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Voormalig Bolero krijgt nieuwe bestemming

Het glazen gebouw op het Gelderlandplein zal worden verbouwd voor een vestiging van La Place. 
Hiervoor moet de aangelegde tuin wijken naar de open ruimte voor het grote flatgebouw dat aan het 
Gelderlandplein staat.

Oprichting Zuidas Onderneming

Maarten van Poelgeest presenteerde in december 2007 de voorlopige plannen voor de Zuidas. 
Daaruit bleek onder meer dat het aantal vierkante meters aan kantoor- en woonruimte ruim 2,6 
miljoen gaat bedragen, circa 240.000 meer dan eerder gedacht. Dit komt onder meer door een aantal 
nieuwe, preciezere ramingen en doordat de Vrije Universiteit zich bij het project wil aansluiten. 
Ook blijkt dat bij een volledige uitvoering van de plannen in dit deel van Amsterdam 
werkgelegenheid voor circa 80.000 mensen ontstaat. Van hen zal naar schatting slechts 30 procent 
met de auto naar het werk gaan; de rest reist met het openbaar vervoer of de fiets. Van Poelgeest 
kondigde aan dat de veiling van de aandelen van de Zuidas Onderneming in mei of juni 2008 gaat 
plaatsvinden.

 Besluit rond Fortis-hoofdkantoor

ABN-Amro en Fortis behoren tot de ploeg van acht pre-geselecteerde partijen die mogen bieden op 
60% van de Zuidas-onderneming. De acht kunnen inschrijven op de participaties in de 
onderneming. Uiteindelijk moet er een kleiner gezelschap overblijven. Het Rijk en de gemeente 
Amsterdam stellen die beschikbaar om het risico met de markt te delen. Komt het hoofdkantoor van 
ABN-Amro leeg te staan of vestigt Fortis, een van de drie kopers van ABN-Amro, er zich met zijn 
hoofdkantoor?

 Regio Amsterdam als Water Republic

Regio Amsterdam moet zich als Water Republic op de kaart zetten als aantrekkelijk 
vestigingsgebied voor bedrijven. Wil Amsterdam terug in de top vijf van aantrekkelijke steden voor 
het bedrijfsleven dan moet de stad zich profileren als waterhoofdkwartier van de wereld. Een 
oplossing voor het probleem van de waterberging van de Zuidas?

Bomenverordening voor grootstedelijke projecten

Tot 15 januari ligt de Nieuwe Bomenverordening ter inzage en inspraak mogelijk. Zie: http://
amsterdam.nl/?ActItmIdt=100313

Raadscommissie Verkeer en Vervoer Centrale Stad

Woensdagmiddag 16 januari is er een vergadering van de Raadscommissie Verkeer en Vervoer etc. 
van de Centrale Stad. Aan de orde komt de Amsterdamse en de Regionale OV-visie. Tijd 
13.00-17.00 uur en 's-avonds vanaf 19:30 uur. Locatie Boekmanzaal en ’s avonds Rooszaal, 
Stadhuis, Amstel 1. Zie: http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agendarecent.cgi/
id=124

 Bert Haanstra in het Thomastheater
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Zaterdag 19 januari begint vanaf 10.00 uur een doorlopende voorstelling van films van Bert 
Haanstra. De dag wordt afgesloten (16.25 uur) met een gesprek met Frits Abrahams, columnist van 
NRC en Jan Blokker jr., historicus en publicist. Voor meer informatie zie: www.thomaskerk.nl. 
Reserveren via 06 198 95 96. Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam.

 Woonvisie Amsterdam

Het college van B&W heeft begin december het concept van de nieuwe woonvisie vastgesteld. 
Hierin komt ook de Zuidas ter sprake. U kunt uw zienswijze kenbaar maken tot 22 januari 2008. U 
vindt het stuk op de website van de dienst wonen, www.wonen.amsterdam.nl

 Discussiebijeenkomst 23 januari 2008

Op woensdag 23 januari organiseert het BPZ een discussieavond met als onderwerp Stedelijkheid in 
de Zuidas: realiteit of illusie? Sanne van den Eijkhof wijdde haar afstudeerscriptie in de Sociale 
Geografie aan dit onderwerp en zal hierover een presentatie houden. Tevens zal Ruwan Aluvihare, 
hoofd-ontwerper van de openbare ruimte in de Zuidas een korte presentatie houden en deelnemen 
aan de discussie. Uitnodiging volgt. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Hoekzaal Multifunctioneel 
Centrum, A.J. Ernstzoonstraat 112, Amsterdam. Deze bijeenkomst vervangt de reguliere 
vergadering van het Bewonersplatform Zuidas.

 De volgende BPZ-vergadering is woensdag 20 februari 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 17 januari 2008.

 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’.

 jan w 2 2008...

Bomenverordening

Het BPZ heeft zich aangesloten bij het commentaar dat door Bomenridder Bruce Cohen is gemaakt 
op het concept bomenverordening (zie website).

 Subsidie BPZ

Het Dagelijks Bestuur van ZuiderAmstel heeft ons bericht dat er een fout is geslopen in de 
besluitvorming omtrent de overheveling van het overschot subsidie voor het BPZ 2007 naar 2008. 
In tegenstelling tot het bericht in het Stadsblad van 16 januari zal het overschot wél worden 
overgeheveld.

 Bert Haanstra in het Thomastheater

Zaterdag 19 januari begint vanaf 10.00 uur een doorlopende voorstelling van films van Bert 
Haanstra. De dag wordt afgesloten (16.25 uur) met een gesprek met Frits Abrahams, columnist van 
NRC en Jan Blokker jr., historicus en publicist. Voor meer informatie zie: www.thomaskerk.nl. 
Reserveren via 06 198 95 96. Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam.

 Raadsvergadering 22 januari
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Op dinsdag 22 januari zal de reparatieherziening van het bestemmingsplan Buitenveldert 2001 in de 
stadsdeelraad worden besproken. Tevens komt het rapport van de Rekenkamer Stadsdelen 
Amsterdam over het Multifunctioneel Centrum (MFC) aan de orde. De vergadering hierover van 29 
januari is geannuleerd.

 

Discussiebijeenkomst 23 januari

Op woensdag 23 januari organiseert het BPZ een discussieavond met als onderwerp Stedelijkheid in 
de Zuidas: realiteit of illusie? Sanne van den Eijkhof wijdde haar afstudeerscriptie in de Sociale 
Geografie aan dit onderwerp en zal hierover een presentatie houden. Tevens zal Ruwan Aluvihare, 
hoofd-ontwerper van de openbare ruimte in de Zuidas een korte presentatie houden en deelnemen 
aan de discussie. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Hoekzaal Multifunctioneel Centrum, A.J. 
Ernstzoonstraat 112, Amsterdam. Deze bijeenkomst vervangt de reguliere vergadering van het 
Bewonersplatform Zuidas.

 Oprichting Expat Center op de Zuidas

Vanaf het voorjaar van 2008 kunnen buitenlandse werknemers op één locatie in Amsterdam hun 
verblijfsvergunning ophalen én zich inschrijven bij de gemeente Amsterdam of Amstelveen. Het 
Expat Center is een proef op initiatief van de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de IND. 
De gemeente Amstelveen neemt ook deel aan de pilot. Staatssecretaris Albayrak opent het Expat 
Center. 

 Raadscommissie Verkeer en Vervoer Centrale Stad

Woensdag 6 februari wordt de Amsterdamse en de Regionale OV-visie opnieuw besproken in de 
vergadering van de Raadscommissie Verkeer en Vervoer etc. van de Centrale Stad. Meer informatie 
volgt.

 Voorkómen van barrières van fietsers

Op donderdag 14 februari 2008 wordt een bijeenkomst gehouden over de vraag hoe gemeenten 
barrières voor fietsers kunnen voorkómen. Locatie nabij Utrecht CS, kosten; gratis. Voor meer 
informatie zie: www.fietsberaad.nl

 Woonvisie Amsterdam

Het college van B&W heeft begin december het concept van de nieuwe woonvisie vastgesteld. 
Hierin komt ook de Zuidas ter sprake. U kunt uw zienswijze kenbaar maken tot 22 januari 2008. U 
vindt het stuk op de website van de dienst wonen, www.wonen.amsterdam.nl

 De volgende BPZ-vergadering is woensdag 20 februari 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 24 januari 2008.

 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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jan w 3 2008...

Discussiebijeenkomst 23 januari

Op woensdag 23 januari kwamen ongeveer 35 mensen af op de discussieavond, die het Bewoners 
Platform Zuidas had georganiseerd. Het onderwerp Stedelijkheid in de Zuidas: realiteit of illusie? 
zorgde voor een veelzijdige invulling. Ruwan Aluvihare gaf een omschrijving van het begrip 
openbare ruimte en de punten die bij de invulling van de openbare ruimte in de grote stad van 
belang zijn. Sanne van den Eijkhof onderwierp de maakbaarheid van met name de openbare ruimte 
in de Zuidas aan een kritische toets. Zij onderscheidt drie voorwaarden: bereikbaarheid, 
functiemenging en heterogeniteit. Daarna werden diverse vragen gesteld, onder meer over bomen 
aan straten, de bekleding van straat en gebouwen, het inperken van laad- en loshinder en 
gevelreclame, windhinder en hoe herhaling hiervan te voorkomen, over de toegangswegen en 
verkeershinder en evacuatieplannen bij rampen. Zaken die, om een aantrekkelijk binnenstedelijk 
gebied te willen ontwikkelen, alle aandacht verdienen. Een verslag van de avond volgt in de 
Wijkkrant Buitenveldert van maart 2008.

 

Raadscommissie Verkeer en Vervoer Centrale Stad

In de vergadering van de Raadscommissie Verkeer en Vervoer etc. van de Centrale Stad. Op de 
vergadering van 16 januari jl. werd vastgesteld dat de verschillen tussen de Regionale OV-visie en 
de Amsterdamse OV-visie overbrugbaar zouden moeten zijn. Uitgangspunt blijft fijnmazigheid, 
waar de Zuidas ook een belangrijke rol in speelt. De inzet van particulier personenvervoer draagt 
hiertoe ook bij.

Op de vergadering van woensdag 6 februari wordt de Amsterdamse en de Regionale OV-visie 
verder besproken. De gemeenteraad zal de OV-visie in haar vergadering van 13 februari vaststellen. 
In maart 2008 is vaststelling door de Stadsregio voorzien. 

 

EPC-norm in de Zuidas

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) wordt berekend uit het jaarlijkse karakteristieke 
energiegebruik, de gebruiksoppervlakte van de verwarmde zone, bepaald conform NEN 5128, en de 
totale verliesoppervlakte. Volgens mededeling van de milieucoördinator ZuiderAmster ziet het 
ernaar uit dat in het project Gershwin een waarde van 0,7 wordt bereikt. Dit is te beschouwen als 
een positieve ontwikkeling.

 

Bouwaanvragen terrein Zuidplein

Er is een bouwaanvraag gedaan voor het plaatsten van de lift voor lijn 5 aan de zuidkant van de 
viaduct Strawinskylaan. Het omleggen van lijn 5 houdt verband met de werkzaamheden aan het 
station Zuid. De lift is bedoeld om het hoogteverschil tussen Strawinskylaan en Zuidplein te 
overbruggen.



 

 

Fietsenstalling aan A. Vivaldistraat

Er is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een fietsenstalling aan de Antonio Vivaldistraat 2-8.

 

Voorkómen van barrières van fietsers

Op donderdag 14 februari 2008 wordt een bijeenkomst gehouden over de vraag hoe gemeenten 
barrières voor fietsers kunnen voorkómen. Aanvang: 14.00 uur, locatie: Jaarbeurs Utrecht CS, 
kosten; gratis. Voor meer informatie zie: www.fietsberaad.nl

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 06 55 170 
160. Meer informatie volgt. 

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 20 februari 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 31 januari 2008.

 

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’.

jan w 42008...

 Raadscommissie Verkeer en Vervoer Centrale Stad

Op de vergadering van woensdag 6 februari wordt de Amsterdamse en de Regionale OV-visie 
verder besproken. De gemeenteraad zal de OV-visie in haar vergadering van 13 februari vaststellen. 
In maart 2008 is vaststelling door de Stadsregio voorzien. Lokatie: Stadhuis, zaal 0239. Tijd: 13.00 
tot 17.00 uur.

 Nieuwbouw Sint Nicolaaslyceum

Architectuurstudio DP6 zal het nieuwe gebouw van het Sint-Nicolaaslyceum (SNL) ontwerpen. De 
school wordt een onderdeel van het project Beethoven aan de Zuidas. De locatie van de nieuwe 
school grenst aan het Beatrixpark en aan woningen, kantoren en musea. In januari is DP6 samen 
met de school begonnen met het ontwerpen van het nieuwe gebouw.
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Cooking and Construction in Platform 21

Vanaf zondag 10 februari start Platform 21 met een tentoonstelling waarbij eetbare waar omgezet 
wordt in gebruiksartikelen. Iedere zondag zijn er onder de noemer Sunday Soup, speciale 
activiteiten waaraan meegedaan kan worden. Zie www.platform21.com/coming_soon. 
Openingstijden woe.-zon. 14.00-21.00 uur. Prinses Irenestraat 19.

 

Nescio gelezen door Klaas Vos

Klaas Vos zal op zondag 10 februari in het Thomastheater twee van Nescio´s verhalen lezen. Voor 
de kenners: Een lange dag en Buiten-IJ. Locatie: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam. 
Aanvang: 16.00 uur, reserveringen via 06 19895696.

 

Fortis hoofdkantoor in Amsterdam

Fortis heeft besloten om, naast het hoofdkantoor in Brussel, ook in de Zuidas haar hoofdkantoor en 
de belangrijkste klantgerichte activiteiten te vestigen. De positie van het voormalige ABN AMRO-
gebouw aan de Zuidas heeft een belangrijke rol gespeeld bij deze beslissing. Daarnaast wordt een 
kantoor gevestigd aan de Foppingadreef in Amsterdam Zuidoost. De komende maanden wordt 
gewerkt aan een huisvestingsplan, waarna de verhuizing ingezet gaat worden.

 

Nieuwe Campus VU

De samenwerkingsovereenkomstplannen met de Vu en de Zuidas NV zijn te zien op www.vu.nl/
nieuwecampus. Hierop is tevens de presentatie te zien die 21 november 2007 op verzoek van het 
Bewonersplatform Zuidas is gehouden. Een verslag van de avond is ook op de site terug te vinden.

 

Bouwaanvragen terrein Zuidplein

Er is een bouwaanvraag gedaan voor het plaatsten van de lift voor lijn 5 aan de zuidkant van de 
viaduct Strawinskylaan. Het omleggen van lijn 5 houdt verband met de werkzaamheden aan het 
station Zuid. De lift is bedoeld om het hoogteverschil tussen Strawinskylaan en Zuidplein te 
overbruggen.

 

Voorkómen van barrières van fietsers

Op donderdag 14 februari 2008 wordt een bijeenkomst gehouden over de vraag hoe gemeenten 
barrières voor fietsers kunnen voorkómen. Aanvang: 14.00 uur, locatie: Jaarbeurs Utrecht CS, 
kosten; gratis. Voor meer informatie zie: www.fietsberaad.nl
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Planning behandeling stukken Zuidas in de Gemeente Amsterdam

Verwacht wordt dat op 18 februari het College van B&W een besluit zal nemen over de Prospectus 
Zuidas. Eind april komt dit onderwerp in de Gemeenteraad aan de orde, zodat vóór de zomer de 
veiling kan plaatsvinden.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 06 55 170 
160. Meer informatie volgt. 

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 20 februari 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 7 februari 2008.

 

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’.

feb w 5 2008....

Zuidas lager op ranglijst duurste locaties

Amsterdam daalt in de ranglijst van duurste kantoorlocaties naar de 26ste plek. Zo blijkt uit het 
jaarlijkse onderzoek naar huisvestingslasten voor kantoorruimte van Cushman & Wakefield. Het 
rapport vergelijkt de huisvestingslasten op 203 locaties in 58 landen. Een jaar geleden stond 
Amsterdam nog op plaats 22. De hoofdstad is gepasseerd door Warschau, Sao Paolo, Sjanghai en 
Caracas. (PropertyNL,13 februari 2008)

De koers van de stad

Iedere Amsterdammer vraagt zich wel eens af waar het heen gaat met de stad. Aan de 
werkzaamheden in en om Amsterdam zijn de veranderingen op korte termijn goed te volgen. 
Minder duidelijk afleesbaar is per definitie tot welke nu nog onzichtbare nieuwe projecten het 
huidige bouwen leidt. ARCAM biedt met de tentoonstelling De Koers van de Stad (t/m 12 april) de 
mogelijkheid om behalve geografische verbanden, die op een kaart te tekenen zijn, ook verbanden 
in de tijd te zien. Zie verder: http://www.arcam.nl/exposities/programma_nl.html
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Zienswijze Buurtbewoners Reclame Ernst en Young onder aandacht van Gemeente gebracht

De zienswijzen van de vereniging Irenebuurt en de vereniging Vrienden van het Beatrixpark 
betreffende de reclameuitingen voor Ernst en Young zijn ingediend bij de Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht. Zie http://www.irenebuurt.nl/actueel.html en http://www.vriendenbeatrixpark.nl

 

Symposium (Aangename) stations op 14 maart

Op vrijdag 14 maart organiseert Rover samen met de NS een symposium onder de titel: 
(aangename) stations. Het symposium vindt plaats bij de Kamer van Koophandel te Leiden.  Leiden 
is het proefstation  voor het NS-concept wereldstations. Tijd: vanaf 13.00 uur.

Het programma is als volgt opgebouwd:

1. Leiden als proefstation, met als sprekers: de NS-ers Hans van Tongeren (het station als 
maatschappelijk vastgoed), Mark van Hagen (over de beleving op stations) en Irma Luitse (over het 
conceptwereldstations).

2. Discussie over het station als deel van de keten, met Eddy le Couvreur (ketenmanager NS 
Randstad Zuid) en Hans Ende (lid van de ROVER-werkgroep UwKeten).

3. Het station als deel van de stad, met John Steeg (wethouder van Leiden) en Ineke Ketelaar (DB 
Amsterdam-Slotervaart).

4. Traditiegetrouw wordt de middag afgesloten met een politiek forum. Daarvoor zijn Jan Mastwijk 
en Lia Roefs benaderd, Tweede Kamerleden voor het CDA en de PvdA.

Zij zullen in discussie gaan met John Steeg en Ineke Ketelaar en de zaal.

 5. Vanaf 17.00 uur is er tot slot gelegenheid om te borrelen en na te praten.

Opgeven noodzakelijk in verband met beperkter zaalcapaciteit bij secretariaat@rover.nl  met 
opgave van naam, adres, e-mailadres, organisatie en functie.

Ongeveer een week voor het symposium krijgt u dan een reader, het programma en de 
locatiegegevens toegestuurd. 

De waarde van groen en water bij woningbouw

Drs. Ing. Timo Wagteveld heeft zijn masterthesis voor zijn afstuderen aan de MSRE-opleiding, 
Amsterdam School of Real Estate  gewijd aan de waarde van groen en water bij de woningbouw. 
Wellicht moet meer rekening worden gehouden met het waardeverhogend of prijsverhogend effect 
van groen en water op woningen. En of de kosten en opbrengsten van aanleg en exploitatie kunnen 
worden verrekend via woningbouw. Gekeken is naar de  publiek- en privaatrechtelijke 
mogelijkheden voor verrekening van kosten. In een casus bij verschillende projectontwikkelaars en 
gemeenten is nagegaan hoe partijen omgaan met prijseffecten van groen en water en wat de 
consequenties daarvan zijn bij financiële doorrekening. De uitkomst levert een positief maar 
genuanceerd beeld op over de waarde van groen en water bij woningbouw ca. 5% prijseffect binnen 
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een straal van 500 meter van de woonomgeving. Bij gunstige positionering van groen en water zijn 
echter prijseffecten van 10 tot 30% mogelijk.  Zie verder http://www.ikcro.nl/artikelen/
masterthesisWagteveld.html

 

Cooking and Construction in Platform 21

Vanaf zondag 10 februari start Platform 21 met een tentoonstelling waarbij eetbare waar omgezet 
wordt in gebruiksartikelen. Iedere zondag zijn er onder de noemer Sunday Soup, speciale 
activiteiten waaraan meegedaan kan worden. Zie: www.platform21.com/coming_soon. 
Openingstijden woens- zondag 14.00-21.00 uur. Prinses Irenestraat 19.

 

Nieuwe Campus VU

De samenwerkingsovereenkomstplannen met de Vu en de Zuidas NV zijn te zien op www.vu.nl/
nieuwecampus. Hierop is tevens de presentatie te zien die 21 november 2007 op verzoek van het 
Bewonersplatform Zuidas is gehouden. Een verslag van de avond is ook op de site terug te vinden.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 06 55 170 
160. Meer informatie volgt. 

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 20 februari 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 28 februari 2008.

 

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’.

feb w 6 2008...

Stadsdeel in het teken van de Zuidas, 11 maart

Van 18 tot 19 uur wordt in de raadzaal een informatieve bijeenkomst Zuidas gehouden, onder 
leiding van de heer E. Agasi, hoofd bureau Zuidas. Er wordt voor broodjes gezorgd. Aanmelden bij 
de griffie: 020 5463 345/335. Pres. Kennedyplantsoen 1-3.
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Op de agenda van de Raadscommissie staat geprogrammeerd vanaf 19.30 uur:

Raadssessie I - raadzaal, Voorrang voor een gezonde stad.

Vanaf 19:00, Raadssessie II

	 A.	 herinrichting Europaboulevard

	 B.	 Update Kop Zuidas

	 C.	 Visie Zuidas – Zuidasaccenten

	 D.	 Preadvies op Living Zuidas

Zie voor meer informatie: www.zuideramstel.nl

 

Zuidas pilotproject voor ontwikkeling duurzaamheidslabel

Het deelproject Ravel wordt het pilotproject voor de landelijke introductie van de Dutch Green 
Building Council. In de ontwikkeling van dit gebied zal duurzaamheid als leidend 
ontwikkelprincipe centraal staan. Op basis van een internationaal erkende methode zal een 
onafhankelijke meetlat voor gebieds- en gebouwontwikkeling ontwikkeld en beheerd worden. Ook 
komt er een opleidingsprogramma om onafhankelijke keurmeesters te trainen in het toekennen van 
het duurzaamheidslabel. Zie verder www.amsterdam.nl/nieuws

Park & Ride en tramlijn 25

In het plan Voorrang voor een gezonde stad van de gemeente Amsterdam staan diverse maatregelen 
om de luchtkwaliteit voor Amsterdammers te verbeteren. Een daarvan is het inrichten van een Park 
& Ride-terrein bij het Martin Luther Kingpark. Daar aan gekoppeld is een verbetering van het 
openbaar vervoer naar de binnenstad. Dit zou de redding voor lijn 25 kunnen betekenen.

 

DB Zuideramstel gaat akkoord met projectplan Beatrixpark

Op 19 februari 2008 heeft het DB besloten in te stemmen met het projectplan Beatrixpark, 
realiseren parkgebouw.

 

Symposium (Aangename) stations op 14 maart
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Op vrijdag 14 maart organiseert Rover samen met de NS een symposium onder de titel: 
(aangename) stations. Het symposium vindt plaats bij de Kamer van Koophandel te Leiden. Leiden 
is het proefstation voor het NS-concept wereldstations.

Tijd: vanaf 13.00 uur. 

Het programma is als volgt opgebouwd:

1. Leiden als proefstation, met als sprekers: de NS-ers Hans van Tongeren (het station als 
maatschappelijk vastgoed), Mark van Hagen (over de beleving op stations) en Irma Luitse (over het 
conceptwereldstations). 

2. Discussie over het station als deel van de keten, met Eddy le Couvreur (ketenmanager NS 
Randstad Zuid) en Hans Ende (lid van de ROVER-werkgroep UwKeten).

3. Het station als deel van de stad, met John Steeg (wethouder van Leiden) en Ineke Ketelaar (DB 
Amsterdam-Slotervaart).

4. Traditiegetrouw wordt de middag afgesloten met een politiek forum. Daarvoor zijn Jan Mastwijk 
en Lia Roefs benaderd, Tweede Kamerleden voor het CDA en de PvdA.

Zij zullen in discussie gaan met John Steeg en Ineke Ketelaar en de zaal.

 5. Vanaf 17.00 uur is er tot slot gelegenheid om te borrelen en na te praten.

Opgeven noodzakelijk in verband met beperkter zaalcapaciteit bij secretariaat@rover.nl met opgave 
van naam, adres, e-mailadres, organisatie en functie. Ongeveer een week voor het symposium krijgt 
u dan een reader, het programma en de locatiegegevens toegestuurd.

Cooking and Construction in Platform 21

Vanaf zondag 10 februari start Platform 21 met een tentoonstelling waarbij eetbare waar omgezet 
wordt in gebruiksartikelen. Iedere zondag zijn er onder de noemer Sunday Soup, speciale 
activiteiten waaraan meegedaan kan worden. Zie www.platform21.com/coming_soon. 
Openingstijden woe.-zon. 14.00-21.00 uur. Prinses Irenestraat 19.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 06 55 170 
160. Meer informatie volgt. 

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 19 maart 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 6 maart 2008.

mailto:secretariaat@rover.nl
mailto:secretariaat@rover.nl
http://www.platform21.com/coming_soon
http://www.platform21.com/coming_soon


 

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’.

mrt w 7 2008....

‘Nieuwe stedelijkheid’ van Zuidas volgens Stan Majoor

Op vrijdag 7 maart promoveert Stan Majoor aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzocht 
drie grootschalige projecten die een nieuwe stedelijke ruimte aan de rand van de stad moeten 
worden met een belangrijke concentratie van kantoren, woningen en winkels. Een van deze 
gebieden is de Zuidas in Amsterdam. Majoor analyseerde de totstandkoming van dit project vanuit 
de vraag of het lukt hier een interessante nieuwe ‘stedelijke' ruimte te ontwikkelen die meer is dan 
alleen een concentratie van kantoorkolossen. Na onderzocht te hebben of een initieel idee van 
‘nieuwe stedelijkheid' het gedrag van de handelende partijen (overheden, projectontwikkelaars, 
gebruikers) beïnvloedde, concludeert hij dat de nieuwe stedelijkheid nog niet zo erg van de grond 
komt. Agnietenkapel, 10.00 uur, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.

 

11 maart: raadscommissie stadsdeel Zuideramstel

Op dinsdag 11 maart vanaf 19.00 uur, Raadssessie II, zaal P003

	 A.	 Update Kop Zuidas

	 B.	 Visie Zuidas – Zuidasaccenten

	 C.	 Preadvies op Living Zuidas

 

Expositie Koers van de Stad

Iedere Amsterdammer vraagt zich wel eens af waar het heen gaat met de stad. Aan de 
werkzaamheden in en om Amsterdam zijn de veranderingen op korte termijn goed te volgen. 
Minder duidelijk afleesbaar is per definitie tot welke nu nog onzichtbare nieuwe projecten het 
huidige bouwen leidt.

ARCAM (Architectuurcentrum Amsterdam) biedt met de tentoonstelling De Koers van de Stad de 
mogelijkheid om behalve geografische verbanden, die op een kaart te tekenen zijn, ook verbanden 
in de tijd te zien. Met name verbanden in de toekomst. Al deze ontwikkelingen worden beïnvloed 
door grote evenementen die de ambitieuze Topstad Amsterdam op zijn verlanglijstje heeft.

Tot 12 april te zien op Prins Hendrikkade 600, dins- t/m zaterdagen van 13.00 – 17.00 uur.
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Symposium (Aangename) stations op 14 maart

Op vrijdag 14 maart organiseert Rover samen met de NS een symposium onder de titel: 
(aangename) stations. Het symposium vindt plaats bij de Kamer van Koophandel te Leiden. Leiden 
is het proefstation voor het NS-concept wereldstations.

Tijd: vanaf 13.00 uur. Opgeven noodzakelijk in verband met beperkter zaalcapaciteit bij 
secretariaat@rover.nl  met opgave van naam, adres, e-mailadres, organisatie en functie. Ongeveer 
een week voor het symposium krijgt u dan een reader, het programma en de locatiegegevens 
toegestuurd.

 

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 19 maart Centrale Stad

Op woensdag 19 maart van 13.30 tot 17.00 uur wordt in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 
de conclusie behandeld van de beoordelingsnotitie voor de Milieu Effecten Rapportage (MER) over 
de nieuwe Zuidasflankprojecten. Het gaat om de projecten Ravel, Beethoven, Noordzone en Vu-
kwartier. De conclusie is dat zich bij de ontwikkeling van deze projecten geen bijzondere 
omstandigheden voordoen die leiden tot aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu. Daarom 
hoeft er geen MER te worden gemaakt.

Stadhuis, Amstel 1

 

Activiteiten Thomastheater

Vrijdag 14 maart om 17.00 uur spreekt musicoloog en organist Gert Oost over de eenheid van tekst 
en muziek in Bachs Matthäus-Passion.

Zondag 16 maart om 16.00 uur concert van Antoine Oomen en koor.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

 

Vooraankondiging bijeenkomst Hoofdgroenstructuur

Dinsdag 1 april organiseert het Milieucentrum Amsterdam op verzoek van wethouder Van Poelgeest 
een discussieavond over `Kwaliteit en Kwantiteit’. Nadere informatie volgt.

 

Discussie over Zuidas (georganiseerd door ARCAM en ARS)

Op vrijdag 4 april organiseert ARCAM samen met de Amsterdams Raad voor Stadsontwikkeling 
(ARS) een openbaar publieksdebat over de Zuidas. 

mailto:secretariaat@rover.nl
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Locatie: stadhuis (Amstel 1), nadere informatie volgt.

 

Evenementenaanvragen RAI

Van zaterdag 19 op zondag 20 april houdt RAI een nachtelijk dance-event. Tevens is door de RAI 
een aanvraag ingediend voor de haven/strand Zuid voor de periode van mei 2008 tot en met 1 
oktober 2008. De aanvragen liggen vanaf 6 maart gedurende twee weken ter inzage op het 
stadsdeelkantoor (Pres. Kennedyplantsoen 1-3) en op Zwaansvliet 5.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 06 55 170 
160. Meer informatie volgt. 

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 19 maart 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 13 maart 2008.

 

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’.

mrt w 8 2008...

College B&W wil Prospectus Zuidas wijzigen

Het college wil meer ambitie voor de duurzaamheid voor de Zuidas (energie, gezondheid, 
diversiteit, materiaal en afval) en wil de leefbaarheid versterken door het autoverkeer te 
verminderen. Het realiseren van de 30% goedkope woningen in de Zuidas zal 23 miljoen extra 
kosten.

 

Reclame aan de gevels in de Strawinskylaan

Vanaf 13 maart ligt gedurende twee weken ter inzage op het stadsdeelkantoor Zuideramstel een 
aanvraag tot veranderen en vernieuwen van drie reclametoestellen aan de gevels van 
Strawinskylaan 2001 en 2501.

 

mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nll
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nll


Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 19 maart Centrale Stad

Op woensdag 19 maart van 13.30 tot 17.00 uur wordt in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 
de conclusie behandeld van de beoordelingsnotitie voor de Milieu Effecten Rapportage (MER) over 
de nieuwe Zuidasflankprojecten. Het gaat om de projecten Ravel, Beethoven, Noordzone en Vu-
kwartier. De conclusie is dat zich bij de ontwikkeling van deze projecten geen bijzondere 
omstandigheden voordoen die leiden tot aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu. Daarom 
hoeft er geen MER te worden gemaakt.

Uiterlijk 24 uur van te voren opgeven om in te spreken bij de griffie 552 2224. Stadhuis, Amstel 1.

 

Activiteiten Thomastheater

Vrijdag 14 maart om 17.00 uur spreekt musicoloog en organist Gert Oost over de eenheid van tekst 
en muziek in Bachs Matthäus-Passion.

Zondag 16 maart om 16.00 uur concert van Antoine Oomen en koor.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

 

Blues en Rock in Lotz

Zondag 16 maart vanaf 17.00 uur speelt een blues en rockband in restaurant Lotz. Beethovenstraat 
301. Gratis entree.

 

Vooraankondiging bijeenkomst Hoofdgroenstructuur

Dinsdag 1 april organiseert het Milieucentrum Amsterdam op verzoek van wethouder Van Poelgeest 
een discussieavond over `Kwaliteit en Kwantiteit’. In een onderlinge discussie mogen standpunten 
naar voren gebracht worden. Locatie: Akantes, 19.00 uur inloop, start 19.30 uur. Nieuwe 
Herengracht 95, Amsterdam. Opgave verplicht: 020 – 6241522.

 

Discussie over Zuidas (georganiseerd door ARCAM en ARS)

Op vrijdag 4 april van 13.00 tot 15.00 uur organiseert ARCAM samen met de Amsterdams Raad 
voor Stadsontwikkeling (ARS) een openbaar publieksdebat over de Zuidas. 

Locatie: stadhuis (Amstel 1), nadere informatie volgt.

 

De prospectus in de Gemeente Raad

In april en mei zijn drie openbare hoorzittingen waar de Commissie Ruimtelijke Ordening 
genodigden, betrokkenen en organisaties horen. Dinsdag 15 april van 19.30 uur tot 22.30 uur 
genodigden wetenschappers, gemeentelijke diensten en het projectbureau. Donderdag 17 april van 



19.30 uur tot 22.30 uur maatschappelijke organisaties. Vrijdag 16 mei vanaf 10.00 uur komen 
private partijen en een selectie van genodigden aan bod.

 

Voortgang torens lopen vertraging op

De Raad van State heeft 12 maart het besluit van de Provincie Noord Holland om de bouw van de 
kantoortorens toe te staan, vernietigd. Het bestemmingsplan moet worden aangepast. Mahler 4 zal 
hiervan weinig hinder ondervinden, maar het project Gershwin zal vertraging oplopen.

 

Evenementenaanvragen RAI

Van zaterdag 19 op zondag 20 april houdt RAI een nachtelijk dance-event. Tevens is door de RAI 
een aanvraag ingediend voor de haven/strand Zuid voor de periode van mei 2008 tot en met 1 
oktober 2008. De aanvragen liggen vanaf 6 maart gedurende twee weken ter inzage op het 
stadsdeelkantoor (Pres. Kennedyplantsoen 1-3) en op Zwaansvliet 5.

 

18 mei Accenture Zuidasrun

Op zondag 18 mei start vanaf het Mahlerplein de Zuidasrun voor verschillende niveau´s. Nadere 
informatie volgt.

 

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium met als titel 
`Tienjarig bestaan BPZ, een mijlpaal - terugblik en vooruitblik'. In het ochtendprogramma (vanaf 
10.30 uur) komen drie sprekers aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden 
genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 06 55 170 
160. Meer informatie volgt. 

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 19 maart 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 20 maart 2008.

 

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’.

mrt w 9 2008....

Lentediner bij AS

Vrijdag 21 maart viert restaurant As de lente met een lentediner. Vanaf 17.00 uur presenteren 
leveranciers hun producten. Aansluitend kan voor 50 euro per persoon het 5-gangen lentediner 
worden genuttigd. Prinses Irenestraat 19.

 

Reclame aan de gevels in de Strawinskylaan

Vanaf 13 maart ligt gedurende twee weken ter inzage op het stadsdeelkantoor Zuideramstel een 
aanvraag tot veranderen en vernieuwen van drie reclametoestellen aan de gevels van 
Strawinskylaan 2001 en 2501.

 

Tentoonstelling Virtueel Museum over veranderingen Zuidas

De Zuidas is zo uitgestrekt, ook in tijd, en zo onderhevig aan verandering dat het Virtueel Museum 
heeft besloten om deze langdurige transformatie door kunstenaars in beeld te laten brengen. Er is in 
de loop der jaren een document ontstaan van dit gebied en besloten is om de gehele collectie over te 
dragen aan Foam. Deze collectie is van 10 april tot en met 22 juni te zien. Keizersgracht 609, ma.-
zo. 10-17 uur. Zie ook www.foam.nl

 

Debat Koers van de stad op 27 maart

Op donderdag 27 maart organiseert ARCAM samen met ARS als onderdeel van het debat De Koers 
van de Stad een discussie over de Zuidas. Opgave gewenst, 020-620878. Kaartverkoop € 7,50. 
Felix Meritis, Keizersgracht 324.

 

Thomas Theater

Vrijdag 28 maart is Klaas Vos van 12.30 tot 13.30 uur in gesprek met Bas Heijne. Op 16 mei vanaf 
17.00 uur met Adriaan van Dis. Voor beide activiteiten geldt dat vooraf gereserveerd moet worden 
via: 06 19895696. Prinses Irenestraat 36.

 

Inspraak over plannen voor gezonde lucht
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Het autoverkeer is een van de belangrijkste veroorzakers van luchtverontreiniging in de stad. 
Amsterdam legt met het Actieplan Goederenvervoer en het plan Voorrang voor een Gezonde Stad 
plannen voor deze verontreiniging terug te brengen. Beide plannen zijn te downloaden via 
www.gezondelucht.amsterdam.nl. Tot 3 april kan hierop gereageerd worden via: 
inspraakvoorrangezondestad@ivv.amsterdam.nl of inspraakgoederenvervoer@ivv.amsterdam.nl. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden aan: Dienst IVV, Postbus 95089, 1090 HB 
Amsterdam.

 

Bijeenkomst Hoofdgroenstructuur

Dinsdag 1 april organiseert het Milieucentrum Amsterdam op verzoek van wethouder Van Poelgeest 
een discussieavond over `Kwaliteit en Kwantiteit’. In een onderlinge discussie mogen standpunten 
naar voren gebracht worden. Locatie: Akantes, 19.00 uur inloop, start 19.30 uur. Nieuwe 
Herengracht 95, Amsterdam. Opgave verplicht: 020 – 6241522.

 

Discussie over Zuidas (georganiseerd door ARCAM en ARS)

Op vrijdag 4 april van 12.30 tot 15.00 uur organiseert ARCAM samen met de Amsterdams Raad 
voor Stadsontwikkeling (ARS) een openbaar publieksdebat over de Zuidas. Tijdens het debat zullen 
de ambities en de ruimtelijke consequenties worden besproken. Sprekers zijn onder meer Evelien 
Eshuis, Paul van Beek, Robert Dijckmeester en Pieter Klomp. Aanmelden via: arcam@arcam.nl of 
020-620 4878. Locatie: stadhuis (Amstel 1).

 

Werkgroep PvdA 10 april

Op donderdag 10 april praat de werkgroep stedelijke ontwikkelingen van de PvdA over de Zuidas. 
Er komen diverse vragen aan de orde die verwoord worden door onder meer: Duco Stadig, Pieter 
Klomp, Bob van Reeth en Marlies Rohmer. Aanmelden kan telefonisch 020 552 34 77, via mail: 
pvda@raad.amsterdam.nl . Tijd 20.00-22.00 uur. Meer informatie volgt.

 

De prospectus in de Gemeente Raad

In april en mei zijn drie openbare hoorzittingen waar de Commissie Ruimtelijke Ordening 
genodigden, betrokkenen en organisaties horen. Dinsdag 15 april van 19.30 tot 22.30 uur zijn de 
genodigden wetenschappers, gemeentelijke diensten en het projectbureau. Donderdag 17 april van 
19.30 uur tot 22.30 uur maatschappelijke organisaties. Vrijdag 16 mei vanaf 10.00 uur komen 
private partijen en een selectie van genodigden aan bod. Eveneens in het Stadhuis.

 

Ministreekmarkt op Olympiaplein

Op zaterdag 19 april vindt voor de tweede keer op het Olympiaplein een gecombineerde 
geveltuinendag / ministreekmarkt plaats. Op het Olympiaplein zullen boeren uit de regio 
Amsterdam aanwezig zijn om hun verse, veelal biologische streekproducten aan te prijzen. Vanaf 
10.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom.
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Tegenvallers Noord-Zuidlijn

Het komt meer dan eens voor dat tramlijn 51 te kampen heeft met vertragingen of in z’n geheel 
uitvalt. Dit is te wijten aan de bouwwerkzaamheden van de Noord-Zuidlijn, die bij de Rai 
uitgevoerd worden. Zo was op 18 maart het spoor verzakt, waardoor de verbinding tussen WTC en 
het Centraal Station uitviel.  Daarnaast lijkt het Gemeentevervoerbedrijf de toegenomen 
reizigersaantallen niet aan te kunnen. Dringen of gedwongen op het perron blijven staan zijn de 
enige mogelijke opties. Beide zeer onaantrekkelijk en, met het oog op de toekomst, verontrustend te 
noemen.

 

Evenementenaanvragen RAI

Van zaterdag 19 op zondag 20 april houdt RAI een nachtelijk dance-event. Tevens is door de RAI 
een aanvraag ingediend voor de haven/strand Zuid voor de periode van mei 2008 tot en met 1 
oktober 2008. De aanvragen liggen vanaf 6 maart gedurende twee weken ter inzage op het 
stadsdeelkantoor (Pres. Kennedyplantsoen 1-3) en op Zwaansvliet 5.

 

18 mei Accenture Zuidasrun

Op zondag 18 mei start vanaf het Mahlerplein de Zuidasrun voor verschillende niveau´s. Nadere 
informatie volgt.

 

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium met als titel 
`Tienjarig bestaan BPZ, een mijlpaal - terugblik en vooruitblik'. In het ochtendprogramma (vanaf 
10.30 uur) komen drie sprekers aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden 
genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses 
Irenestraat 36.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 06 55 170 
160. Meer informatie volgt. 

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 23 april 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 27 maart 2008.

 



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’

mrt w 10 2008...

Openbare ruimte Europaplein in Amsterdam Zuidas

Op donderdag 27 maart 2008, van 19.30 tot 21.30 uur in Amsterdam RAI, Europaplein 22, is een 
inloop en informatiebijeenkomst, Plaats centrale entree congrescentrum / theater (entree G), 1e 
verdieping, zaal C (zie bewegwijzering).

Na de voltooiing van de Noord/Zuidlijn moet het Europaplein opnieuw worden ingericht. De komst 
van twee in- en uitgangen van de metro op het plein betekent dat de oude situatie niet meer voldoet. 
Aangezien de inrichting van de openbare ruimte van het RAI-terrein ook toe is aan kwalitatieve 
verbetering is besloten beide te combineren. Door de gemeente en RAI is een ontwerp gemaakt 
voor de openbare ruimte van de RAI met bijzondere aandacht voor het Europaplein. Op de inloop- 
en informatieavond wordt het ontwerp toegelicht en kunnen vragen worden gesteld.

 

Thomas Theater

Wegens bijzondere omstandigheden is het op 28 maart geplande interview van Bas Heijne door 
Klaas Vos  geannuleerd. Op 16 mei vanaf 17.00 uur interviewt Klaas Vos Adriaan van Dis. Vooraf 
reserveren via: 06 19895696. Prinses Irenestraat 36.

Prospectus beschikbaar

Het prospectus is te downloaden van internet. De is de conceptversie en heeft geen bijlage. 
www.zuidas.nl/smartsite.dws?id=1374&curindex=0

 

Inspraak over plannen voor gezonde lucht

Het autoverkeer is een van de belangrijkste veroorzakers van luchtverontreiniging in de stad. 
Amsterdam legt met het Actieplan Goederenvervoer en het plan Voorrang voor een Gezonde Stad 
plannen voor deze verontreiniging terug te brengen. Beide plannen zijn te downloaden via 
www.gezondelucht.amsterdam.nl. Tot 3 april kan hierop gereageerd worden via: 
inspraakvoorrangezondestad@ivv.amsterdam.nl of inspraakgoederenvervoer@ivv.amsterdam.nl. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden aan: Dienst IVV, Postbus 95089, 1090 HB 
Amsterdam.
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Bijeenkomst Hoofdgroenstructuur

Dinsdag 1 april organiseert het Milieucentrum Amsterdam op verzoek van wethouder Van Poelgeest 
een discussieavond over `Kwaliteit en Kwantiteit’. In een onderlinge discussie mogen standpunten 
naar voren gebracht worden. Locatie: Akantes, 19.00 uur inloop, start 19.30 uur. Nieuwe 
Herengracht 95, Amsterdam. Opgave verplicht: 020 – 6241522.

 

Discussie over Zuidas (georganiseerd door ARCAM en ARS)

Op vrijdag 4 april van 12.30 tot 15.00 uur organiseert ARCAM samen met de Amsterdams Raad 
voor Stadsontwikkeling (ARS) een openbaar publieksdebat over de Zuidas. Tijdens het debat zullen 
de ambities en de ruimtelijke consequenties worden besproken. Sprekers zijn onder meer Evelien 
Eshuis, Paul van Beek, Robert Dijckmeester en Pieter Klomp. Aanmelden via: arcam@arcam.nl of 
020-620 4878. Locatie: stadhuis (Amstel 1).

 

Werkgroep PvdA 10 april

Op donderdag 10 april praat de werkgroep stedelijke ontwikkelingen van de PvdA over de Zuidas. 
Er komen diverse vragen aan de orde die verwoord worden door onder meer: Duco Stadig, Pieter 
Klomp, Bob van Reeth en Marlies Rohmer. Aanmelden kan telefonisch 020 552 34 77, via mail: 
pvda@raad.amsterdam.nl . Tijd 20.00-22.00 uur. Meer informatie volgt.

 

Tentoonstelling Virtueel Museum over veranderingen Zuidas

De Zuidas is zo uitgestrekt, ook in tijd, en zo onderhevig aan verandering dat het Virtueel Museum 
heeft besloten om deze langdurige transformatie door kunstenaars in beeld te laten brengen. Er is in 
de loop der jaren een document ontstaan van dit gebied en besloten is om de gehele collectie over te 
dragen aan Foam. Deze collectie is van 10 april tot en met 22 juni te zien. Keizersgracht 609, ma.-
zo. 10-17 uur. Zie ook www.foam.nl

 

De prospectus in de Gemeente Raad

In april en mei zijn drie openbare hoorzittingen waar de Commissie Ruimtelijke Ordening 
genodigden, betrokkenen en organisaties horen. Dinsdag 15 april van 19.30 tot 22.30 uur zijn de 
genodigden wetenschappers, gemeentelijke diensten en het projectbureau. Donderdag 17 april van 
19.30 uur tot 22.30 uur maatschappelijke organisaties. Vrijdag 16 mei vanaf 10.00 uur komen 
private partijen en een selectie van genodigden aan bod. Eveneens in het Stadhuis.
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Ministreekmarkt op Olympiaplein

Op zaterdag 19 april vindt voor de tweede keer op het Olympiaplein een gecombineerde 
geveltuinen-dag/ministreekmarkt plaats. Op het Olympiaplein zullen boeren uit de regio Amsterdam 
aanwezig zijn om hun verse, veelal biologische streekproducten aan te prijzen. Vanaf 10.00 tot 
16.00 uur.

 

Evenementenaanvragen RAI

Van zaterdag 19 op zondag 20 april houdt RAI een nachtelijk dance-event. Tevens is door de RAI 
een aanvraag ingediend voor de haven/strand Zuid voor de periode van mei 2008 tot en met 1 
oktober 2008. De aanvragen liggen vanaf 6 maart gedurende twee weken ter inzage op het 
stadsdeelkantoor (Pres. Kennedyplantsoen 1-3) en op Zwaansvliet 5.

 

18 mei Accenture Zuidasrun

Op zondag 18 mei start vanaf het Mahlerplein de Zuidasrun voor verschillende niveau´s. Nadere 
informatie volgt.

 

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium met als titel 
`Tienjarig bestaan BPZ, een mijlpaal - terugblik en vooruitblik'. In het ochtendprogramma (vanaf 
10.30 uur) komen drie sprekers aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden 
genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses 
Irenestraat 36.

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 23 april 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 3 april 2008.

april w 11 2008....

Bureau Integriteit onderzoekt Zuidaspersoneel

Naar aanleiding van het al sinds november 2007 lopende onderzoek naar vastgoedfraude heeft de 
gemeente Amsterdam besloten het personeel van de Zuidas te laten onderzoeken op integriteit.

Instemming B en W met prospectus



B en W hebben op 4 maart ingestemd met de Prospectus Zuidas Amsterdam met verwijzing naar 
een aantal amendementen. Het stuk wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad en het Rijk. De 
volledige prospectus staat op: www.irenebuurt.nl/actueel.html

 

Zuidas bereikt hoogste punt

Vorige maand bereikte Zuidas wederom een hoogtepunt. Met een 500 tons kraan werd de 16 
tonwegende bewapening van de KPN-toren op zijn plek gezet. Dit 146 meter tellende gebouw 
wordt het hoogste gebouw van Amsterdam. De makers, AGS Schwencke Rosbach, hebben het 
ontwerp ervan al liefkozend De Tulp genoemd.

 

Discussie over Zuidas (georganiseerd door ARCAM en ARS)

Op vrijdag 4 april van 12.30 tot 15.00 uur organiseert ARCAM samen met de Amsterdams Raad 
voor Stadsontwikkeling (ARS) een openbaar publieksdebat over de Zuidas. Tijdens het debat zullen 
de ambities en de ruimtelijke consequenties worden besproken. Sprekers zijn onder meer Evelien 
Eshuis, Paul van Beek, Robert Dijckmeester en Pieter Klomp. Aanmelden via: arcam@arcam.nl of 
020-620 4878. Locatie: stadhuis (Amstel 1).

 

Werkgroep PvdA 10 april

Op donderdag 10 april praat de werkgroep stedelijke ontwikkelingen van de PvdA over de Zuidas. 
Er komen diverse vragen aan de orde die verwoord worden door onder meer: Duco Stadig, Pieter 
Klomp, Bob van Reeth en Marlies Rohmer. Aanmelden kan telefonisch 020 552 34 77, via mail: 
pvda@raad.amsterdam.nl . Tijd 20.00-22.00 uur. Meer informatie volgt.

 

Tentoonstelling Virtueel Museum over veranderingen Zuidas

De Zuidas is zo uitgestrekt, ook in tijd, en zo onderhevig aan verandering dat het Virtueel Museum 
heeft besloten om deze langdurige transformatie door kunstenaars in beeld te laten brengen. Er is in 
de loop der jaren een document ontstaan van dit gebied en besloten is om de gehele collectie over te 
dragen aan Foam. Deze collectie is van 10 april tot en met 22 juni te zien. Keizersgracht 609, ma.-
zo. 10-17 uur. Zie ook www.foam.nl

 

DB-café

Op maandag 14 april van 17.00 – 19.00 uur vindt in het Multifunctioneel Centrum een bijeenkomst 
plaats in de serie `Contract met de burger’. Portefeuillehouder Henk Boes gaat in op het thema 
sociale cohesie in Buitenveldert. Er is ruimte voor bewoners om met de DB-leden te praten over 
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andere onderwerpen die bewoners belangrijk vinden. Voor informatie: 020 – 5464228 (afd. 
Communicatie)

 

De prospectus in de Gemeente Raad

In april en mei zijn drie openbare hoorzittingen waar de Commissie Ruimtelijke Ordening 
genodigden, betrokkenen en organisaties horen. Dinsdag 15 april van 19.30 tot 22.30 uur zijn de 
genodigden wetenschappers, gemeentelijke diensten en het projectbureau. Donderdag 17 april van 
19.30 uur tot 22.30 uur maatschappelijke organisaties. Vrijdag 16 mei vanaf 10.00 uur komen 
private partijen en een selectie van genodigden aan bod. Eveneens in het Stadhuis.

 

Ministreekmarkt op Olympiaplein

Op zaterdag 19 april vindt voor de tweede keer op het Olympiaplein een gecombineerde 
geveltuinen-dag/ministreekmarkt plaats. Op het Olympiaplein zullen boeren uit de regio Amsterdam 
aanwezig zijn om hun verse, veelal biologische streekproducten aan te prijzen. Vanaf 10.00 tot 
16.00 uur.

 

Evenementenaanvragen RAI

Van zaterdag 19 op zondag 20 april houdt RAI een nachtelijk dance-event. Tevens is door de RAI 
een aanvraag ingediend voor de haven/strand Zuid voor de periode van mei 2008 tot en met 1 
oktober 2008. De aanvragen liggen vanaf 6 maart gedurende twee weken ter inzage op het 
stadsdeelkantoor (Pres. Kennedyplantsoen 1-3) en op Zwaansvliet 5.

 

Informatieavond Strawinskylaan

Woensdagavond 23 april wordt een informatieavond gehouden over de toekomst van de 
Strawinskylaan. De bpz-vergadering zal die avond eerder aanvangen. Nadere informatie volgt.

 

18 mei Accenture Zuidasrun

Op zondag 18 mei start vanaf het Mahlerplein de Zuidasrun voor verschillende niveau´s. Nadere 
informatie volgt.

 

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium met als titel 
`Tienjarig bestaan BPZ, een mijlpaal - terugblik en vooruitblik'. In het ochtendprogramma (vanaf 
10.30 uur) komen drie sprekers aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden 
genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses 
Irenestraat 36.



 

De volgende BPZ-vergadering is op woensdag 23 april 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 10 april 2008.

 

 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’.

 

april w 12 2008....

Groeifonds Groen Zuidas

Door de toename van de verharding als gevolg van de bouw van Zuidas is extra waterberging 
noodzakelijk. In de drie in ZuiderAmstel gelegen parken (Beatrixpark, Amstelpark en Gijsbrecht 
van Aemstelpark) wordt extra waterberging gecreëerd. De herinrichting van de parken wordt mede 
gefinancierd uit het Groeifonds Groen Zuidas. Daarnaast worden door de aanleg van de Noord/
Zuidlijn 380 bomen langs de Europaboulevard verwijderd. Het stadsdeel en de bewoners vragen om 
herplanting van oudere bomen in plaats van jongere bomen. Er wordt een extra bijdrage uit het 
Groeifonds Groen gevraagd voor deze herplanting, want het budget van de Noord/Zuidlijn is niet 
toereikend voor deze wijze van herplanten.

 

Instemming B en W met prospectus

B en W hebben op 4 maart ingestemd met de Prospectus Zuidas Amsterdam met verwijzing naar 
een aantal amendementen. Het stuk wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad en het Rijk. De 
volledige prospectus staat op: www.irenebuurt.nl/actueel.html

 

Besluit DB ZuiderAmstel voorlopig ontwerp parkgebouw Beatrixpark

Het DB heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp parkgebouw Beatrixpark en gaat akkoord met 
vrijgave van dit ontwerp t.b.v. de inspraak.

 

Werkgroep PvdA 10 april

Op donderdag 10 april praat de werkgroep stedelijke ontwikkelingen van de PvdA over de Zuidas. 
Er komen diverse vragen aan de orde die verwoord worden door onder meer: Duco Stadig, Pieter 
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Klomp, Bob van Reeth en Marlies Rohmer. Aanmelden kan telefonisch 020 552 34 77, via mail: 
pvda@raad.amsterdam.nl . Tijd 20.00-22.00 uur. Locatie; Stadhuis, Kamer 0235, Mirandazaal.

 

Tentoonstelling Virtueel Museum over veranderingen Zuidas

De Zuidas is zo uitgestrekt, ook in tijd, en zo onderhevig aan verandering dat het Virtueel Museum 
heeft besloten om deze langdurige transformatie door kunstenaars in beeld te laten brengen. Er is in 
de loop der jaren een document ontstaan van dit gebied en besloten is om de gehele collectie over te 
dragen aan Foam. Deze collectie is van 10 april tot en met 22 juni te zien. Keizersgracht 609, ma.-
zo. 10-17 uur. Zie ook www.foam.nl

 

Expositie Virtueel Museum Zuidas

Van 13 april tot 11 mei van woensdag tot zondag van 14.00-21.00 uur is er een tentoonstelling in 
Platform 21 onder de titel Perpective of Disappearance. Prinses Irenestraat 19 a. 30 april gesloten.

 

DB-café

Op maandag 14 april van 17.00 – 19.00 uur vindt in het Multifunctioneel Centrum een bijeenkomst 
plaats in de serie `Contract met de burger’. Portefeuillehouder Henk Boes gaat in op het thema 
sociale cohesie in Buitenveldert. Er is ruimte voor bewoners om met de DB-leden te praten over 
andere onderwerpen die bewoners belangrijk vinden. Voor informatie: 020 – 5464228 (afd. 
Communicatie)

 

De prospectus in de Gemeente Raad

In april en mei zijn drie openbare hoorzittingen waar de Commissie Ruimtelijke Ordening 
genodigden, betrokkenen en organisaties horen. Dinsdag 15 april van 19.30 tot 22.30 uur zijn de 
genodigden wetenschappers, gemeentelijke diensten en het projectbureau. Donderdag 17 april van 
19.30 uur tot 22.30 uur maatschappelijke organisaties. Vrijdag 16 mei vanaf 10.00 uur komen 
private partijen en een selectie van genodigden aan bod. Stadhuis, Boekmanzaal. Amstel 1

 

Informatieavond Strawinskylaan

Woensdagavond 23 april wordt een informatieavond gehouden over de toekomst van de 
Strawinskylaan. Inloop 19.00 uur, presentatie 20.00 uur. WTC, Place du Tetre, zaal 11.

 

Inspraakavond concept projectbesluit Amsterdam Rai

Op donderdagavond 24 april wordt in Amsterdam RAI (parkhal ingang F, zaal R-S) een 
inspraakavond gehouden over het concept projectbesluit. In het projectbesluit wordt bepaald onder 
welke voorwaarden het realiseren van een hotel en een kerkelijk centrum op deze locatie mogelijk 

mailto:pvda@raad.amsterdam.nl
mailto:pvda@raad.amsterdam.nl
http://www.foam.nl/
http://www.foam.nl/


is. Het conceptprojectbesluit ligt vanaf 9 april ter inzage. Schriftelijke reacties kunnen tot 22 mei 
worden ingediend. Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam t.a.v. Anneke de Jong.

 

Virtueel museum

Het Virtueel Museum Zuidas organiseert een lichtkunstproject, waarbij een proefopstelling 
gehouden zal worden op 18, 22 en 24 april van 20.00 tot 22.00 uur. Deze opstelling heeft tot doel te 
ervaren wat de uitkomst is van de door de kunstenaar voorgestelde lichtkunstontwerpen. Locatie: 
KNP mast (Vivaldi).

 

Lunchconcerten

Op dinsdagmiddag 15 april, 29 april en 13 mei zijn er in de Thomaskerk vanaf 12.00 uur 
lunchconcerten. Op 15 april wordt Alban Bergs (1885-1935) Adagio aus dem Kammerkonzert 
uitgevoerd. Een stuk voor viool, klarinet en piano. Prinses Irenestraat 36.

 

Adriaan van Dis

Op vrijdag 16 mei om 17.00 uur wordt Adriaan van Dis naar aanleiding van de boeken De 
wandelaar en Leeftocht geïnterviewd door Klaas Vos. Thomas Theater, Prinses Irenestraat 36.

 

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium. In het 
ochtendprogramma (vanaf 10.30 uur) komen drie sprekers aan het woord. Na de lunch, die met 
mooi weer buiten kan worden genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: 
ThomasTheater, Prinses Irenestraat 36.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 
0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering is op woensdag 23 april 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 17 april 2008.

 

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’.

 

april w 13 2008...

Joop van den Ende

Joop van den Ende heeft zich teruggetrokken uit de door hem mede opgerichte vastgoedorganisatie 
Living City. Het musical theater zal wel worden gebouwd.

 

Tijdelijke inrichting terrein musicaltheater 

Omdat de bouw van het musicaltheater van Van den Ende is vertraagd, heeft het Stadsdeel 
ZuiderAmstel in overleg met de bewoners, besloten het terrein tijdelijk in te richten. Stenen en vuil 
worden verwijderd, er wordt gras gezaaid en de oevers van de waterplas blijven ongewijzigd. Er 
wordt verwacht dat deze voorbereidende werkzaamheden begin mei zijn afgerond. 

 

Bekeurd

De AID heeft 17 april het stadsdeel Zuideramstel bekeurd wegens overtreding van de Flora- en 
Faunawet. Er werd gesnoeid en het snoeihout werd versnipperd in het park. Door het geluid werden 
broedende vogels verstoord. Verder zijn jonge reigers op een nest in de kolonie aan de 
Beethovenvijver gesignaleerd. De AID zal hier ook actie op ondernemen.

 

Inloopmiddag over nieuw parkgebouw in het Beatrixpark

Het Stadsdeel ZuiderAmstel organiseert op dinsdag 22 april van 17.00 tot 19.00 uur een 
inloopmiddag waarbij aan de aanwezigen het ontwerp wordt toegelicht.

De inspraak is reeds op 16 april gestart en duurt tot 15 mei. Het voorlopige ontwerp ligt ter inzage 
op beide stadsdeelkantoren.

 

Informatieavond Strawinskylaan

Woensdagavond 23 april wordt een informatieavond gehouden over de toekomst van de 
Strawinskylaan. Inloop 19.00 uur, presentatie 20.00 uur. WTC, Place du Tetre, zaal 11.

 

Inspraakavond concept projectbesluit Amsterdam Rai
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Op donderdagavond 24 april wordt in Amsterdam RAI (parkhal ingang F, zaal R-S) een 
inspraakavond gehouden over het concept projectbesluit. In het projectbesluit wordt bepaald onder 
welke voorwaarden het realiseren van een hotel en een kerkelijk centrum op deze locatie mogelijk 
is. Inloop vanaf 19.00 uur. Het conceptprojectbesluit ligt vanaf 9 april ter inzage. Schriftelijke 
reacties kunnen tot 22 mei worden ingediend. Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam t.a.v. 
Anneke de Jong.

 

Bouwen in afwijking van vergunning

Er is een aanvraag ingediend om de zuidelijke contour van de kelderwand te verplaatsen, de positie 
van het hoofdtrappenhuis van de parkeergarage en twee vluchttrappenhuizen te wijzigen. Op het 
terrein G. Mahlerlaan 3004. Inzage Weesperplein 4, Kamer 322, W01/0183/2008.

 

De De Boelelaan op de schop

De partijen Nuon, Waternet en project De Boelesloot gaan gezamenlijk diverse werkzaamheden 
uitvoeren. Daardoor zal op De Boelelaan hinder zijn voor het auto- en fietsverkeer. Uitgangpunt is 
dat De Klencke altijd bereikbaar blijft. De werkzaamheden starten 14 april en duren voort tot 4 juli.

Geest van de Plek

Op vrijdag 25 april om 14.30 uur kunt u met kunstenaars mee wandelen door Zuidas. Zij brengen u 
langs zeven locaties, waarbij op elke lokatie een voorstel voor een openbaar kunstwerk wordt 
gepresenteerd. Vertrek vanaf de ingang van het WTC gebouw

 

Tentoonstelling Virtueel Museum over veranderingen Zuidas

De Zuidas is zo uitgestrekt, ook in tijd, en zo onderhevig aan verandering dat het Virtueel Museum 
heeft besloten om deze langdurige transformatie door kunstenaars in beeld te laten brengen. Er is in 
de loop der jaren een document ontstaan van dit gebied en besloten is om de gehele collectie over te 
dragen aan Foam. Deze collectie is van 10 april tot en met 22 juni te zien. Keizersgracht 609, ma.-
zo. 10-17 uur. Zie ook www.foam.nl

 

Lichtshow

Het Virtueel Museum Zuidas organiseert een lichtkunstproject, waarbij een proefopstelling 
gehouden zal worden op 18, 22 en 24 april van 20.00 tot 22.00 uur. Deze opstelling heeft tot doel te 
ervaren wat de uitkomst is van de door de kunstenaar voorgestelde lichtkunstontwerpen. Locatie: 
KNP mast (Vivaldi).

 

Visie Zuidas ter inzage

http://www.foam.nl/
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Met ingang van 17 april ligt de Visie gedurende zes weken ter inzage voor inspraak. De 
inspraakbijeenkomst, georganiseerd door het projectbureau Zuidas vindt plaats op 13 mei 2008 
vanaf 19.30 uur. WTC, Auditorium, Strawinskylaan 59. Alle documenten zijn te downloaden op 
www.zuidas.nl

 

Adriaan van Dis

Op vrijdag 16 mei om 17.00 uur wordt Adriaan van Dis naar aanleiding van de boeken De 
wandelaar en Leeftocht geïnterviewd door Klaas Vos. Thomas Theater, Prinses Irenestraat 36.

 

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium Zuidas 
ZwartWit. In het ochtendprogramma (vanaf 10.30 uur) komen drie sprekers, Siwart Kolthek, Arjen 
Breur en Evelien Eshuis aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden 
genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses 
Irenestraat 36.

 

Instemming B en W met prospectus

B en W hebben op 4 maart ingestemd met de Prospectus Zuidas Amsterdam met verwijzing naar 
een aantal amendementen. Het stuk wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad en het Rijk. De 
volledige prospectus staat op: www.irenebuurt.nl/actueel.html

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 
0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering is op woensdag 23 april 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 24 april 2008.

 

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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mei w 14 2008...

Reclametoestellen aan de gevels van Strawinskylaan 2001 en 2501

Het dagelijks bestuur ZuiderAmstel is akkoord gegaan met het verlenen van een bouwvergunning 
voor het veranderen en vernieuwen van drie reclametoestellen aan de gevels van Strawinskylaan 
2001 en 2501. Projectnummer BVG/0251/08 dossier B581. Het besluit ligt ter inzag op beide 
stadsdeelkantoren.

 

Inspraakavond concept projectbesluit Amsterdam Rai

Op donderdagavond 24 april wordt in Amsterdam RAI (parkhal ingang F, zaal R-S) een 
inspraakavond gehouden over het concept projectbesluit. In het projectbesluit wordt bepaald onder 
welke voorwaarden het realiseren van een hotel en een kerkelijk centrum op deze locatie mogelijk 
is. Inloop vanaf 19.00 uur. Het conceptprojectbesluit ligt vanaf 9 april ter inzage. Schriftelijke 
reacties kunnen tot 22 mei worden ingediend. Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam t.a.v. 
Anneke de Jong.

 

Stadsdeelraad

Op dinsdag 6 mei komen de geactualiseerde Zuidasaccenten van het Stadsdeel aan de orde. Zie 
voor nadere inforamtie: www.bestuur.zuideramstel.amsterdam.nl/smartsite.shtml?ch=bis&id=60944

 

Gemeenteraad

De vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening van 17 april wordt voortgezet op 
woensdagavond 21 mei en donderdagavond 29 mei. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Stadhuis, 
Boekmanzaal. Agendapunt 4 is definitieve besluitvorming over de Zuidas.

 

Groeifonds Groen

Het stadsdeel ZuiderAmstel ontvangt vier miljoen euro uit het Groeifonds Groen. Afgesproken is 
dat het stadsdeel in ieder geval 2 hectare waterberging aanlegt ten behoeve van de verstening van de 
Zuidas. Onder meer in Beatrixpark, Amstelpark en Gijsbrecht van Aemstelpark wordt extra 
waterberging gecreëerd.

 

Kop Zuidas

Door het wegvallen van de investering door Joop van de Ende in Living City heeft de gemeente 
besloten de grond terug te eisen waarop het restaurant, winkels en hotel gebouwd zouden worden.
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Provinciale projecten Zuidas

De provincie kiest ervoor bij te dragen aan de stationshal v an Zuidas, de servicelaag/transferlaag 
voor passagierstromen, de busterminal met bijbehorende infrastructuur en fietsenstallingen. Het 
totaalbedrag dat hiermee gemoeid is ligt rond de 75 miljoen euro. Zie: http://nhezine.ezines.i-
park.nl/frontend/iparkmail_nhezine/archiveviewer/contentview.cfm?cid=806

 

De De Boelelaan op de schop

De partijen Nuon, Waternet en project De Boelesloot gaan gezamenlijk diverse werkzaamheden 
uitvoeren. Daardoor zal op De Boelelaan hinder zijn voor het auto- en fietsverkeer. Uitgangpunt is 
dat De Klencke altijd bereikbaar blijft. De werkzaamheden starten 14 april en duren voort tot 4 juli.

Geest van de Plek

Op vrijdag 25 april om 14.30 uur kunt u met kunstenaars mee wandelen door Zuidas. Zij brengen u 
langs zeven locaties, waarbij op elke locatie een voorstel voor een openbaar kunstwerk wordt 
gepresenteerd. Vertrek vanaf de ingang van het WTC gebouw.

 

Lunchconcerten Thomaskerk

Op dinsdag 29 april om 12.30 uur worden stukken van François de Fossa gespeeld. De volgend  
lunchconcerten vinden plaats op 13 mei, 27 mei, 10 en 24 juni. Thomas Kerk, Prinses Irenestraat 
36. Toegang gratis.

         

Tentoonstelling Virtueel Museum over veranderingen Zuidas

De Zuidas is zo uitgestrekt, ook in tijd, en zo onderhevig aan verandering dat het Virtueel Museum 
heeft besloten om deze langdurige transformatie door kunstenaars in beeld te laten brengen. Er is in 
de loop der jaren een document ontstaan van dit gebied en besloten is om de gehele collectie over te 
dragen aan Foam. Deze collectie is van 10 april tot en met 22 juni te zien. Keizersgracht 609, ma.-
zo. 10-17 uur. Zie ook www.foam.nl

 

Visie Zuidas ter inzage

Met ingang van 17 april ligt de Visie gedurende zes weken ter inzage voor inspraak. De 
inspraakbijeenkomst, georganiseerd door het projectbureau Zuidas vindt plaats op 13 mei 2008 
vanaf 19.30 uur. WTC, Auditorium, Strawinskylaan 59. Alle documenten zijn te downloaden op 
www.zuidas.nl
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Adriaan van Dis

Op vrijdag 16 mei om 17.00 uur wordt Adriaan van Dis naar aanleiding van de boeken De 
wandelaar en Leeftocht geïnterviewd door Klaas Vos. Thomas Theater, Prinses Irenestraat 36.

 

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium Zuidas 
ZwartWit. In het ochtendprogramma (vanaf 10.30 uur) komen drie sprekers, Siwart Kolthek, Arjen 
Breur en Evelien Eshuis aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden 
genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses 
Irenestraat 36.

 

Instemming B en W met prospectus

B en W hebben op 4 maart ingestemd met de Prospectus Zuidas Amsterdam met verwijzing naar 
een aantal amendementen. Het stuk wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad en het Rijk. De 
volledige prospectus staat op: www.irenebuurt.nl/actueel.html

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 
0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering is op woensdag 25 juni 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 8 mei 2008.

 

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’.

mei w 15 2008....

Inspraak concept projectbesluit Amsterdam Rai

In het projectbesluit wordt bepaald onder welke voorwaarden het realiseren van een hotel en een 
kerkelijk centrum op deze locatie mogelijk is. Het conceptprojectbesluit ligt vanaf 9 april ter inzage. 
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Schriftelijke reacties kunnen tot 22 mei worden ingediend. Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC 
Amsterdam t.a.v. Anneke de Jong.

 

Tram 5

Tot en met 12 mei rijdt tram 5 alleen het traject Centraal Station – Station Zuid (Strawinskylaan). 
Vanaf dinsdag 13 mei rijdt tram 5 via de nieuwe halte op de Strawinskylaan weer door naar 
Amstelveen Binnenhof. Er zijn nieuwe haltes Parnassusweg op de Buitenveldertselaan bij het A10-
viaduct. De toegezegde lift tussen Strawinskylaan en Zuidplein blijkt nog niet te zijn aangelegd!

 

Mahlerlaan

Vanaf 13 mei is gedurende tien werkdagen geen doorgaand verkeer mogelijk op de Mahlerlaan. Als 
gevolg van het bouwproject Symphony is er een grondverzakking in de Mahlerlaan ontstaan ter 
hoogte van de oprijlaan van het hoofdkantoor van ABN-Amro. Tijdens de opbreking van de 
Mahlerlaan wordt deze aangesloten op de Buitenveldertselaan.

 

Inspraak Visie Zuidas

De inspraakbijeenkomst, georganiseerd door het projectbureau Zuidas vindt plaats op 13 mei 2008 
vanaf 19.30 uur. WTC, Auditorium, Strawinskylaan 59. Alle documenten zijn te downloaden op 
www.zuidas.nl

 

Gemeenteraad

De vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening van 17 april wordt voortgezet op 
woensdagavond 21 mei en donderdagavond 29 mei. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Stadhuis, 
Boekmanzaal. Agendapunt 4 is definitieve besluitvorming over de Zuidas.

 

Financiering Dok

De marktpartijen die het private deel van de financiering van het Dok voor hun rekening zouden 
nemen verwijten de gemeente Amsterdam alle zeggenschap over het project te willen houden, maar 
het financieel risico af te schuiven. Minister Bos laat zakenbank Credit Suisse First Boston met 
spoed onderzoeken hoe belangstelling van private financiers gewekt kan worden. Deze zakenbank 
moet zijn advies binnen 1 maand af hebben, ruim voor de gemeenteraadsvergadering van 4 juni.

 

VU
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Omdat het overleg tussen VU en NV-Zuidas i.o. langer duurt dan verwacht, start de VU met de 
voorbereidingen van de ontwikkeling voor een nieuw Beta-gebouw. Meer informatie over het 
nieuwe VU-kwartier; www.vu.nl/nieuwecampus

 

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium Zuidas 
ZwartWit. In het ochtendprogramma (vanaf 10.30 uur) komen drie sprekers, Siwart Kolthek, Arjen 
Breur en Evelien Eshuis aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden 
genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses 
Irenestraat 36. Toegang gratis. Aanmelden vóór 23 mei via: bpz@wocbuitenveldert.nl of schriftelijk 
aan BPZ, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP, Amsterdam.

 

Badeend

De gele badeend heeft enige maanden in de oksel van de A-10 gedobberd. Wie actie wil 
ondernemen voor terugkeer van de badeend kan dat doen bij het Projectbureau Zuidas. Telefoon 
020 575 2111 of per e-mail; info@zuidas.nl

 

Lunchconcerten Thomaskerk

Op dinsdag 13 mei om 12.30 uur worden stukken van Beethoven en Debussy gespeeld. De 
volgende lunchconcerten vinden plaats op 27 mei, 10 en 24 juni. Thomas Kerk, Prinses Irenestraat 
36. Toegang gratis.

 

Adriaan van Dis

Op vrijdag 16 mei om 17.00 uur wordt Adriaan van Dis naar aanleiding van de boeken De 
wandelaar en Leeftocht geïnterviewd door Klaas Vos. Thomas Theater, Prinses Irenestraat 36.

 

Virtuele Wereld van Platform 21

Zondag 18 mei start vanaf 15.00 uur Checking Reality met speciale performances van Wiij Timski. 
Van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 21.00 uur zijn op het Zuidplein films van 
videokunstenaars te zien. Platform 21, Prinses Irenestraat 19. Meer informatie via 020 – 344 9444.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 
0655170160.
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De volgende BPZ-vergadering is op donderdag 26 juni 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 15 mei 2008.

 

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’.

mei week 16 2008......

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium Zuidas 
Zwart/Wit. In het ochtendprogramma (vanaf 10.30 uur) komen drie sprekers, Siwart Kolthek, Arjen 
Breur en Evelien Eshuis aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden 
genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses 
Irenestraat 36. Toegang gratis. Aanmelden vóór 23 mei via: bpz@wocbuitenveldert.nl of schriftelijk 
aan BPZ, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP, Amsterdam.

 

Oproep

Aan iedereen die - in de vorm van foto’s of bijzondere documentatie – herinneringen heeft aan tien 
jaar BewonersPlatform Zuidas. We stellen een jubileumboek samen en ontvangen alle documentatie 
graag. Toezenden aan: BPZ, A.J. Ernststraat 112 1082 LP Amsterdam.

 

Aanpak regeldruk bouwsector

De Commissie Fundamentele Verkenning Bouw onder leiding van Sybilla Dekker heeft op 14 mei 
2008 in haar rapport Privaat wat kan, publiek wat moet; vertrouwen en verantwoordelijkheid in de 
bouw, een aantal concrete aanbevelingen gedaan. Hiertoe behoren het afschaffen van de 
gemeentelijke toets aan de technische voorschriften, Geen lokale kop op landelijke regelgeving, 
Vereenvoudiging van bestemmingsplannen en het Experimenteren met gebiedsconsessies.

Voor meer informatie en het rapport zie: www.vrom.nl//pagina.html?id=35922

 

Stadsdeelraad
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Op dinsdag 20 mei vindt als punt 6b van de agenda besluitvorming plaats over de Zuidasaccenten. 
De vergadering begint om 19.00 uur Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

 

Inspraak concept projectbesluit Amsterdam Rai

In het projectbesluit wordt bepaald onder welke voorwaarden het realiseren van een hotel en een 
kerkelijk centrum op deze locatie mogelijk is. Het conceptprojectbesluit ligt vanaf 9 april ter inzage. 
Schriftelijke reacties kunnen tot 22 mei worden ingediend. Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC 
Amsterdam t.a.v. Anneke de Jong.

 

Concept Bomenverordening

Commissie Zorg en Milieu zal op woensdag 11 juni vanaf 9.00 uur in zaal 0239 van het Stadhuis de 
bomenverordening bespreken voor besluitvorming in de vergadering van de Gemeenteraad van 25 
en 26 juni.

 

Financiering additioneel onderhoud Zuidas

Het DB ZuiderAmstel heeft kennis genomen van het uitgebrachte rapport en zal het ter informatie 
aan de deelraad aanbieden, Daarna wordt het via BOZ aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Verbouwing Novotel

Voor de verbouwing van het Novotel is zowel een kapvergunning, KAP 0492/08, als een 
bouwvergunning verleend BVG/1006/07. Vanaf 15 april liggen de besluiten ter inzage op beide 
stadsdeelkantoren.

 

Mahlerlaan

Vanaf 13 mei is gedurende tien werkdagen geen doorgaand verkeer mogelijk op de Mahlerlaan. Als 
gevolg van het bouwproject Symphony is er een grondverzakking in de Mahlerlaan ontstaan ter 
hoogte van de oprijlaan van het hoofdkantoor van ABN-Amro. Tijdens de opbreking van de 
Mahlerlaan wordt deze aangesloten op de Buitenveldertselaan.

 

Gemeenteraad

De vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening van 17 april wordt voortgezet op 
donderdagavond 29 mei. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Stadhuis, Boekmanzaal. De vergadering van 
21 mei komt te vervallen. Schriftelijke inspraak op de Visie 2007 is mogelijk tot 28 mei. Op 
woensdag 11 juni is de nota van beantwoording op de inspraak beschikbaar. Men streeft ernaar om 
op woensdag 25 juni het aan de Raad voor te leggen.



 

Virtuele Wereld van Platform 21

Zondag 18 mei start vanaf 15.00 uur Checking Reality met speciale performances van Wiij Timski. 
Van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 21.00 uur zijn op het Zuidplein films van 
videokunstenaars te zien. Platform 21, Prinses Irenestraat 19. Meer informatie via 020 – 344 9444.

 

Lunchconcerten Thomaskerk

De lunchconcerten vinden plaats op 27 mei, 10 en 24 juni. Thomas Kerk, Prinses Irenestraat 36. 
Toegang gratis.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 
0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering is op donderdag 26 juni 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 22 mei 2008.

 

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’.

mei w 17 2008....

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium Zuidas 
Zwart/Wit. In het ochtendprogramma (vanaf 10.30 uur) komen drie sprekers, Siwart Kolthek, Arjen 
Breur en Evelien Eshuis aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden 
genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses 
Irenestraat 36. Toegang gratis. Aanmelden vóór 23 mei via: bpz@wocbuitenveldert.nl of schriftelijk 
aan BPZ, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP, Amsterdam.

 

Oproep
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Aan iedereen die - in de vorm van foto’s of bijzondere documentatie – herinneringen heeft aan tien 
jaar BewonersPlatform Zuidas. We stellen een jubileumboek samen en ontvangen alle documentatie 
graag. Toezenden aan: BPZ, A.J. Ernststraat 112 1082 LP Amsterdam.

 

Gemeenteraad

De vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening van 17 april wordt voortgezet op 
donderdagavond 29 mei. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Stadhuis, Boekmanzaal. De vergadering van 
21 mei komt te vervallen. Schriftelijke inspraak op de Visie 2007 is mogelijk tot 28 mei. Op 
woensdag 11 juni is de nota van beantwoording op de inspraak beschikbaar. Men streeft ernaar om 
op woensdag 25 juni het aan de Raad voor te leggen.

 

25 mei – Dag van het Park

Op zondag 25 mei vinden van 11.00 tot 17.00 uur allerlei activiteiten plaats in het Amstelpark.

 

Buitenveldert 50 jaar

Op zondag 1 juni bestaat Buitenveldert 50 jaar. Vanaf 1 juni zijn er in Buitenveldert diverse 
festiviteiten die in het teken van dit 50jarig bestaan staan. Zie voor meer informatie: 
www.zuideramstel.amsterdam.nl/buitenveldert50jaar

 

Concept Bomenverordening

Commissie Zorg en Milieu zal op woensdag 11 juni vanaf 9.00 uur in zaal 0239 van het Stadhuis de 
bomenverordening bespreken voor besluitvorming in de vergadering van de Gemeenteraad van 25 
en 26 juni.

 

Financiering additioneel onderhoud Zuidas

Het DB ZuiderAmstel heeft kennis genomen van het uitgebrachte rapport en zal het ter informatie 
aan de deelraad aanbieden, Daarna wordt het via BOZ aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Lunchconcerten Thomaskerk

De lunchconcerten vinden plaats op 27 mei, 10 en 24 juni. Thomas Kerk, Prinses Irenestraat 36. 
Toegang gratis.
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Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 
0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering is op donderdag 26 juni 2008.

Het volgende weekbericht is over twee weken op donderdag 5 juni 2008.

 

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’.

juli w 21 2008.........

Gemeenteraad

Op 25 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de Visie Zuidas en de daaraan gerelateerde 
stedenbouwkundige onderwerpen. Er is een aantal amendementen aangenomen. Het tweede deel na 
het zomerreces betreft het financiële deel en de risicoallocatie van de prospectus.

 

Bestuurlijk overleg Amsterdams stadsregio en Rijk

Op 25 juni 2008 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de minister van Financiën, de 
minister Verkeer en Waterstaat, de minister van VROM en delegatie van B & W Amsterdam en een 
vertegenwoordiger van de stadsregio. Afgesproken is dat de zomerperiode gebruikt zal worden voor 
de uitwerking en verduidelijking van de infrastructuuropgave en risicoverdeling in de 
Zuidasplannen. Stad en Staat zullen keuzes maken over de opgave voor de op te richten 
Zuidasonderneming. Op verzoek van de geselecteerde private partijen zal de heer Brinkman de 
komende periode met hen informatieve gesprekken voeren.

 

Nieuwe overzichten werkzaamheden Zuidas

In de informatiekasten over de werkzaamheden in Zuidas zijn nieuwe overzichten van de 
werkzaamheden opgehangen. Er is een extra overzichtskaart waarop mensen kunnen zien in welke 
gebieden er gewerkt wordt. Er komt iedere maand een nieuw overzicht te hangen.

mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
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Metrobuis tijdelijk afgesloten

Tot en met 17 augustus is de metrobuis tussen Amstelstation en Centraal Station afgesloten in 
verband met onderhoudswerkzaamheden. Lijn 51 rijdt tot aan de Spaklerweg. De lijnen 53 en 54 
rijden tot Amstel. Vanaf het Amstelstation rijdt een pendelbus, die alle stations behalve Nieuwmarkt 
aandoet.

 

De Mirandastrook

Het DB ZuiderAmstel is akkoord gegaan met de projectopdracht De Mirandastrook. Ten opzichte 
van het plan van 19 juli 2007 is gewijzigd dat inpassing van de schoolwerktuinen geen deel meer 
uitmaakt van de opdracht.

 

Rondleiding bouwterrein station Europaplein

Het projectbureau Noord/Zuidlijn geeft op 7 juli om 19.30 uur een rondleiding over het bouwterrein 
van het Europaplein. Ook zijn de vorderingen van het toekomstige ondergrondse station 
Europaplein te bezichtigen. Vertrek vanaf de bouwkeet aan het Europaplein (nadere informatie)

 

Lotz blijft voorlopig bestaan

Er is een aanvraag ingediend om het tijdelijke restaurant Lotz vooralsnog in stand te houden.

 

 

Ontwikkeling Beethoven

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft aangedrongen op spoedoverleg over de 
bouwplannen in het Beatrixpark. De Vereniging maakt bezwaar tegen de voorbereidende 
werkzaamheden in het park, terwijl de besluitvorming over het DOK nog niet is afgerond. Zie: 
www.vriendenbeatrixpark.nl

Op 25 juni 2008 is een aanvraag binnengekomen voor het slopen van het toiletgebouw ten westen 
van het Boerenweteringspad (in het Beatrixpark). SLP/079508

 

1001-bomenplan

Het stadsdeel ZuiderAmstel heeft de bewoners opgeroepen om mee te doen met de actie `plant een 
boom in ZuiderAmstel. Zie verder: www.zuideramstel.amsterdam.nl/1001bomen.

 

Wandeling Minervaplein tot Zuidas

http://www.vriendenbeatrixpark.nl/
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Het Buurtcentrum Olympus organiseert op woensdag 23 juli van 13.30 tot 16.30 een wandeltocht 
vanaf het Minervaplein tot Zuidas. Kosten 6 euro per persoon. Vertrek: Centrale kruising op het 
Minervaplein. Voor meer informatie en reserveren, zie: www.combiwel.nl of telefoon; 020 679 
6825.

 

Winnaar Geest van de Plek

Uit de zeven kunstenaarsontwerpen voor Zuidasvoorstellen is op 29 mei Patty Groot Bleuminks 
inzending, Het Vogelkantoor, als winnaar naar voren gekomen. Volgens het juryrapport vertoont het 
Vogelkantoor grote overeenkomsten met de kantoortorens van Zuidas. Net als de mensen bevolken 
duizenden vogels gedurende een beperkte periode hun `kantoor’, waar zij hun onzichtbare arbeid 
verrichten. De gaten in het kantoor zijn afgestemd op een populatie gierzwaluwen. Net als de 
Zuidas-employé vliegen de vogels met gemak op en neer naar Parijs voor de lunch.

De winnaar mag haar ontwerp verder uitwerken tot een schetsontwerp, dat mogelijk tot uitvoering 
zal komen. Zie voor alle ontwerpen: www.virtueel-museum.nl/zuidas/

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 
0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering op woensdag 10 september.

Het volgende weekbericht is er na de vakantie weer op donderdag 14 augustus 2008.

 

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’.

 

aug w 22 2008......

Gemeenteraad

Op 25 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de Visie Zuidas en de daaraan gerelateerde 
stedenbouwkundige onderwerpen. Er is een aantal amendementen aangenomen. Het tweede deel na 
het zomerreces betreft het financiële deel en de risicoallocatie van de prospectus.
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Nieuwe overzichten werkzaamheden Zuidas

In de informatiekasten over de werkzaamheden in Zuidas zijn nieuwe overzichten van de 
werkzaamheden opgehangen. Er is een extra overzichtskaart waarop mensen kunnen zien in welke 
gebieden er gewerkt wordt. Er komt iedere maand een nieuw overzicht te hangen.

 

Metrobuis tijdelijk afgesloten

Tot en met 17 augustus is de metrobuis tussen Amstelstation en Centraal Station afgesloten in 
verband met onderhoudswerkzaamheden. Lijn 51 rijdt tot aan de Spaklerweg. De lijnen 53 en 54 
rijden tot Amstel. Vanaf het Amstelstation rijdt een pendelbus, die alle stations behalve Nieuwmarkt 
aandoet.

 

Komt er alsnog een lift bij de tramhalte?

Voor het plaatsen van de lift bij de tramhalte zijn geen zienswijze ingebracht, zodat de uitvoering 
wellicht binnenkort ter hand genomen wordt. De lift maakt het mogelijk met koffers, kinderwagens 
en rollators de horde te nemen tussen Strawinskylaan en Zuidplein.

 

Bouwaanvragen

Er zijn bouwaanvragen ingediend voor de Gustav Mahlerlaan met name:

	 •	 voor het oprichten van een ondergrondse parkeergarage W01/0362-2008

	 •	 oprichten woongebouw en commerciële ruimte, kavel 12 W01/0363-2008

	 •	 oprichten woongebouw, hotelschool en commerciële ruimte, kavel 14 
W01/0364-2008

De aanvragen zijn ter inzage op het Weesperplein 4, kamer 322 na telefonische afspraak 
020-5513419/427.

Voor het inbrengen van een zienswijze tot 25 september zie: www.dmb.amsterdam.nl, onder nieuws 
en actueel/kennisgevingen/kennisgevingen bouw- en woningtoezicht.

 

Zuidas in 2008 nog niet grootste kantoorruimteafnemer van Amsterdam

In het tweede kwartaal van 2008 zorgde Zuidas voor 11,2% van het aantal opgenomen 
kantoormeters. De grootste afnemer was Amsterdam West met 37,5%. Het totale kantorenaanbod is 
in dit kwartaal iets afgenomen.

 

Bezwaren tegen plaatsing naam en logo Fortis

http://www.dmb.amsterdam.nl/
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Zowel de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark als de Vereniging Beethovenstraat/
Parnassusweg hebben op procedurele en inhoudelijke gronden hun zienswijze over de plaatsing van 
naam en logo van Fortis op het ABNAmro-gebouw kenbaar gemaakt aan de gemeente Amsterdam 
en stadsdeel ZuiderAmstel. Zie: www.irenebuurt.nl/actueel of www.vriendenbeatrixpark.nl/
zienswijzereclamefortis.htm

 

Hoogtepunten in de vakantieperiode

Op 10 juli heeft het RAI Elicium het hoogste punt van 46 meter bereikt. Het multifunctionele 
Elicium wordt in januari 2009 in gebruik genomen. Ongeveer tegelijkertijd bereikten de twee torens 
van Symphony hun hoogste punt van 105 meter. De ene toren wordt de kantoortoren en in de 
andere worden 107 appartementen gebouwd. Naast de twee torens komt nog een toren voor het 
hotel.

 

Ontwikkeling Beethoven

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft aangedrongen op spoedoverleg over de 
bouwplannen in het Beatrixpark. De Vereniging maakt bezwaar tegen de voorbereidende 
werkzaamheden in het park, terwijl de besluitvorming over het DOK nog niet is afgerond. Zie: 
www.vriendenbeatrixpark.nl

Op 25 juni 2008 is een aanvraag binnengekomen voor het slopen van het toiletgebouw ten westen 
van het Boerenweteringspad (in het Beatrixpark). SLP/079508

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 
0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering op woensdag 10 september.

Het volgende weekbericht is er weer over twee weken op donderdag 21 augustus 2008.

 

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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http://www.irenebuurt.nl/actueel
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/zienswijzereclamefortis.htm
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/zienswijzereclamefortis.htm
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/zienswijzereclamefortis.htm
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/zienswijzereclamefortis.htm
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/
http://www.vriendenbeatrixpark.nl/
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nll
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nll


aug w 23 2008........

Planoloog Stan Majoor op 10 september

Stan Majoor, gepromoveerd op de stedelijkheid van Zuidas, komt 10 september spreken. De avond 
start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur in het Multifunctioneel Centrum. Hij zal spreken over de 
verschillende wijze waarop gebiedsontwikkelingen tot stand kunnen komen en zal tevens ingaan op 
de aansluiting van Zuidas bij de omgevende buurten. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Lokatie: MFC, hoekzaal, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam.

 

Vooraankondiging themaavond verkeer

Op 15 oktober zal samen met het Stadsdeel een themaavond worden georganiseerd over het verkeer 
rond Zuidas. Zet de datum alvast in uw agenda en let op de komende weekberichten.

 

Voortijdig kappen bomen voor Akzo-Nobel hoofdkantoor

Tegen de kapvergunning voor 226 bomen in het Beatrixpark is bezwaar aangetekend door de Ver. 
Vrienden van het Beatrixpark en door de heer A. Mante. Uit de reactie van het Projectbureau blijkt 
dat ze de rood/groencompensatie alleen in de eindsituatie bindend achten. Tijdens de bouw gaan ze 
uit van een inspanningsverplichting. Er is wel overleg met de Ver. Vrienden van het Beatrixpark. De 
kapvergunning ligt ter inzag op het Weesperpein 4, kamer 322 na telefonische afspraak 
020-5513419/427.

Voor het inbrengen van een zienswijze tot 24 september zie: www.dmb.amsterdam.nl, onder nieuws 
en actueel/kennisgevingen/kennisgevingen bouw- en woningtoezicht.

 

Parkgebouw Beatrixpark

Het DB ZuiderAmstel heeft ingestemd met de nota van beantwoording en het definitieve ontwerp 
Parkgebouw Beatrixpark vastgesteld. Voor deze bouw is een kapvergunning aangevraagd voor drie 
populieren en 1 els en tevens een herplantvoornemen van acht bomen. De kapvergunning ligt vanaf 
27 augustus gedurende twee weken ter inzage op de stadsdeelkantoren. Kap 1292-08. Zie ook: 
www.vriendenbeatrixpark.nl

 

Bouwaanvragen

Er zijn bouwaanvragen ingediend voor de Gustav Mahlerlaan met name:

	 •	 voor het oprichten van een ondergrondse parkeergarage W01/0362-2008

	 •	 oprichten woongebouw en commerciële ruimte, kavel 12 W01/0363-2008
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	 •	 oprichten woongebouw, hotelschool en commerciële ruimte, kavel 14 
W01/0364-2008

De aanvragen zijn ter inzage op het Weesperplein 4, kamer 322 na telefonische afspraak 
020-5513419/427.

Voor het inbrengen van een zienswijze tot 25 september zie: www.dmb.amsterdam.nl, onder nieuws 
en actueel/kennisgevingen/kennisgevingen bouw- en woningtoezicht.

 

Novotel breidt uit

Het Novotel aan de Europaboulevard breidt uit. Het hotel gaat zich richten op de internationale 
vergadermarkt door het aanbieden van vergaderruimtes voor maximaal 1000 personen. De 
verbouwing begint in augustus en zal eind 2009 zijn afgerond.

 

Internationale waardering Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam heeft de 2008 ISOCARP Award for Excellence gewonnen. De jury 
roemde vooral de samenwerking en het open proces bij de vorming van de Metropoolregio. 
Daarnaast werden de lange-termijnvisie en de aandacht voor duurzaamheid geprezen. Een uitdaging 
voor Zuidas.

 

Gemeenteraad

Op 25 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de Visie Zuidas en de daaraan gerelateerde 
stedenbouwkundige onderwerpen. Er is een aantal amendementen aangenomen. Het tweede deel na 
het zomerreces betreft het financiële deel en de risicoallocatie van de prospectus.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 
0655170160.

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 10 september, na de voordracht

en discussie (ca. 21.00 uur) van Stan Majoor.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 4 september 2008.

 

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’.

okt w 25 2008

Bomenverordening

Op woensdag 17 september is door de Commissie Zorg en Milieu van de Centrale Stad de nieuwe 
bomenverordening geagendeerd. De bespreking zal plaatsvinden vanaf 19.30 uur, Stadhuis, de 
Rooszaal 0239.

 

Zitting over parkeergarage Kop Zuidas

Op donderdag 25 september zal om 11.00 uur een zitting gehouden worden over de parkeergarage 
aan de Kop Zuidas. Parnassusweg 220, Amsterdam.

 

Hijswerkzaamheden KPN-toren

De KPN-toren aan de Barbara Strozzilaan moet verhoogd worden om de functie te kunnen 
behouden. Er wordt een grote hijskraan ingezet om alle mastdelen op elkaar te stapelen. Vanaf 9 
september wordt de kraan opgebouwd. Het daadwerkelijke hijswerk begint op 15 september en 
deze hijswerkzaamheden duren ongeveer twee weken.

 

Werkzaamheden rond het stadsdeelkantoor

Vanaf eind augustus 2008 tot eind april 2009 vinden werkzaamheden plaats rond het 
stadsdeelkantoor en de aangrenzende straten. Het betreft kabel- en leidingwerk.

 

Informatieavond over de omgeving van de Prinses Irenestraat

Op 2 oktober organiseert het Stadsdeel een informatieavond over de omgeving van de Prinses 
Irenestraat over de ontwikkelingen die samenhangen met de Zuidas. Nadere informatie volgt.

 

Vooraankondiging themaavond verkeer

Op 15 oktober zal samen met het Stadsdeel een themaavond worden georganiseerd over het verkeer 
rond Zuidas. Zet de datum alvast in uw agenda en let op de komende weekberichten.
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Voortijdig kappen bomen voor Akzo-Nobel hoofdkantoor

Tegen de kapvergunning voor 226 bomen in het Beatrixpark is bezwaar aangetekend door de Ver. 
Vrienden van het Beatrixpark en door de heer A. Mante. Uit de reactie van het Projectbureau blijkt 
dat ze de rood/groencompensatie alleen in de eindsituatie bindend achten. Tijdens de bouw gaan ze 
uit van een inspanningsverplichting. Er is wel overleg met de Ver. Vrienden van het Beatrixpark. De 
kapvergunning ligt ter inzag op het Weesperpein 4, kamer 322 na telefonische afspraak 
020-5513419/427.

Het bpz zal de bezwaarschriften schriftelijk ondersteunen. Voor het inbrengen van een zienswijze 
tot 24 september zie: www.dmb.amsterdam.nl, onder nieuws en actueel/kennisgevingen/
kennisgevingen bouw- en woningtoezicht.

 

Gemeenteraad

De recente stukken over de Dokontwikkeling Zuidas kunt u vinden via: 
www.bestuursinformatie.amsterdam.nl/bestuursinformatie/jsp/main.jsp

 

Startnotitie Structuurvisie Amsterdam

Er is een startnotitie proces structuurvisie Amsterdam, kernstad van de Metropoolregio verschenen. 
Hij is te downloaden via: Startnotitie proces structuurvisie Amsterdam, kernstad van de ...

 

Activiteiten Thomaskerk

In verband met de monumentdagen is er in de Thomaskerk op zaterdag 13 september de 
mogelijkheid tot een rondleiding. Er zijn muziekuitvoeringen om 14.15 uur en 15.30 uur. Open 
vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.

Op dinsdag 16 september speelt Leonard van Lier pianostukken van onder meer Mozart, 
Mendelssohn en Chopin. Ook 30 september staat er een lunchconcert gepland. Aanvang 12.30 uur, 
Prinses Irenestraat 36.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 
0655170160.

 

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 18 september 2008.
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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’.

okt w26 2008 .........

Welzijnsmarkt 20 september in het MFC

Ook dit jaar zal het bpz vertegenwoordigd zijn op de Welzijnsmarkt Buitenveldert. Omdat de 
nieuwe eigenaar van het Groot Gelderlandplein deze markt niet in het winkelcentrum wil laten 
plaatsvinden, is deze dus verplaatst naar het Multifunctioneel Centrum aan de A.J. Ernststraat 112.

 

Deelraadsvergadering 23 september

Op de deelraadsvergadering van 23 september wordt een besluit genomen over het advies van de 
Stadsdeelraad betreffende het uitvoeringsbesluit voor de Fred. Roeskestraat (agendapunt 6b). Het 
kavel van de Openluchtschool is buiten het plan gehouden en er zijn paviljoens gepland met bij 
voorkeur een culturele bestemming aan de Zuidzijde. De bouwhoogte zal daar maximaal 10 meter 
bedragen. De bouwhoogte voor de gebouwen aan de Noordzijde zal gemiddeld 30 meter zijn met 
mogelijke pieken tot 40 meter. De nieuwbouw van de Rietveldacademie is 30 meter hoog. Het 
aantal openbare parkeerplaatsen neemt af. Zie voor de stukken: http://
www.bestuur.zuideramstel.amsterdam.nl/smartsite.shtml?ch=bis&id=61038. Aanvang van de 
vergadering 19.00 uur. Van agendapunt 6b is het aanvangstijdstip niet bekend.

 

Zitting over parkeergarage Kop Zuidas

Op donderdag 25 september zal om 11.00 uur een zitting gehouden worden over de parkeergarage 
aan de Kop Zuidas. Parnassusweg 220, Amsterdam.

 

Voortijdig kappen bomen voor Akzo-Nobel hoofdkantoor

Tegen de kapvergunning voor 226 bomen in het Beatrixpark is bezwaar aangetekend door de Ver. 
Vrienden van het Beatrixpark en door de heer A. Mante. Uit de reactie van het Projectbureau blijkt 
dat ze de rood/groencompensatie alleen in de eindsituatie bindend achten. Tijdens de bouw gaan ze 
uit van een inspanningsverplichting. Er is wel overleg met de Ver. Vrienden van het Beatrixpark. 
Het bpz heeft de bezwaarschriften schriftelijk ondersteund. De kapvergunning ligt ter inzag op het 
Weesperpein 4, kamer 322 na telefonische afspraak 020-5513419/427. Voor het inbrengen van een 
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zienswijze tot 24 september zie: www.dmb.amsterdam.nl, onder nieuws en actueel/kennisgevingen/
kennisgevingen bouw- en woningtoezicht.

 

Bomenverordening

Op woensdag 17 september is onder andere door het bpz en de Ver. Vrienden van het Beatrixpark 
ingesproken tijdens de commissievergadering. Zie onze site voor alle inspraakreacties. Te 
verwachten is dat de besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 1 
oktober. Agenda nog niet bekend.

 

 

 

Ingelaste commissievergadering Conceptprojectbesluit RAI

Het Conceptprojectbesluit zal op een ingelaste vergadering op 1 oktober worden behandeld. Meer 
informatie volgt.

 

Informatieavond over de omgeving van de Prinses Irenestraat

Op 2 oktober organiseert het Stadsdeel een informatieavond over de omgeving van de Prinses 
Irenestraat over de ontwikkelingen die samenhangen met de Zuidas. Nadere informatie volgt.

 

Vooraankondiging themaavond verkeer

Op 15 oktober zal het bpz een themaavond organiseren over het verkeer en parkeren rond Zuidas. 
Sprekers zijn onder andere portefuillehouder van het Stadsdeel Zuideramstel Paul Slettenhaar en 
een vertegenwoordiger van de ORAM. Zet de datum alvast in uw agenda en let op de komende 
weekberichten.

 

Hijswerkzaamheden KPN-toren

De KPN-toren aan de Barbara Strozzilaan moet verhoogd worden om de functie te kunnen 
behouden. Er wordt een grote hijskraan ingezet om alle mastdelen op elkaar te stapelen. Vanaf 9 
september wordt de kraan opgebouwd. Het daadwerkelijke hijswerk begint op 15 september en 
deze hijswerkzaamheden duren ongeveer twee weken.

 

Werkzaamheden rond het stadsdeelkantoor

Vanaf eind augustus 2008 tot eind april 2009 vinden werkzaamheden plaats rond het 
stadsdeelkantoor en de aangrenzende straten. Het betreft kabel- en leidingwerk.

http://www.dmb.amsterdam.nl/
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Gemeenteraad

De recente stukken over de Dokontwikkeling Zuidas kunt u vinden via: 
www.bestuursinformatie.amsterdam.nl/bestuursinformatie/jsp/main.jsp

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 
0655170160.

 

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 25 september 2008.

 

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’.

okt w 27 2008.......

Zitting over parkeergarage Kop Zuidas uitgesteld

De zitting over de parkeergarage aan de Kop Zuidas is met circa een maand uitgesteld. Vooral voor 
de bewoners van de Mirandabuurt is de uitspraak hierover belangrijk. Meer informatie volgt.

Bomenverordening

Op woensdag 17 september is onder andere door het bpz en de Ver. Vrienden van het Beatrixpark 
ingesproken tijdens de commissievergadering. Zie onze site voor alle inspraakreacties. De 
besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 1 oktober (agendapunt 
14). Te verwachten is dat een aantal groenverenigingen zich zullen roeren op de tribune. Zie: 
www.gemeenteraad.amsterdam.nl
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Informatieavond over de omgeving van de Prinses Irenestraat

Op donderdag 2 oktober organiseert het Stadsdeel een informatieavond over de omgeving van de 
Prinses Irenestraat over de ontwikkelingen die samenhangen met de Zuidas. Als gevolg van de 
bouw en het bouwrijp maken voor de parkeergarage onder het toekomstige hoofdkantoor van Akzo 
Nobel worden leidingen, kabels en fietsroutes verlegd naar de Prinses Irenestraat. Belanghebbenden 
en omwonenden kunnen zich aanmelden via gls@zuidas.nl. Aanvang 19.30 uur, Stadsdeelkantoor 
ZuiderAmstel, Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

Bomenkap project Beethoven bij voorzieningenrechter

Op woensdag 8 oktober om 10.35 wordt komt de bomenkap van project Beethoven bij de 
voorzieningenrechter aan de orde. Toehoorders van harte welkom. Toren F, Parnassusweg 220.

Openbare hoorzitting inzake kapvergunning 226 bomen Beatrixpark

Op dinsdag 14 oktober om 14.00 uur is een openbare hoorzitting inzake de kapvergunning 226 
bomen Beatrixpark. Toehoorders van harte welkom. Stadhuis, kamer 235.

Extra raadscommissievergadering Conceptprojectbesluit RAI

Het Conceptprojectbesluit RAI wordt niet op 1 maar op de ingelaste vergadering van 14 oktober 
behandeld. Dit gaat over het te bouwen hotelcomplex en een kerkgebouw op het RAI-terrein. 
Aanvang 19.30 uur, Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

Vooraankondiging themaavond verkeer

Op woensdag 15 oktober zal het bpz een thema-avond organiseren over het verkeer en parkeren 
rond Zuidas. Sprekers zijn onder andere portefeuillehouder van het Stadsdeel Zuideramstel Paul 
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Slettenhaar en een vertegenwoordiger van de ORAM. Zet de datum alvast in uw agenda en let op de 
komende weekberichten.

Bouwplan Fred. Roeskestraat

Het bouwplan Fred. Roeskestraat (W 09/0006-2008) betreffende kantoor, woningen en 
bijbehorende parkeerkelder ligt tot 6 november ter inzag bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, 
Weesperplein 4, kamer 322. Telefoon geopend op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur, 020-55 
13420/484.

Bouwvergunning lift bij de tramhalte is nu definitief

De bouwvergunning voor het plaatsen van de lift bij de tramhalte is nu definitief. De lift is 
rolstoelvriendelijk en heeft ruimte voor 13 personen. Hopelijk kan de lift in december in gebruik 
worden genomen.

Openbare kunstenaarspresentatie

Op donderdag 25 september om 17.00 uur presenteren verschillende kunstenaars hun plannen en 
ideeën met betrekking tot de resultaten van hun onderzoek naar de Zuidas. Gerrit Rietveldacademie, 
Fred. Roeskestraat 96. De opening van de tentoonstelling zal vervolgens op vrijdag 3 oktober om 
17.00 uur plaatsvinden in Platform 21 en is tot 2 november te bezoeken, Prinses Irenestraat 18.

Thomaskerk

Op dinsdag 30 september vindt een lunchconcert plaats. Werken van Wijnand van Klaveren, 
Takefusa Sasamori, Paul Bonneau en Paule Maurice worden gespeeld. Op dinsdag 14 oktober 
worden Brahms en Chausson ten gehore gebracht. Aanvang 12.30 uur. Prinses Irenestraat 36.

Werkzaamheden rond het stadsdeelkantoor

Vanaf eind augustus 2008 tot eind april 2009 vinden werkzaamheden plaats rond het 
stadsdeelkantoor en de aangrenzende straten. Het betreft kabel- en leidingwerk.



Gemeenteraad

De recente stukken over de Dokontwikkeling Zuidas kunt u vinden via: 
www.bestuursinformatie.amsterdam.nl/bestuursinformatie/jsp/main.jsp

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 
0655170160.

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 2 oktober 2008.

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’.

okt w 28 2008..........

Onzekere toekomst Zuidas

Door de kredietcrisis zal ook de economie van Amsterdam een terugslag krijgen. Wethouder 
Asscher deelde in de gemeenteraad van 1 oktober mee dat alle zeilen moeten worden bijgezet om 
Amsterdam een aantrekkelijke stad te laten blijven. In een interview met de Volkskrant (26 
september) zei projectontwikkelaar Stroink te verwachten dat `het DOK er zeker niet zal komen’. 
Op dezelfde datum reageerde Elco Brinkman, ook in de Volkskrant, op het kritische artikel van M. 
Oudenampsen en J. Uitermark van 8 september dat de ontwikkelaars in de rij staan voor nieuwe 
projecten. Het bpz heeft gereageerd op het artikel van Brinkman, met name op het door hem 
genoemde overleg met bewoners (zie website).

Informatieavond over de omgeving van de Prinses Irenestraat
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Op donderdag 2 oktober organiseert het Stadsdeel een informatieavond over de omgeving van de 
Prinses Irenestraat over de ontwikkelingen die samenhangen met de Zuidas. Als gevolg van de 
bouw en het bouwrijp maken voor de parkeergarage onder het toekomstige hoofdkantoor van Akzo 
Nobel worden leidingen, kabels en fietsroutes verlegd naar de Prinses Irenestraat. Belanghebbenden 
en omwonenden kunnen zich aanmelden via gls@zuidas.nl. Aanvang 19.30 uur, Stadsdeelkantoor 
ZuiderAmstel, Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

Thema-avond Verkeer en Parkeren

Op woensdag 15 oktober organiseert het bpz een thema-avond over het verkeer en parkeren rond 
Zuidas. Sprekers zijn Paul Slettenhaar, portefeuillehouder van het Stadsdeel ZuiderAmstel, Jack 
Steijn, directeur van de ORAM, Wim Korf, adviseur Verkeer en Vervoer Zuidas, en een 
vertegenwoordiger van de DIVV. Locatie: Hoekzaal van het MFC, aanvang; 19.30 uur.

Opwarming Nieuwe Meer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft besloten voorschriften op te stellen voor het lozen van 
water uit de Nuonkoudecentrale t.b.v. Amsterdam Zuidas op het Nieuwe Meer. Het gevaar bestaat 
dat het water een te hoge temperatuur krijgt, waardoor groei van blauwalgen kan optreden. De 
stukken zijn tot en met 8 oktober ter inzage bij het Stadsdeel ZuiderAmstel op locatie Zwaansvliet 5 
en bij de dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Bomenkap project Beethoven bij voorzieningenrechter

Op woensdag 8 oktober om 10.35 wordt komt de bomenkap van project Beethoven bij de 
voorzieningenrechter aan de orde. Toehoorders van harte welkom. Toren F, Parnassusweg 220.

Openbare hoorzitting inzake kapvergunning 226 bomen Beatrixpark

Op dinsdag 14 oktober om 14.00 uur is een openbare hoorzitting inzake de kapvergunning 226 
bomen Beatrixpark. Toehoorders van harte welkom. Stadhuis, kamer 235.

Extra raadscommissievergadering Conceptprojectbesluit RAI
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Het Conceptprojectbesluit RAI wordt op dinsdag 14 oktober behandeld. Dit gaat over het te bouwen 
hotelcomplex en een kerkgebouw op het RAI-terrein. Het DB heeft het conceptbesluit van de 
deelraad op 23 september vastgesteld. Aanvang 19.30 uur, Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel, Pres. 
Kennedyplantsoen 1-3.

Bouwplannen Mahler- en Gershwinlaan

Voor de Mahlerlaan is een plan tot het oprichten van een parkeergarage (W09/0015-2008). Voor de 
Gershwinlaan betreft het plan een gebouw voor 71 woningen, bergingen en 3 commerciële ruimten 
(W01/0328-2009). Inzagetermijn tot 11 november bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 
4, kamer 322. Mondelinge zienswijze kunnen naar voren gebracht worden als contact wordt 
opgenomen met de Dienst, 020 – 5513 420.

Uitvoeringsbesluit Fred. Roeskestraat

Het uitvoeringsbesluit is op 23 september 2008 ongewijzigd vastgesteld door het Stadsdeelraad 
ZuiderAmstel en wordt als advies naar de Gemeenteraad gestuurd.

Bouwplan Fred. Roeskestraat

Het bouwplan Fred. Roeskestraat (W 09/0006-2008) betreffende kantoor, woningen en 
bijbehorende parkeerkelder ligt tot 6 november ter inzag bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, 
Weesperplein 4, kamer 322. Telefoon geopend op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur, 020-55 
13420/484.

Vrije Ruimten Zuidas

De opening van de tentoonstelling Vrije Ruimten Zuidas is op vrijdag 3 oktober om 17.00 uur in 
Platform 21. Voor de tweede keer hebben kunstenaars op uitnodiging van het Virtueel Museum 
Zuidas hun visie gegeven op Zuidas. De resultaten zijn tot 2 november te bezichtigen, Prinses 
Irenestraat 18.

Milieucentrum Amsterdam zoekt deelnemers voor burgerpanel



Het Milieucentrum Adam is op zoek naar deelnemers voor het burgerpanel. Allen die geïnteresseerd 
zijn in ruimtelijke ordening en/of stedenbouw en mensen die zich betrokken voelen bij Amsterdam 
en het leuk vinden om samen met anderen op een positieve manier na te denken voer de (verre) 
toekomst van de stad. Hebt u interesse neem dan contact op met Jan Hein, 020 – 624 1522, e-mail 
j.heijns@milieucentrumamsterdam.nl.

Thomaskerk

Op dinsdag 14 oktober worden Brahms en Chausson ten gehore gebracht. Aanvang 12.30 uur. 
Prinses Irenestraat 36.

Gemeenteraad

De recente stukken over de Dokontwikkeling Zuidas kunt u vinden via: 
www.bestuursinformatie.amsterdam.nl/bestuursinformatie/jsp/main.jsp

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 
0655170160.

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 9 oktober 2008.

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’.

wokt w29  2008.....

mailto:j.heijns@milieucentrumamsterdam.nl
mailto:j.heijns@milieucentrumamsterdam.nl
http://www.bestuursinformatie.amsterdam.nl/bestuursinformatie/jsp/main.jsp
http://www.bestuursinformatie.amsterdam.nl/bestuursinformatie/jsp/main.jsp
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nl
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nll
mailto:bpz@wocbuitenveldert.nll


Thema-avond Gaat het verkeer verkeerd?

Op woensdag 15 oktober organiseert het bpz een thema-avond over het verkeer en parkeren rond 
Zuidas. Sprekers zijn Paul Slettenhaar, portefeuillehouder van het Stadsdeel ZuiderAmstel, Jack 
Steijn, directeur van de ORAM, Wim Korf, adviseur Verkeer en Vervoer Zuidas, met Ivo Frantzen 
van de DIVV. Locatie: Hoekzaal van het MFC, aanvang; 19.30 uur.

 

Bomenkap project Beethoven: hoorzitting en voorzieningenrechter

Op dinsdag 14 oktober om 14.00 uur is een openbare hoorzitting inzake de kapvergunning 226 
bomen Beatrixpark. Toehoorders van harte welkom. Stadhuis, kamer 235.

De zitting van de voorzieningenrechter is donderdag 23 oktober om 15.55 uur in Toren F, 
Parnassusweg 220.

 

Extra raadscommissievergadering Conceptprojectbesluit RAI

Het Conceptprojectbesluit RAI wordt op dinsdag 14 oktober behandeld in de commissievergadering 
van de Stadsdeelraad. Dit gaat over het te bouwen hotelcomplex (50.000 m2) en een kerkelijk 
centrum (800 m2) op het RAI-terrein. Bovendien staat hierin de herinrichting van de openbare 
ruimte van de ruim (16.00 m2) met bijzondere aandacht voor het Europaplein. Stadsdeelkantoor, 
ZuiderAmstel, Pres. Kennedyplantsoen 1-3. Aanvang 19.30 uur. Inspreken vanaf 19.00 uur. Vooraf 
aanmelden bij: griffiezuideramstel@punt.nl

 

Ontwerpbesluit terrein Zuidwesthoek van het Beatrixpark

Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit Zuidwesthoek van het Beatrixpark, grenzend aan de 
Beethovenstraat en Ring A10 Zuid nabij de Prinses Irenestraat 21B – W09/0013-2008, oprichten 
kantoorgebouw en bijbehorende parkeergarage ter inzage. Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 
020-55 13 420/484 (Geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de 
wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of 
anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken 
kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij 
burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 
1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe 
contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Ontwerpbesluit terrein Europaboulevard

Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit terrein Europaboulevard Terrein Europaboulevard (kavel A 
+ B en kavel E) – W09/0009 2008 en W09/0008-2008, oprichten onderwijsgebouw met 
commerciële ruimte op de begane grond ter inzage (Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 020-55 13 
420, geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling 
inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van 
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de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk 
zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en 
wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact 
opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Hogere geluidsoverlast toegestaan voor nieuwbouw ROC?

Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarden als bedoeld in de 
Wet geluidhinder voor het verzoek om vrijstelling voor de realisatie van nieuwbouw ROC aan de 
Europaboulevard (W09/0008-2008 + W09/0009 2008) en het bijbehorende akoestisch rapport 
liggen met ingang van 9 oktober gedurende een termijn van zes weken ter inzage. De vrijstelling 
maakt het bouwplan mogelijk, waarin diverse gebruiksfuncties, hoofdzakelijk onderwijs en 
voorzieningen, aan de Europaboulevard, gelegen aan de westelijke zijde van het stadsdeelkantoor. 
De geluidbelasting vanwege de A10, Europaboulevard en Pres. Kennedylaan overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde maar blijft bij delen van de gevels binnen de maximale toelaatbare. Omdat 
geluidreducerende maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende geluidsreductie opleveren is het 
daarvoor noodzakelijk om hogere waarden van maximaal 53 dB vast te stellen voor het geluid 
afkomstig van de A10 en de Europaboulevard en 56 dB voor het geluid van de Pres. Kennedylaan. 
Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun 
schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden indienen bij 
Burgemeester en Wethouders, p/a/ Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact 
opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

 

Werkzaamheden Prinses Irenestraat

Op 2 oktober is een informatieavond georganiseerd over de werkzaamheden in de Prinses 
Irenestraat t.b.v. het project Beethoven. Binnenkort worden kabels en leidingen verlegd en 
verdwijnt het fietspad aan de zuidkant van het Nicolaas Lyceum. Daarna wordt de zuidelijke helft 
van de straat veranderd in een zes meter brede weg voor fietsers en lokaal autoverkeer.

 

Bouwplannen Mahler- en Gershwinlaan

Ter inzage vanaf 2 oktober zijn de bouwplannen voor de Mahlerlaan en de Gershwinlaan. Deze zijn 
eveneens ingediend in het kader van de wettelijke bepalingen inzake vrijstelling van de Wet op de 
Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Het betreft plannen voor het 
oprichten van een parkeergarage (W09/0015-2008), respectievelijk een gebouw voor 71 woningen, 
bergingen en 3 commerciële ruimten (W01/0328-2009). Inzagetermijn tot 11 november bij Dienst 
Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Mondelinge zienswijze kunnen naar voren 
gebracht worden als contact wordt opgenomen met de Dienst, 020 – 5513 420.

 

Vrijstelling ex. artikel 19 ROC-kavel Fred. Roeskestraat



De vrijstelling voor het bovengenoemde bouwplan Fred. Roeskestraat (W 09/0006-2008) 
betreffende kantoor, woningen en bijbehorende parkeerkelder ligt tot 6 november ter inzage bij de 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Telefoon geopend op werkdagen van 
9.00 – 12.00 uur, 020-55 13420/484.

 

Vrije Ruimten Zuidas

De opening van de tentoonstelling Vrije Ruimten Zuidas is op vrijdag 3 oktober om 17.00 uur in 
Platform 21. Voor de tweede keer hebben kunstenaars op uitnodiging van het Virtueel Museum 
Zuidas hun visie gegeven op Zuidas. De resultaten zijn tot 2 november te bezichtigen, Prinses 
Irenestraat 18.

 

Milieucentrum Amsterdam zoekt deelnemers voor burgerpanel

Het Milieucentrum Adam is op zoek naar deelnemers voor het burgerpanel. Hebt u interesse neem 
dan contact op met Jan Hein, 020 – 624 1522, e-mail j.heijns@milieucentrumamsterdam.nl.

 

Thomaskerk

Op dinsdag 14 oktober worden Brahms en Chausson ten gehore gebracht. Aanvang 12.30 uur. 
Prinses Irenestraat 36.

 

Aankondiging symposium Fietsersbond

Datum: 29 oktober 2008. Plaats auditorium Rabobank, Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht. Kosten 
225 euro Aanmelden via www.fietsersbond.nl/symposium.

 

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 16 oktober 2008.

 

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’.

okt 2008 w 30..........
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Kredietcrisis treft Zuidas

De ontwikkeling van het Zuidasgebied wordt vertraagd. Het besluit over het aanleggen van het 
DOK is uitgesteld. Het miljardenproject wordt nog verder opgedeeld. Aan sommige deelprojecten 
wordt vervolgens meer prioriteit gegeven. Dat zegt Elco Brinkman, voorzitter Raad van 
Commissarissen van de Zuidasonderneming i.o. Zie ook: http://www.at5.nl/nieuwsartikel.asp?
newsid=38194. 

 

Bomenkap project Beethoven: hoorzitting voorzieningenrechter

De zitting van de voorzieningenrechter is donderdag 23 oktober om 15.55 uur in Toren F, 
Parnassusweg 220.

 

Ontwerpbesluit Gustav Mahlerlaan/Gershwinlaan

Vanaf 16 oktober ligt het ontwerpbesluit Gustav Mahlerlaan/Gershwinlaan W09/0016-2008 
betreffende het oprichten van een parkeergarage, winkels, woningen, kantoor, horeca en hotelschool 
ter inzage. Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond 
van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de 
termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het 
verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling 
zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht.

Bouwplannen Mahler- en Gershwinlaan

Ter inzage vanaf 2 oktober zijn de bouwplannen voor de Mahlerlaan en de Gershwinlaan. Deze zijn 
eveneens ingediend in het kader van de wettelijke bepalingen inzake vrijstelling van de Wet op de 
Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Het betreft plannen voor het 
oprichten van een parkeergarage (W09/0015-2008), respectievelijk een gebouw voor 71 woningen, 
bergingen en 3 commerciële ruimten (W01/0328-2009). Inzagetermijn tot 11 november bij Dienst 
Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Mondelinge zienswijze kunnen naar voren 
gebracht worden als contact wordt opgenomen met de Dienst, 020 – 5513 420.

 

Ontwerpbesluit terrein Zuidwesthoek van het Beatrixpark

Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit Zuidwesthoek van het Beatrixpark, grenzend aan de 
Beethovenstraat en Ring A10 Zuid nabij de Prinses Irenestraat 21B – W09/0013-2008, oprichten 
kantoorgebouw en bijbehorende parkeergarage ter inzage. Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 
020-55 13 420/484 (Geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de 
wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of 
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anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken 
kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij 
burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 
1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe 
contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Ontwerpbesluit terrein Europaboulevard

Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit terrein Europaboulevard Terrein Europaboulevard (kavel A 
+ B en kavel E) – W09/0009 2008 en W09/0008-2008, oprichten onderwijsgebouw met 
commerciële ruimte op de begane grond ter inzage (Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 020-55 13 
420, geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling 
inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van 
de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk 
zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en 
wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact 
opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Hogere geluidsoverlast toegestaan voor nieuwbouw ROC?

Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarden als bedoeld in de 
Wet geluidhinder voor het verzoek om vrijstelling voor de realisatie van nieuwbouw ROC aan de 
Europaboulevard (W09/0008-2008 + W09/0009 2008) en het bijbehorende akoestisch rapport 
liggen met ingang van 9 oktober gedurende een termijn van zes weken ter inzage. De vrijstelling 
maakt het bouwplan mogelijk, waarin diverse gebruiksfuncties, hoofdzakelijk onderwijs en 
voorzieningen, aan de Europaboulevard, gelegen aan de westelijke zijde van het stadsdeelkantoor. 
De geluidbelasting vanwege de A10, Europaboulevard en Pres. Kennedylaan overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde maar blijft bij delen van de gevels binnen de maximale toelaatbare. Omdat 
geluidreducerende maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende geluidsreductie opleveren is het 
daarvoor noodzakelijk om hogere waarden van maximaal 53 dB vast te stellen voor het geluid 
afkomstig van de A10 en de Europaboulevard en 56 dB voor het geluid van de Pres. Kennedylaan. 
Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun 
schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden indienen bij 
Burgemeester en Wethouders, p/a/ Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact 
opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

 

Vrachtverkeer buiten de ring

Als gevolg van de op 9 oktober ingevoerde milieuzone voor zware vrachtauto’s zullen zware 
vrachtauto’s zonder roetfilter hun weg zoeken buiten de ring. Dit kan gevolgen hebben voor het 
gebied rondom Zuidas. De de Boelelaan zal waarschijnlijk zwaarder belast worden.

 



Vrijstelling ex. artikel 19 ROC-kavel Fred. Roeskestraat

De vrijstelling voor het bovengenoemde bouwplan Fred. Roeskestraat (W 09/0006-2008) 
betreffende kantoor, woningen en bijbehorende parkeerkelder ligt tot 6 november ter inzage bij de 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Telefoon geopend op werkdagen van 
9.00 – 12.00 uur, 020-55 13420/484.

 

Vrije Ruimten Zuidas

De opening van de tentoonstelling Vrije Ruimten Zuidas is op vrijdag 3 oktober om 17.00 uur in 
Platform 21. Voor de tweede keer hebben kunstenaars op uitnodiging van het Virtueel Museum 
Zuidas hun visie gegeven op Zuidas. De resultaten zijn tot 2 november te bezichtigen, Prinses 
Irenestraat 18.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 
0655170160.

 

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 23 oktober 2008.

 

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’.

okto w 31 2008 -------

Kredietcrisis treft Zuidas

De ontwikkeling van het Zuidasgebied wordt vertraagd. Het besluit over het aanleggen van het 
DOK is uitgesteld. Het miljardenproject wordt nog verder opgedeeld. Aan sommige deelprojecten 
wordt vervolgens meer prioriteit gegeven. Dat zegt Elco Brinkman, voorzitter Raad van 
Commissarissen van de Zuidasonderneming i.o. Zie ook: http://www.at5.nl/nieuwsartikel.asp?
newsid=38194.

Bomenkap project Beethoven: hoorzitting voorzieningenrechter
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De zitting van de voorzieningenrechter is donderdag 23 oktober om 15.55 uur in Toren F, 
Parnassusweg 220.

Ontwerpbesluit Gustav Mahlerlaan/Gershwinlaan

Vanaf 16 oktober ligt het ontwerpbesluit Gustav Mahlerlaan/Gershwinlaan W09/0016-2008 
betreffende het oprichten van een parkeergarage, winkels, woningen, kantoor, horeca en hotelschool 
ter inzage. Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond 
van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de 
termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het 
verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling 
zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht.

Bouwplannen Mahler- en Gershwinlaan

Ter inzage vanaf 2 oktober zijn de bouwplannen voor de Mahlerlaan en de Gershwinlaan. Deze zijn 
eveneens ingediend in het kader van de wettelijke bepalingen inzake vrijstelling van de Wet op de 
Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Het betreft plannen voor het 
oprichten van een parkeergarage (W09/0015-2008), respectievelijk een gebouw voor 71 woningen, 
bergingen en 3 commerciële ruimten (W01/0328-2009). Inzagetermijn tot 11 november bij Dienst 
Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Mondelinge zienswijze kunnen naar voren 
gebracht worden als contact wordt opgenomen met de Dienst, 020 - 5513 420.

Ontwerpbesluit terrein Zuidwesthoek van het Beatrixpark

Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit Zuidwesthoek van het Beatrixpark, grenzend aan de 
Beethovenstraat en Ring A10 Zuid nabij de Prinses Irenestraat 21B - W09/0013-2008, oprichten 
kantoorgebouw en bijbehorende parkeergarage ter inzage. Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 
020-55 13 420/484 (Geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de 
wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of 
anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken 
kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij 
burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 
1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe 
contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Ontwerpbesluit terrein Europaboulevard

Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit terrein Europaboulevard Terrein Europaboulevard (kavel A 
+ B en kavel E) - W09/0009 2008 en W09/0008-2008, oprichten onderwijsgebouw met 
commerciële ruimte op de begane grond ter inzage (Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 020-55 13 
420, geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling 
inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van 
de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk 
zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en 
wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact 
opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Hogere geluidsoverlast toegestaan voor nieuwbouw ROC?



Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarden als bedoeld in de 
Wet geluidhinder voor het verzoek om vrijstelling voor de realisatie van nieuwbouw ROC aan de 
Europaboulevard (W09/0008-2008 + W09/0009 2008) en het bijbehorende akoestisch rapport 
liggen met ingang van 9 oktober gedurende een termijn van zes weken ter inzage. De vrijstelling 
maakt het bouwplan mogelijk, waarin diverse gebruiksfuncties, hoofdzakelijk onderwijs en 
voorzieningen, aan de Europaboulevard, gelegen aan de westelijke zijde van het stadsdeelkantoor. 
De geluidbelasting vanwege de A10, Europaboulevard en Pres. Kennedylaan overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde maar blijft bij delen van de gevels binnen de maximale toelaatbare. Omdat 
geluidreducerende maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende geluidsreductie opleveren is het 
daarvoor noodzakelijk om hogere waarden van maximaal 53 dB vast te stellen voor het geluid 
afkomstig van de A10 en de Europaboulevard en 56 dB voor het geluid van de Pres. Kennedylaan. 
Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun 
schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden indienen bij 
Burgemeester en Wethouders, p/a/ Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact 
opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Vrachtverkeer buiten de ring

Als gevolg van de op 9 oktober ingevoerde milieuzone voor zware vrachtauto's zullen zware 
vrachtauto's zonder roetfilter hun weg zoeken buiten de ring. Dit kan gevolgen hebben voor het 
gebied rondom Zuidas. De de Boelelaan zal waarschijnlijk zwaarder belast worden.

Vrijstelling ex. artikel 19 ROC-kavel Fred. Roeskestraat

De vrijstelling voor het bovengenoemde bouwplan Fred. Roeskestraat (W 09/0006-2008) 
betreffende kantoor, woningen en bijbehorende parkeerkelder ligt tot 6 november ter inzage bij de 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Telefoon geopend op werkdagen van 
9.00 - 12.00 uur, 020-55 13420/484.

Vrije Ruimten Zuidas

De opening van de tentoonstelling Vrije Ruimten Zuidas is op vrijdag 3 oktober om 17.00 uur in 
Platform 21. Voor de tweede keer hebben kunstenaars op uitnodiging van het Virtueel Museum 
Zuidas hun visie gegeven op Zuidas. De resultaten zijn tot 2 november te bezichtigen, Prinses 
Irenestraat 18.

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 
0655170160.

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 23 oktober 2008.

oktober 2008

Kredietcrisis doorboort plannen Zuidas



Op donderdag 30 oktober organiseert het CDA-Amsterdam een debat over de aanleg over de 
Zuidas. Panelleden zijn Maarten van Poelgeest, Jan ten Hoopen, Douglas Grobbe, Merijn 
Oudenampsen en Lex van Drooge. Het debat wordt geleid door Jos Denissen. Aanvang 20.00 uur, 
lokatie Café KHL, Oostelijke Handelskade 44, Amsterdam.

 Aanpassen welstandscriteria Zuidas

De wet en regelgeving zoals verwoord in de Welstandsnota ZuiderAmstel, deel E toetsingscriteria 
reclame (febr. 2006) en ten aanzien van het terassenbeleid moet actueel en toepasbaar gehouden 
worden. Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel heeft in een brief aan de 
supervisoren van Zuidas advies gevraagd op de relevante onderdelen van de Welstandsnota. DIV nr. 
08.

 Bodemonderzoek Beatrixpark

Gedurende de hele maand november zal geotechnisch onderzoek in het Beatrixpark worden 
uitgevoerd. Dit in verband met de ontwikkeling van het project Beethoeven aan de Zuidas. In 
diverse paden in het park worden grondboringen verricht. Voor meer informatie over deze 
werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de heer Baars, 070- 3111 182.

 Conceptprogrammabegroting 2009 in deelraadsvergadering

Op dinsdag 4 november staat de behandeling conceptprogrammabegroting geagendeerd. De fracties 
krijgen elk acht minuten om hun visie en reactie op de beleidsbegroting te geven. Aanvang 19.00 
uur, Pres. Kennedyplantsoen 3.

 Debat op 5 november Milieucentrum Amsterdam

Op woensdag 5 november wordt door het Milieucentrum Amsterdam een debat georganiseerd, 
waarbij Amsterdammers geïnformeerd worden over de gevolgen van de klimaatverandering én te 
vragen actief mee te denken over de toekomst van de stad. Het doel van de discussie is om te 
komen tot een inventarisatie van Amsterdamse meningen hierover. De resultaten van deze discussie 
worden door Milieucentrum Amsterdam ingebracht in de discussie over de nieuwe structuurvisie 
voor 2010-2020. Begin 2009 volgt de notitie Pijlers Structuurvisie, waarin de gemeente de 
hoofdpunten van de opgaven en de belangrijkste keuzevraagstukken beschrijft. Deze notitie leidt 
vervolgens tot het Conceptontwerp Structuurvisie in het najaar van 2009. Vooraf aanmelden via: 
mailto:j.heijns@milieucentrumamsterdam.nl of telefonisch: 020 – 6241522. Aanvang: 19.30 – 
22.15 uur, locatie: Prins Hendrikkade 600 in Amsterdam (nabij Scheepvaartmuseum). Voor meer 
informatie: www.milieucentrumamsterdam.nl

 

 

Toekomst vogelkantoor onzeker

Het winnende kunstontwerp van kunstenaar Patty Groot Bluemink wordt misschien helaas 
afgeblazen. Het door Groot Bleumink ontworpen Vogelkantoor is een kunstobject in Zuidas en zou 
gierzwaluwen gedurende vijf jaar de kans bieden er te nesten. Deze beschermde vogel verblijft 
alleen in mei, juni en juli in Nederland om zich voor te planten. De gierzwaluw is een honkvaste 
vogel die elk jaar terugkeert naar dezelfde plek. Door de tijdelijkheid van het project komt de 
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toekomst van het vogelkantoor op losse schroeven te staan. Meer hierover leest u in: http://
www.oneworld.nl/index.php?page=_&articleId=15136&pollId=60 

 Bouwaanvraag gedeeltelijk vergroten noordelijk perron Station Zuid

Er is een bouwaanvraag ingediend om het noordelijk perron van station Zuid gedeeltelijk te 
vergroten (W01/0578-2008). De bouwaanvraag is ter inzage op het Weesperplein 4, kamer 322, 
telefoon 020 – 5513 420.

 Ontwerpbesluit Gustav Mahlerlaan/Gershwinlaan

Vanaf 16 oktober ligt het ontwerpbesluit Gustav Mahlerlaan/Gershwinlaan W09/0016-2008 
betreffende het oprichten van een parkeergarage, winkels, woningen, kantoor, horeca en hotelschool 
ter inzage. Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond 
van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de 
termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het 
verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling 
zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht.

Bouwplannen Mahler- en Gershwinlaan

Ter inzage vanaf 2 oktober zijn de bouwplannen voor de Mahlerlaan en de Gershwinlaan. Deze zijn 
eveneens ingediend in het kader van de wettelijke bepalingen inzake vrijstelling van de Wet op de 
Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Het betreft plannen voor het 
oprichten van een parkeergarage (W09/0015-2008), respectievelijk een gebouw voor 71 woningen, 
bergingen en 3 commerciële ruimten (W01/0328-2009). Inzagetermijn tot 11 november bij Dienst 
Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Mondelinge zienswijze kunnen naar voren 
gebracht worden als contact wordt opgenomen met de Dienst, 020 – 5513 420.

 Ontwerpbesluit terrein Zuidwesthoek van het Beatrixpark

Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit Zuidwesthoek van het Beatrixpark, grenzend aan de 
Beethovenstraat en Ring A10 Zuid nabij de Prinses Irenestraat 21B – W09/0013-2008, oprichten 
kantoorgebouw en bijbehorende parkeergarage ter inzage. Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 
020-55 13 420/484 (Geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de 
wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of 
anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken 
kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij 
burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 
1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe 
contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Ontwerpbesluit terrein Europaboulevard

Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit terrein Europaboulevard Terrein Europaboulevard (kavel A 
+ B en kavel E) – W09/0009 2008 en W09/0008-2008, oprichten onderwijsgebouw met 
commerciële ruimte op de begane grond ter inzage (Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 020-55 13 
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420, geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling 
inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van 
de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk 
zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en 
wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact 
opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Hogere geluidsoverlast toegestaan voor nieuwbouw ROC?

Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarden als bedoeld in de 
Wet geluidhinder voor het verzoek om vrijstelling voor de realisatie van nieuwbouw ROC aan de 
Europaboulevard (W09/0008-2008 + W09/0009 2008) en het bijbehorende akoestisch rapport 
liggen met ingang van 9 oktober gedurende een termijn van zes weken ter inzage. De vrijstelling 
maakt het bouwplan mogelijk, waarin diverse gebruiksfuncties, hoofdzakelijk onderwijs en 
voorzieningen, aan de Europaboulevard, gelegen aan de westelijke zijde van het stadsdeelkantoor. 
De geluidbelasting vanwege de A10, Europaboulevard en Pres. Kennedylaan overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde maar blijft bij delen van de gevels binnen de maximale toelaatbare. Omdat 
geluidreducerende maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende geluidsreductie opleveren is het 
daarvoor noodzakelijk om hogere waarden van maximaal 53 dB vast te stellen voor het geluid 
afkomstig van de A10 en de Europaboulevard en 56 dB voor het geluid van de Pres. Kennedylaan. 
Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun 
schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden indienen bij 
Burgemeester en Wethouders, p/a/ Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX 
Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact 
opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

 Vrijstelling ex. artikel 19 ROC-kavel Fred. Roeskestraat

De vrijstelling voor het bovengenoemde bouwplan Fred. Roeskestraat (W 09/0006-2008) 
betreffende kantoor, woningen en bijbehorende parkeerkelder ligt tot 6 november ter inzage bij de 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Telefoon geopend op werkdagen van 
9.00 – 12.00 uur, 020-55 13420/484.

 Optreden Thomaskerk

Op 11 november vindt er in de Thomaskerk een lunchconcert plaats. Een viool- en pianoduo 
brengen werken van Bach, Schumann, Rachmaninov en Beltiukov ten gehore. Aanvang 12.30 uur. 
Prinses Irenestraat 36.

 OPNIEUWNieuwe omgevingsmanager

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich voortaan 
wenden tot Serge Netten, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 
06-51493576.

 De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 6 november 2008.
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Reclametoestellen

Er is een bouwvergunning verleend voor het aanbrengen van zeven reclametoestellen aan Gustav 
Mahlerlaan 10 BVG/1402/08. Vanaf 6 november ligt het besluit ter inzage op beide 
stadsdeelkantoren. Bezwaarschriften kunnen tot 18 december schriftelijk worden ingediend bij het 
dagelijks bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel, t.a.v. afd. Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 
BA Amsterdam.

Ook ligt sinds 16 oktober het ontwerpbesluit Gustav Mahlerlaan/Gershwinlaan W09/0016-2008 
betreffende het oprichten van een parkeergarage, winkels, woningen, kantoor, horeca en hotelschool 
ter inzage. Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond 
van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Tot 20 
oktober kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of 
anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, 
Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen 
kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Aanpak oostelijke rand Amstelpark

Op 17 november informeert het stadsdeel bewoners en andere geïnteresseerden over de 
voorgenomen plannen m.b.t. de oostelijke rand van het Amstelpark. Het voorstel is om aan dit deel 
van het park een nieuwe ingang te maken, waardoor 49 bomen moeten wijken, maar wel worden 
gecompenseerd. Vanaf 6 november liggen de stukken tot 27 november ter inzage op beide 
stadsdeelkantoren. Zie ook www.zuideramstel.amsterldam.nl. Schriftelijke bezwaren kunt u sturen 
naar: afd. Projecten, t.a.v. E. Otte. Antwoordnummer 27120, 1000 TN Amsterdam of via: 
marianne.mulder@zuideramstel.amsterdam.nl

Aanvang van de inloopavond: 17.00- 19.00 uur, Europaboulevard 1 (Amsteltrouw het parkgebouw 
aan de ingang van het Amstelpark).

 

Bodemonderzoek Beatrixpark

Gedurende de hele maand november zal geotechnisch onderzoek in het Beatrixpark worden 
uitgevoerd. Dit in verband met de ontwikkeling van het project Beethoeven aan de Zuidas. In 
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diverse paden in het park worden grondboringen verricht. Voor meer informatie over deze 
werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de heer Baars, 070- 3111 182.

 

Nuon-schakelstation wordt getransformeerd in kunst

Aan de Barbara Strozzilaan 8 wordt een Nuonschakelstation opgericht. Deze gaat onderdeel 
uitmaken van kunstenaar Krijn de Konings ideeën om zowel bestaande als nieuwe gebouwen als 
kleurrijke beelden uit het plein te laten oprijzen. Deze transformatie strekt zich uit over een aantal 
jaren en is een samenwerking met het Virtueel Museum Zuidas, GVB, betrokken diensten en 
bedrijven van de gemeente Amsterdam, het Projectmanagementbureau en Nuon. Zie voor meer 
informatie: www.virtueel-museum.nl

 

Nieuw digitaal magazine over metamorfose van VU-Campus

In diverse dagkranten hebben artikelen gestaan over de plannen van de Vrije Universiteit en de 
beoogde uitbreidingsplannen met betrekking tot de Zuidas. Nu komt het VU met een digitale 
magazine ‘VU-Kwartier nieuws’. In het eerste nummer kunt u onder andere lezen over: de 
overstemming tussen de Vrije Universiteit, Zuidas Amsterdam en de gemeente; projectleider Cok 
Sas licht toe hoe je een plan maakt voor een nieuwe campus; Welke invloed heeft de kredietcrisis 
op de nieuwbouw en nog veel meer. Aanmelden kan via: www.vu.nl/vu-kwartier > VU-Kwartier 
Nieuws.

 

Uitspraak voorzieningenrechter 226 bomen

De voorzieningenrechter heeft op 4 november jl. de verzoeken om voorlopige voorziening 
afgewezen omdat de rechter verwacht dat de kapvergunning in bezwaar zal standhouden. De 
voorlopige voorziening was aangevraagd om te voorkomen dat de bomen hangende de 
bezwaarprocedure tegen de kapvergunning zouden worden gekapt. Lees de uitspraak en alles over 
deze kap op onze website: www.vriendenbeatrixpark.nl

 

Structuurplan

De ontwikkelingen van de stad voor 2020-2040 wordt vastgelegde in een nieuw structuurplan. In 
die visie past de suggestie het congrescentrum RAI plaats te laten maken voor woningen. Verder 
voorziet Van Poelgeest dat het gedaan is met de rust in Buitenveldert, doordat Zuidas uitgroeit tot 
een tweede stadshart. Lees meer in: 

http://www.ikcro.nl/php/redirect.php?url=www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/
41270/2008/11/06/In-2020-staat-de-RAI-hier-niet-meer.dhtml

 

Kappen en verplanten bomen voor Project Beethoven

Halverwege 2009 begint volgens planning de bouw van de parkeergarage voor het toekomstige 
hoofdkantoor van Akzo Nobel, gevolgd door het kantoorgebouw. De werkzaamheden voor het 
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bouwrijp maken starten vanaf maandag 10 oktober met het kappen en verplaatsen van bomen. Deze 
werkzaamheden zullen 3 tot 4 weken duren. Na het kappen van de bomen kunnen de kabels en 
leidingen en de fietsroute worden verlegd naar de Prinses Irenestraat. Deze werkzaamheden straten 
in het eerste kwartaal van 2009. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Oerle, 
06-1137 7678.

 

Diverse ontwerpbesluiten

Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit Zuidwesthoek van het Beatrixpark, grenzend aan de 
Beethovenstraat en Ring A10 Zuid nabij de Prinses Irenestraat 21B – W09/0013-2008, oprichten 
kantoorgebouw en bijbehorende parkeergarage ter inzage.

Tevens vanaf 9 oktober het ontwerpbesluit terrein Europaboulevard Terrein Europaboulevard (kavel 
A + B en kavel E) – W09/0009 2008 en W09/0008-2008, oprichten onderwijsgebouw met 
commerciële ruimte op de begane grond. Beide ter inzage op het Weesperplein 4, kamer 322, 
telefoon 020-55 13 420/484 (Geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader 
van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of 
anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken 
kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij 
burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 
1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe 
contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Tutu komt naar de VU

Aartsbisschop Desmond Tutu zal, in het kader van de lancering van het Desmond Tutu-programme 
aanwezig zijn bij de installatie van vier nieuwe hoogleraren aan de VU-faculteiten. De houders van 
de leerstoel gaan behalve onderzoek doen tevens de wetenschappelijke samenwerking tussen 
Nederland en Zuid-Afrika stimuleren. Het middagprogramma biedt ruimte voor de minister Bert 
Koenders en directeur van het Nat. Research Foundation South Africa, Mzamo Moangaliso. 
Aanmelden kan via: http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2008/okt-dec/desmond-tutu-
programma.asp

 Het volgende weekbericht is er weer op 20 november.

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.

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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Ombudsman vraagt om ervaringen met gemeentelijke inspraakprocedures

De Nationale ombudsman vraagt mensen hun ervaringen met gemeentelijke inspraakprocedures te 
melden via zijn website www.nationaleombudsman.nl. Deze ervaringen wil de ombudsman 
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gebruiken om een beeld te krijgen van de meest kwetsbare punten in inspraakprocedures. Het 
onderzoek richt zich op de vraag hoe behoorlijke inspraak eruit hoort te zien.

Inspraakavond startbesluit Strawinskylaan

Op donderdag 27 november wordt een presentatie en inspraakavond georganiseerd door Zuidas 
Amsterdam over het concept Startbesluit (voormalig Projectbesluit) Strawinsky. Aanvang 19.00 
uur, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

Inspraak startbesluit Kenniskwartier

Op woensdag 10 december wordt een presentatie en inspraakavond georganiseerd door Zuidas 
Amsterdam over het concept Startbesluit voor het Kenniskwartier. Aanvang 19.00 uur, café The 
Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van de Vrije Universiteit).

Nieuwbouw synagoge Veluwebuurt

Vanaf 17 november zijn i.v.m. de bouw van de nieuwe synagoge, werkzaamheden gestart aan de 
Zuidelijke Wandelweg. Halverwege december beginnen de heiwerkzaamheden.

Boelesloot en leidingenbrug

De volgende ontwerpbesluiten liggen m.i.v. 20 november op het Weesperplein 4, kamer 322 ter 
inzage (tel. 020 - 5513 419/427). W09/0010-2008; aanleg van de `De Boelesloot' en 
W09/0012-2008 het oprichten kabel- en leidingenbrug met voetgangersfunctie. Gedurende zes 
weken kan een ieder schriftelijke zienswijzen indienen tegen het verlenen van deze vrijstellingen bij 
B & W van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Vernieuwde reclame-uiting

Aan de Europaboulevard ter hoogte van de De Boelelaan is een bouwplan (W01/0551-2008)

met inzagetermijn van zes weken ingediend voor vernieuwde reclame-uitingen. Tot 1 januari 2009 
kan de aanvraag worden ingezien op het Weesperplein 4, kamer 322 (020 - 5513 419-427) Een 
ieder kan tevens tot die tijd een schriftelijke zienswijze indienen bij B & W van Amsterdam, p/a 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening

De oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) dateert uit 1965. Omdat de WRO regelmatig 
werd aangepast, werd het tijd voor een fundamentele herziening, die per 1 juli 2008 in werking is 
getreden.

Wat betekent dit voor de aanvraag van een bouwvergunning?

Het Stadsdeel wil de bewoners snel en klantvriendelijk tot dienst zijn. Dit betekent dat de 
procedures kort, efficiënt en duidelijk moeten zijn.

In de nieuwe wet krijgt het bestemmingsplan een andere positie. Voor de gemeente wordt het 
bestemmingsplan hét centrale instrument binnen de ruimtelijke ordening. De 
vrijstellingsmogelijkheden, zoals we die tot op heden kenden (de zogenoemde artikel 19-
procedures), zijn vervallen. In de plaats hiervan is een nieuw instrument in het leven geroepen, 



namelijk het projectbesluit. Dit is het besluit om ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen in 
het geval er een bouwvraag wordt ingediend, die niet binnen het bestemmingsplan past maar waar 
het stadsdeel wel medewerking aan wil verlenen. De wet stelt dat een projectbesluit altijd gevolgd 
moet worden door een aanpassing van het bestemmingsplan (in de meeste gevallen binnen 1 jaar). 
Dit betekent dat twee vergelijkbare procedures elkaar in korte tijd opvolgen.

Procedure Bouwvergunning

• Stap 1: Initiatiefnemer dient aanvraag bouwvergunning in.

• Stap 2: Stadsdeel toetst aanvraag aan bestemmingsplan.

a. Indien aanvaag binnen bestemmingsplan past, kan bouwvergunning verleend worden.

b. Indien aanvraag NIET binnen bestemmingsplan past dan kan het stadsdeel het volgende 
beslissen:

Nieuwe Wro: afwijzen van de bouwaanvraag Oude Wro Afwijzen van de bouwaanvraag

Opstellen (herziene) bestemmingsplan Verlenen vrijstelling ex. Artikel 19, lid 1 of 2 van

de WRO

Verlenen bouwvergunning na ca. 8 maanden Verlenen bouwvergunning na ca. 6 maanden

Samenvattend

Met de nieuwe wet worden er geen vrijstellingen meer verleend. Indien de gemeente wil 
meewerken aan een bouwaanvraag dat niet in het bestemmingsplan past (en waarvoor onder de 
oude wet een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 WRO gevolgd werd), wordt er direct 
een (herziening) bestemmingsplan opgesteld. Om de procedures van de bouwvergunning zo kort 
mogelijk te houden, is de inspraakverordening niet van toepassing op dit soort 
bestemmingsplannen. Er is zo meer duidelijkheid naar de burger, de organisatie en het bestuur, 
omdat er geen `dubbele' ruimtelijke procedures zijn.

Beatrixpark

Gedurende de hele maand november zal geotechnisch onderzoek in het Beatrixpark worden 
uitgevoerd. Dit in verband met de ontwikkeling van het project Beethoeven aan de Zuidas. In 
diverse paden in het park worden grondboringen verricht. Voor meer informatie over deze 
werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de heer Baars, 070- 3111 182. Ook zijn de 
werkzaamheden voor het bouwrijp maken voor de parkeergarage voor het Akzo Nobelgebouw 
gestart. Na het kappen van de bomen kunnen de kabels en leidingen en de fietsroute worden verlegd 
naar de Prinses Irenestraat. Deze werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2009. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Peter van Oerle, 06-1137 7678.

Lunchconcerten

Op dinsdag 25 november worden in de Thomaskerk Franse chansons van toen en nu ten gehore 
gebracht. Op 9 december treedt een saxofoonduo op. Tijd 12.30 uur, Prinses Irenestraat 36.

Dance event



In de nacht van zaterdag 20 december tot zondag 21 december vindt in de RAI de Dirty Dance 
plaats. Deze evenementaanvraag ligt gedurende twee weken ter inzage op beide Stadsdeelkantoren. 
Belanghebbenden kunnen tot 4 december hun zienswijzen indienen bij het stadsdeel t.a.v. het 
dagelijks bestuur.

Tutu komt naar de VU

Aartsbisschop Desmond Tutu zal op 4 december, in het kader van de lancering van het Desmond 
Tutu-programme aanwezig zijn bij de installatie van vier nieuwe hoogleraren aan de VU-
faculteiten. De houders van de leerstoel gaan behalve onderzoek doen tevens de wetenschappelijke 
samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika stimuleren. Het middagprogramma biedt ruimte 
voor de minister Bert Koenders en directeur van het Nat. Research Foundation South Africa, 
Mzamo Moangaliso. Aanmelden kan via: http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2008/okt-dec/
desmond-tutu-programma.asp

Het volgende weekbericht is er weer op 27 november.

De volgende en laatste BPZ-vergadering van 2008 is op 17 december.
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Inspraakavond startbesluit Strawinskylaan

Vanavond, donderdag 27 november, is de presentatie en inspraakavond van het concept Startbesluit 
(voormalig Projectbesluit) Strawinsky. Aanvang 19.00 uur, Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36. Het 
concept Startbesluit Strawinsky ligt vanaf 12 november 2008 ter inzage bij: voorlichtingsloket 
Stadhuis (Amstel 1); stadsdeelkantoren, locatie Rivierenbuurt (President Kennedyplantsoen 1-3) en 
locatie Buitenveldert (Zwaansvliet 5). Schriftelijke reacties tot en met 24 december 2008 richten 
aan Zuidas Amsterdam, t.a.v. Eva van den Heerik, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

Raadscommissie, 2 december

Op dinsdag 2 december komt de raadscommissie van het Stadsdeel ZuiderAmstel bijeen. Agenda 
nog niet bekend.

Vergadering Raadscommissie RO, 3 december

Op woensdag 3 december wordt de instelling gemeentelijke dienst Bedrijf Zuidas Amsterdam 
behandeld (agendapunt 13). Het gevraagde advies is de Gemeenteraad te adviseren eventuele 
wensen en bedenkingen te uiten tegen zes besluiten van het College. Zie voor informatie: http://
zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agendarecent.cgi/id=127

Begroting bij Deelraad, 4 november

Op donderdag 4 november worden moties en amendementen op de conceptbegroting 2009 
behandeld. Voor meer informatie: http://www.zuideramstel.amsterdam.nl/smartsite.shtml?id=61041

Inspraak startbesluit Kenniskwartier

Op woensdag 10 december wordt een presentatie en inspraakavond georganiseerd door Zuidas 
Amsterdam over het concept Startbesluit voor het Kenniskwartier. Aanvang 19.00 uur, café The 
Basket, De Boelelaan 1111 (binnenterrein van de Vrije Universiteit). Het concept Startbesluit 
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Kenniskwartier ligt vanaf 19 november 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij beide 
stadsdeelkantoren.

Zienswijze bpz

Het bewonersplatform Zuidas heeft aan B&W Amsterdam het verzoek ingediend geen vrijstelling te 
verlenen inzake het oprichten kantoorgebouw en bijbehorende parkeergarage in het Beatrixpark. Zie 
http://www.bewonersplatformzuidas.nl/standpunten.html

Nachtnet GVB in Zuidas

Met ingang van de winterdienst 2009 treedt op 9 december 2008 de nieuwe GVB-dienstregeling in 
werking. De busroutes en de haltes in Zuidas blijven echter ongewijzigd. Ook biedt de GVB vanaf 
1 maart tot 1 juni 2009 alle inwoners van Amsterdam die in deze periode ouder zijn dan 65 jaar 
gratis openbaar vervoer aan. Het doel is om ouderen bekend te maken met het OV en te laten 
wennen aan de OV-chipkaart.

Hoogbouw als oplossing

De ministerraad heeft een visie op hoogbouw in Nederland vastgesteld. Het kabinet omarmt 
hoogbouw als inspiratiebron voor stedelijke herstructurering. Hoogbouw is een van de vele 
oplossingen voor de grote opgaven op ruimtelijk gebied. Het kabinet roept provincies en gemeenten 
op een eigen visie op hoogbouw vast te stellen. Dat is conform het ruimtelijk beleid uit de Nota 
Ruimte. Zie: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=3410&term=Nota+Ruimte voor meer informatie.

Bouwaanvragen reclame-uitingen

De bouwaanvragen BVG/1802/08 en BVG/1803/08 voor G. Mahlerlaan 10 voor het plaatsen van 
respectievelijk vier en twee reclame-uitingen liggen tot 11 december ter inzage op het 
stadsdeelkantoor aan het Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

Boelesloot en leidingenbrug

De volgende ontwerpbesluiten liggen m.i.v. 20 november op het Weesperplein 4, kamer 322 ter 
inzage (tel. 020 - 5513 419/427). W09/0010-2008; aanleg van de `De Boelesloot' en 
W09/0012-2008 het oprichten kabel- en leidingenbrug met voetgangersfunctie. Gedurende zes 
weken kan een ieder schriftelijke zienswijzen indienen tegen het verlenen van deze vrijstellingen bij 
B & W van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Vernieuwde reclame-uiting

Aan de Europaboulevard ter hoogte van de De Boelelaan is een bouwplan (W01/0551-2008)

met inzagetermijn van zes weken ingediend voor vernieuwde reclame-uitingen. Tot 1 januari 2009 
kan de aanvraag worden ingezien op het Weesperplein 4, kamer 322 (020 - 5513 419-427) Een 
ieder kan tevens tot die tijd een schriftelijke zienswijze indienen bij B & W van Amsterdam, p/a 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Lunchconcert

Op dinsdag 9 december treedt een saxofoonduo op. Tijd 12.30 uur, Prinses Irenestraat 36. Op 6 
januari 2009 is het eerst volgende concert.

Dance event
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In de nacht van zaterdag 20 december tot zondag 21 december vindt in de RAI de Dirty Dance 
plaats. Deze evenementaanvraag ligt gedurende twee weken ter inzage op beide Stadsdeelkantoren. 
Belanghebbenden kunnen tot 4 december hun zienswijzen indienen bij het stadsdeel t.a.v. het 
dagelijks bestuur.

Tutu komt naar de VU

Aartsbisschop Desmond Tutu zal op 4 december in het kader van de lancering van het Desmond 
Tutu-programme aanwezig zijn bij de installatie van vier nieuwe hoogleraren aan de VU-
faculteiten. De houders van de leerstoel gaan behalve onderzoek doen tevens de wetenschappelijke 
samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika stimuleren. Het middagprogramma biedt ruimte 
voor de minister Bert Koenders en directeur van het Nat. Research Foundation South Africa, 
Mzamo Moangaliso. Aanmelden kan via: http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2008/okt-dec/
desmond-tutu-programma.asp

Omgevingsmanager

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich voortaan 
wenden tot Serge Netten, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 
06-51493576.

Het volgende weekbericht is er weer op 4 december.

De volgende en laatste BPZ-vergadering van 2008 is op 17 december. Overige vergaderdata zijn 
onder voorbehoud: 21 januari, 26 februari, 25 maart, 23 april, 27 mei, 24 juni.

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'.

dec 2008 ---------

Koopwoningen Zuidas

Op de hoek van het toekomstige Gershwinplein en de nieuwe De Boelegracht komen 71 luxe 
appartementen. Architect Jacq. de Brouwer tekende voor het ontwerp van wat Miles Building gaat 
heten. De appartementen gaan het eerste kwartaal van 2009 in de verkoop.

Paroolartikel

Kees Boersma en Hans de Sonnaville pleiten in het Parool voor een Zuidas met menselijke 
proporties. Het BPZ wordt genoemd als een van de initiatieven die zich inzet voor het leefbaarder 
maken van de publieke ruimte. Zie Zuidas: snel terugkeren naar de menselijke maat (Parool.nl).

Concept Uitvoeringsbesluit Ravel

Op donderdag 8 januari 2009 organiseert Projectbureau Zuidas een inspraakavond voor 
belangstellenden en omwonenden. Het concept Uitvoeringsbesluit Ravel ligt tot 21 januari 2009 ter 
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inzage bij beide stadsdeelkantoren. Tot die tijd kunnen schriftelijke inspraakreacties worden 
ingediend gericht aan: Zuidas Amsterdam, t.a.v. dhr. J.P. Longayroux, Postbus 79092, 1070 NC 
Amsterdam. Plaats: clubhuis van voetbalvereniging AFC (De Boelelaan 50), aanvang presentatie 
20.00 uur.

Fietsersbondactie

De Fietsersbond heeft met de actie tegen de verlaging van de Strawinskylaan en met name de 
sluiting van de fietstunnels bijna 2000 handtekeningen verzameld. De petitie zal uiteindelijk 
aangeboden worden aan de Gemeenteraad. Nog geen handtekening gezet? Dat kan nog via 
www.fietsersbond.nl/amsterdam.

Vrijstelling terrein G. Mahlerlaan

Vanaf 4 december gedurende 6 weken ligt de vrijstelling van Gustav Mahlerlaan, Cluster 1, 
deelgebied Gerswin (wo9/0017-2008) ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht 
(Weesperplein 4, tel.: 020 - 5513 980, 885 of 457). Gedurende deze termijn kan een schriftelijke 
zienswijzen ingediend worden bij de burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres DMB, 
Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Bodemsanering De Boelelaan 50

De beschikking tot instemming met het evaluatieverslag met betrekking tot de uitgevoerde 
bodemsanering van De Boelelaan 50 (Sportpark Buitenveldert, Deellocatie D, behandelnummer 
AM0363/09304/B50) ligt tot 6 januari ter inzage in het stadsdeelkantoor ZuiderAmstel (Pres. 
Kennedylaan 103) en bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, (Weesperplein 4, tel.: 020 - 5513 980, 
885 of 457). Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Amsterdam, p/a Bestuursdienst, sector AB/afd. JZ, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam.

Kerstuitvoeringen

Twee speciale Kerstuitvoeringen in de Thomaskerk. Op 23 december om 12.30 uur het 
lunchconcert en op 24 december wordt om 17.30 uur een Kerstvesper gehouden, waarin de cantate 
Unverzagt in allem Leide van Telemann zal worden uitgevoerd. Liturg is Dr. Ad van Nieuwpoort. 
Prinses Irenestraat 36. Op 6 januari 2009 is het eerst volgende concert.

Het bpz wenst u fijne feestdagen toe

Het volgende weekbericht is er weer over drie weken op 8 januari 2009.

De volgende BPZ-vergaderingen zijn onder voorbehoud: 21 januari, 26 februari, 25 maart, 22 april, 
27 mei, 24 juni.
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