimte Europaplein
Op het terrein Europaplein wordt een tijdelijke kantoorruimte ingericht. Aanvraag W09-0018/2007 is in te zien 
bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322.
Tel. afspraken: 5513 419/427.
 
Voorbereidingsbesluit Parkrand
De gemeenteraad heeft 19 september jongstleden over de partiële herziening van het bestemmingsplan 
Buitenveldert (Vivaldi) besloten. Het voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 27 september 2007 in 
werking en geldt voor een periode van twee jaar. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na 27 september 
het voorbereidingsbesluit inzien op het stadsdeelkantoor, Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Tot 8 november kan 
tegen bovengenoemd besluit bezwaarschriften worden ingediend (Postbus 202, 1000 AE Amsterdam). 
Stukken betreffende dit raadsbesluit kunnen opgevraagd worden via het BPZ (bpz@wocbuitenveldert.nl).
 
Groengebied Schinkel
Het conceptontwerp van het bestemmingsplan Groengebied Schinkel is opgesteld. Op dinsdag 30 oktober 
houdt de gemeente een inspraakavond in de Grote Zaal van het Frans Ottenstadion (IJsbaanpad 43). 
Aanvang 19.30 uur. Inzage in de plannen kan tot 21 november bij de stadsdeelkantoren aan de 
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65. Bezwaarschriften, tevens tot 21 november, richten aan: 
stadsdeel Oud Zuid, afd. B&C, Economie en Ruimte, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.
 
Grondmetingen Beatrixpark
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Van 15 oktober tot 15 november wordt er gedurende drie werkdagen geotechnisch onderzoek door de firma 
Fugro uitgevoerd in het Beatrixpark. Dit om de bodemgesteldheid vast te stellen in verband met de 
ontwikkelingen van het project Beethoven aan de Zuidas.
 
Problemen website
De bewonersplatform-website is vanaf heden alleen leesbaar, maar kan tijdelijk niet worden ge-update. 
Onze excuses hiervoor. Er wordt aan gewerkt.
 
De volgende BPZ-vergadering is 21 november, 19.30 uur.
Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 1 november 2007.
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 24 nov 2007
De Staat van de Ruimte

Eind oktober is het tweejaarlijkse rapport van het Ruimtelijk Planbureau gepresenteerd. Te lezen valt hoe in 
sommige steden naast de binnenstad ook andere centra met hun eigen voorzieningen tot ontwikkeling 
kunnen komen. De Zuidas, die als voorbeeld wordt genoemd, is daarmee omgedoopt van tweede stadshart 
tot nevencentrum. Zie: www.rpb.nl
 
Zuideramstelwebsite
De Zuideramstelbewoner kan zijn hart ophalen bij een nieuwe website, waarop te zien is wat er in de beurt 
gaat gebeuren en waarop bewoners elkaar virtueel kunnen ontmoeten. Zie: www.zuideramstelvoorelkaar.nl
 
Discussiebijeenkomst Openbaar Vervoer Buitenveldert
Op maandag 12 november organiseert het Bewonersplatform i.s.m. de commissie Ruimtelijke Ordening van 
het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert een discussiebijeenkomst onder de titel: Waar gaan we heen met het 
openbaar vervoer? Tijdens deze bijeenkomst zullen vooraf ingediende vragen worden voorgelegd aan een 
panel. In verband met de beschikbare ruimte is vooraf aanmelden van uw komst en uw eventuele vragen 
noodzakelijk. Aanmelding via email  bpz@wocbuitenveldert.nl
 
Bouwaanvraag Gustav Mahlerplein 2
De aanvraag betreft het veranderen van een kantoorgebouw en het aanbrengen van een inpandige trap. De 
aanvraag W01-0625/2007 is ter inzag bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322, 
telefoon: 020 / 55 13 420/484.
 
Evenement RAI
De RAI heeft een vergunning aangevraagd voor Thunderdome, een nachtelijk dansevent, van zaterdag 15 
op zondag 16 december 2007 van 22.00 tot 7.00 uur. De aanvraag ligt tot 15 november ter inzage bij het 
Stadsdeelkantoor.
 
Bestemmingsplan Buitenveldert 2001
Op 14 januari 2004 onthield de Raad van State op een aantal punten goedkeuring aan het bestemmingsplan 
Buitenveldert 2001. Het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel beoogt met een reparatieherziening 
aan de goedkeuring te voldoen. Het ontwerp van de reparatie-herziening bestemmingsplan Buitenveldert 
2001 ligt tot 29 november ter inzage bij vestigingen Zwaansvliet 5 en Pres. Kennedylaan 1-3. Gedurende de 
inzagetermijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken: Sector Ontwikkeling, 
afd. Beleid en Strategie, Postbus 74019, 1071 BA Amsterdam.
 
De volgende BPZ-vergadering is 21 november, 19.30 uur.
Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 8 november 2007.
 
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 25 nov 2007
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Discussiebijeenkomst Openbaar Vervoer Buitenveldert

Op maandag 12 november organiseert het Bewonersplatform i.s.m. de commissie Ruimtelijke Ordening van 
het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert een discussiebijeenkomst onder de titel: Waar gaan we heen met het 
openbaar vervoer? Tijdens deze bijeenkomst zullen vooraf ingediende vragen worden voorgelegd aan een 
panel. In verband met de beschikbare ruimte is vooraf aanmelden van uw komst en uw eventuele vragen 
noodzakelijk. Aanmelding via email  bpz@wocbuitenveldert.nl
 
Straatnamen Kop Zuidas
Het dagelijks bestuur heeft straatnamen voor de Kop Zuidas vastgesteld. Beide straatnamen, Gelre en 
Maasland, verwijzen naar gebieden die ooit vorstendommen waren.
 
Partiële herziening bestemmingsplan RAI
Op 31 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met een partiële herziening van het bestemmingsplan RAI. 
Dit betreft het gebeid dat begrensd wordt door de westzijde Beethovenstraat, het noordelijke talud van de 
ring A10 Zuid, de Prinses Irenestraat en het Beatrixpark.
Vanaf vandaag ligt dit voorbereidingsbesluit gedurende zes weken ter inzage bij het Stadshuis, Amstel 1 en 
De Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72. Gedurende deze termijn kan tevens bezwaar worden gemaakt tegen dit 
besluit.
 
Informatiebijeenkomst VU en VUmc
Op uitnodiging van de VU en het VUmc organiseert het BPZ op 21 november een informatie-bijeenkomst, 
waar de heer René Smit, voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit, informatie verschaft over de 
nieuwbouwplannen. Vooraf aanmelden noodzakelijk via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: Hoofdgebouw VU. 
Aanmelding mogelijk tot 16 november.
 
Golfbaan op Zuidas
Tegenwoordig kan op de Tomasso Albinonistraat gegolfd worden. Deze binnenbaan is gehuisvest aan de T. 
Albinonistraat 176.
 
Visie Zuidas 2007 en Zuidasaccenten
Op 19 december organiseert het Bewonersplatform samen met het stadsdeelbestuur een informatieve 
avond over de nieuwe ontwikkelingen in de Zuidas. Nadere informatie volgt.
 
Evenement RAI
De RAI heeft een vergunning aangevraagd voor Thunderdome, een nachtelijk dansevent, van zaterdag 15 
op zondag 16 december 2007 van 22.00 tot 7.00 uur. De aanvraag ligt tot 15 november ter inzage bij het 
Stadsdeelkantoor.
 
De volgende BPZ-vergadering is 21 november, en vindt ná de informatie-bijeenkomst plaats in het VU-
hoofdgebouw. Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 15 november 2007.
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

w 26 nov 2007
Discussiebijeenkomst Openbaar Vervoer

Op 12 november vond er een druk bezochte discussiebijeenkomst Openbaar Vervoer plaats in het MFC 
Binnenhof georganiseerd door ROWOC en BPZ. In het volgend weekbericht doen wij nader verslag.
 
Joyriding bij Platform 21
Zaterdag 17 november om 16.00 uur opent Platform 21 een expositie waarin onwerkelijk aandoende 
automodellen worden getoond. Londense Royal College of Art-studenten tonen creatieve ontwerpen, die 
uitnodigen tot een fantastische joyride. Te zien tot 3 februari. Prinses Irenestraat 19, Amsterdam. 
 
Deelraad 20 november conceptbegroting oproep BPZ
De eindstemming vindt plaats over de conceptbegroting ZuiderAmstel 2008. Aanvang 19.00 uur, Pres. 
Kennedylaan 1-3.
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Wij roepen u op voor dinsdag 20 november de subsidie-aanvraag 2008 van het Bewonersplatform Zuidas te 
steunen met een e-mail aan griffie@zuideramstel.amsterdam.nl.
 
Informatiebijeenkomst VU en VUmc
Op uitnodiging van de VU en het VUmc organiseert het BPZ op 21 november een informatie-bijeenkomst 
waar de heer René Smit, voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit, informatie verschaft over de 
nieuwbouwplannen. Vooraf aanmelden noodzakelijk via bpz@wocbuitenveldert.nl. Plaats: Hoofdgebouw VU. 
Aanmelding mogelijk tot 16 november.
 
Kunstmanifestatie Energeia
Op donderdag 22 november wordt in de ITO-toren de beeldententoonstelling van Energeia door 
Burgemeester Cohen geopend. Kunstenaars drukken met hun werk de specifieke dynamiek van het Gustav 
Mahlerplein uit. Het is de bedoeling dat de beeldenlijn een continu karakter krijgt. Iedere twee jaar zou dit 
initiatief een vervolg moeten krijgen. Zo begeleidt de kunst het volgroeien van de Zuidas. Aanvang: 16.00 
uur, Gustav Mahlerplein 50. Vooraf opgeven, kan telefonisch 06 20098055 of per mail: 
energeia.mahler.IV@gmail.com.
 
Werkzaamheden omleiding tramlijn 5
Omdat de tramlijn in de middenberm van de Strawinskylaan en Parnassusweg gaat lopen, worden tot 11 
januari 2008 bussen en taxi´s verplaatst naar de ruimte naast de rijbaan. De taxistandplaats is tijdelijk 
verplaatst naar de Eduard van Beinumstraat. Verder worden de doorsteken tussen de even – en  oneven 
zijde afwisselend afgesloten. Dit wordt met borden aangegeven. De uiteindelijke oplevering is in mei 2008.
 
Discussiemiddag over de Noordvleugel
Donderdag 22 november zijn, na een discussie over het landschap van de Noordvleugel, diverse workshops 
te volgen in Heemskerk. Deze dag is georganiseerd door Landwerk i.s.m. provincie Noord Holland. Opgave 
en informatie: http://www.landwerk.nl/dante/metropoloitanelandschap-discussiemiddag.htm
 
Aanpak hotelkamergebrek
In de conceptnota Hotelbeleid 2007-2010 komt Amsterdam met een ambitieus plan om het gebrek aan 
hotelkamers weg te werken. In piekperiodes is er onvoldoende opvangcapaciteit en in de hele stadsregio 
moeten er 13.000 hotelkamers bij. Het overgrote deel van deze hotelkamers staat gepland in andere 
stadsdelen dan het centrum.
Wellicht dat de toekenning van de bouwvergunning voor de Van Lijenberghlaan 221 al een eerste aanzet is. 
De aanvraag BVG-1049-07 betreft het veranderen en vergroten van het pand om het een hotelbestemming 
toe te kennen. Inzage van dit besluit kan alleen tijdens openingstijden op Zwaansvliet 5. Bezwaarschriften 
kunnen tot 14 december ingediend worden bij het stadsdeel ZuiderAmstel, afdeling Juridische Zaken.
 
Wanklanken
Zes agglomeraties maken momenteel geluidskaarten. Het gaat om Amsterdam en andere grote steden. Op 
basis van deze kaarten en reacties van burgers daarop, maken de gemeenten een actieplan ter 
vermindering van geluidshinder. Deze plannen moeten in mei 2008 klaar zijn. In 2012 zullen veel meer 
steden en regio´s geluidskaarten moeten hebben.
 
Informatiemarkt Zuidas
Op 12 december organiseert het projectbureau Zuidas een informatiemarkt over de Visie Zuidas 2007. 
Plaats: Auditorium WTC. Tijd: 15.30 uur tot 19.30 uur. Tussen 17.00 en 18.00 uur kan er aan verschillende 
lezingen worden deelgenomen. Het Bewonersplatform neemt deel aan deze informatiemarkt. Meer 
algemene informatie over de Zuidas kunt u ook vinden op: www.wonen.amsterdam.nl/nieuwbouw_in/
nieuwsbrief
 
Visie Zuidas 2007 en Zuidasaccenten
Onder voorbehoud organiseert het Bewonersplatform samen met het stadsdeelbestuur op woensdag 19 
december een informatieve avond voor bewoners in de omgeving van de Zuidas. Nadere informatie volgt.
 
De volgende BPZ-vergadering is 21 november en vindt ná de informatie-bijeenkomst plaats in het VU-
hoofdgebouw, zaalnummer 2A06, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 22 november 2007.
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
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Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’

w 27 nov 2007
Discussiebijeenkomst Openbaar Vervoer

Op de discussie-avond met de diverse panelleden kwamen circa 60 personen af. Laatste berichtgevingen 
omtrent het openbaar vervoer zijn dat Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten 75 miljoen euro 
investeren in het regionaal openbaar vervoer in de Zuidas. Meer informatie volgt in de Wijkkrant van 
december.
 
Vu/Vumc-bijeenkomst
Ook op de bijeenkomst op woensdag 21 november kwamen veel belangstellenden af. Na de voordracht van 
heer Smit, voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit, bestond de gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Een verslag van deze avond volgt.
 
Resultaat steunbetuigingen BPZ
Het BPZ bedankt allen die een steunbetuiging aan de griffie van het stadsdeel Zuideramstel hebben 
gestuurd. In de deelraadvergadering van 20 november over de conceptbegroting kent het stadsdeel het BPZ 
12.000 euro structurele subsidie toe. Over de incidentele 4.000 euro wordt op 18 december opnieuw 
gestemd.
 
Provinciecommissie 26 november
Op maandag 26 november wordt door de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer van Provinciale Staten 
Noord Holland in Hotel Haarlem Zuid vergaderd over de Zuidasontwikkelingen. Verschillende onderdelen 
van het prospectus zullen worden besproken. Aanvang: 13.30 uur, Toekanweg 2, Haarlem. Voor meer 
inhoudelijke informatie, zie: http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/provstukken/PSCIE/
NOTA/WVV/2007/WVV261106.3.07%20Zuidas%20aanbieding%20prospectus.pdf
 
Werkzaamheden omleiding tramlijn 5
Omdat de tramlijn in de middenberm van de Strawinskylaan en Parnassusweg gaat lopen, worden tot 11 
januari 2008 bussen en taxi´s verplaatst naar de ruimte naast de rijbaan. De taxistandplaats is tijdelijk 
verplaatst naar de Eduard van Beinumstraat. Verder worden de doorsteken tussen de even – en  oneven 
zijde afwisselend afgesloten. Dit wordt met borden aangegeven. De uiteindelijke oplevering is in mei 2008.
 
Informatiemarkt Zuidas
Op woensdag 12 december organiseert het projectbureau Zuidas een informatiemarkt over de Visie Zuidas 
2007. Plaats: Auditorium WTC. Tijd: 15.30 uur tot 19.30 uur. Tussen 17.00 en 18.00 uur kan er aan 
verschillende lezingen worden deelgenomen. Het Bewonersplatform neemt deel aan deze informatiemarkt. 
Meer algemene informatie over de Zuidas kunt u ook vinden op: www.wonen.amsterdam.nl/nieuwbouw_in/
nieuwsbrief
 
 
 
 
Visie Zuidas 2007 en Zuidasaccenten
Op woensdag 19 december organiseert het BPZ samen met het stadsdeelbestuur een informatieve avond 
voor bewoners in de omgeving van de Zuidas. Wethouders van stadsdeel Zuideramstel geven beknopt uitleg 
over de Zuidasplannen. Daarna is er de gelegenheid om vragen te stellen en te beantwoorden. Toegang 
gratis. Zaal open om 19.00 uur. Aanvang programma 19.30 uur. In de raadszaal van het stadsdeelkantoor, 
Pres. Kennedyplantsoen 1.
 
De volgende BPZ-vergadering is daarmee verschoven naar 23 januari
Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 29 november 2007.
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.
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w 28 nov 2007
Nieuwe naam Noordvleugel

De Noordvleugel, het gebied dat zich uitstrekt van IJmuiden tot Almere en van Uitgeest tot aan het Gooi, 
gaat verder onder de naam Amsterdam Metropolitan Area / Metropoolregio Amsterdam. Speerpunten in de 
profilering zijn diversiteit en duurzaamheid. Op 14 december stemmen de partners binnen de regio over 
verschillende voorstellen, waaronder de omvorming van werkgebieden naar woon-werkgebieden en de 
bereikbaarheid van de regio.
 
Bereikbaarheid van de Zuidas
De Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor 75 miljoen euro te investeren in het Regionaal 
Openbaar Vervoer in de Zuidas. Voor de Gedeputeerde Staten is voldaan aan de eisen voor de OV-terminal 
en de aansluiting van regionale buslijnen. Bovendien is rekening gehouden met fietsers en voetgangers. In 
december wordt het voorstel door Prov. Staten behandeld.
Het dagelijks bestuur van de stadsregio Amsterdam stelt 90 miljoen subsidie beschikbaar voor het 
verbeteren en uitbreiden van het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen in het Zuidasgebied.
 
Wijzigingen Openbaar Vervoer
Per 9 december Sneldienst 142 Amsterdam Amstelveen Wilnis rijdt voortaan de hele dag, op alle dagen. 
Lijnen 165 en 166 naar Amsterdam Zuid krijgen meer vroege ochtendritten. Lijn 171 Amsterdam Zuid – 
Aalsmeer rijdt vaker op werkdagen en zaterdagen en doen VUmc aan. Lijn 172 Amsterdam Centraal - 
Aalsmeer krijgt meer avondritten. Alle bussen 199 rijden door naar Schiphol Plaza.
Nachtlijn 270 wordt vervangen door de nieuwe nachtlijn N70, die vrijdag en zaterdagnacht rijdt tussen 
Amsterdam Centraal en Vinkeveen, via Uithoorn en Aalsmeer. Nachtlijn N72 rijdt iedere nacht vanaf 
Amsterdam Centraal naar Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol.
Per 9 december heeft ook het GVB een nieuwe dienstregeling.
 
Tramlijn 25
Op donderdag 6 december is er in de Verkeer en Vervoerscommissie van Stadsdeel Oud Zuid een 
presentatie over de herinrichting van de Ferdinand Bolstraat. In een van de drie mogelijke scenario’s zal 
tramlijn 25 uit die straat verdwijnen. Deze raadscommissievergadering vindt plaats in het stadsdeelkantoor 
Karel du Jardinstraat 65. Aanvang: 20.00 uur.
 
Werkzaamheden omleiding tramlijn 5
Omdat de tramlijn in de middenberm van de Strawinskylaan en Parnassusweg gaat lopen, worden tot 11 
januari 2008 bussen en taxi´s verplaatst naar de ruimte naast de rijbaan. De taxistandplaats is tijdelijk 
verplaatst naar de Eduard van Beinumstraat. Verder worden de doorsteken tussen de even – en  oneven 
zijde afwisselend afgesloten. Dit wordt met borden aangegeven. De uiteindelijke oplevering is in mei 2008.
 
Bestuurlijke lus tegen onnodige vertraging
Het kabinet heeft een wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State gestuurd waarbij de rechter de 
mogelijkheid krijgt een tussenuitspraak te doen bij geschillen rond grote infrastructurele projecten. De 
Tracéwet en de Wet Ruimtelijke Ordening worden hiervoor aangepast.
 
Informatiemarkt Zuidas 12 december
Op woensdag 12 december organiseert het projectbureau Zuidas een informatiemarkt over de Visie Zuidas 
2007. Plaats: Auditorium WTC. Tijd: 15.30 uur tot 19.30 uur. Tussen 17.00 en 18.00 uur kan er aan 
verschillende lezingen worden deelgenomen. Het Bewonersplatform neemt deel aan deze informatiemarkt. 
Meer algemene informatie over de Zuidas kunt u ook vinden op: www.wonen.amsterdam.nl/nieuwbouw_in/
nieuwsbrief
 
Openbare Ruimte en Groen
Het college van B&W heeft een nieuwe Bomenverordening opgesteld en vrijgegeven voor inspraak. 
Onderdeel van deze conceptverordening is de mogelijkheid om een monumentale bomenlijst op te stellen. 
De verordening geldt alleen voor grootstedelijke projectgebieden, zoals de Zuidas, waar tot op heden 
gebruik wordt gemaakt van een verordening uit 1964. Amsterdam houdt de veertien bomenverordeningen 
van stadsdelen omdat die voor beleid en beheer rondom bomen een autonome bevoegdheid hebben. 
Daarnaast heeft het college ingestemd met de Bomentoets. Aan de hand van deze toets wordt in een vroeg 
stadium bij planvorming bekeken of er in het gebied waardevolle bomen zijn.
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Visie Zuidas 2007 en Zuidasaccenten
Op woensdag 19 december organiseert het BPZ samen met het stadsdeelbestuur een informatieve avond 
voor bewoners in de omgeving van de Zuidas. Wethouders van stadsdeel Zuideramstel geven beknopt uitleg 
over de Zuidasplannen. Daarna is er de gelegenheid om vragen te stellen. Toegang gratis. Zaal open om 
19.00 uur. Aanvang programma 19.30 uur. In de raadszaal van het stadsdeelkantoor, Pres. 
Kennedyplantsoen 1.
 
Weekberichten komende tijd
In december verschijnen de weekberichten op 13 en 20 december. In januari vanaf 10 januari weer 
wekelijks.
 
De volgende BPZ-vergadering is woensdag 23 januari 2008.
Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 13 december 2007.
Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u "Weekbericht" niet 
(meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.
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